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Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö (DEMO) ry:n
toimintakertomus 2009
1. Demon toiminnan, roolin ja päämäärien esittely
Demo on aatteellisesti, puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton suomalaisten
puoluerekisterissä olevien eduskuntapuolueiden yhteistyöjärjestö, joka toimii moniarvoisen
demokratian edistämiseksi. Se tukee Suomen kehityspoliittisia tavoitteita toteuttamalla
suomalaisten puolueiden ja kehitysmaiden poliittisten liikkeiden välisiä yhteistyöhankkeita.
Demo perustaa toimintansa hallituksen periaatepäätökselle vuodelta 2004. Tämän mukaan
‖ihmisoikeuksien kunnioittaminen, sukupuolten välisen ja yhteiskunnallisen tasa-arvon sekä
demokratian edistäminen… ovat välttämätön edellytys kehitykselle‖ ja ―kehitysmaiden
parlamenttien ja puoluejärjestelmän toimintaedellytysten parantaminen luo pohjaa demokratian
kehittymiselle ja vakiintumiselle‖.
Demolle on luotu kolmivuotisstrategia vuosille 2009–2011. Demon strategian mukaan yksi sen
päätavoitteista on edistää moniarvoista demokratiaa kohdemaissa. Edustuksellinen demokratia
ei voi toimia ilman toimintakykyisiä ja vastuullisia puolueita ja siksi demokratian tukemiseksi
tarvitaankin puolueiden omaa kokemusta ja asiantuntemusta sekä niiden kapasiteetin vahvistamista.
Puolueiden välinen vuoropuhelu ja koulutusohjelmat, jotka tarjoavat mahdollisuuksia
molemminpuoliseen oppimiseen ja pohjautuvat yhteistyötahojen kanssa yhdessä määritellyille
tarpeille, ovat keskeisiä Demon työssä. Taustoiltaan erilaiset puolueiden edustajat tuovat toimintaan
oman asiantuntemuksensa ja vertaavat kokemuksiaan niin hyvistä käytännöistä kuin demokratian
ongelmistakin. Demo arvostaa puoluerajat ylittää yhteistyötä, jolla pyritään edistämään osapuolien
välistä ymmärrystä sekä rakentavaa ja ketään syrjimätöntä poliittista kulttuuria.
Demo pyrkii osaltaan edesauttamaan hyvää hallintoa kannustamalla puolueita monenväliseen
dialogiin demokratiakysymyksistä. Demon työ puolueiden parissa pureutuu korruptioon jakamalla
kokemuksia hyvistä käytännöistä, kehittämällä toimijoiden kykyä pitää hallintoa vastuullisena sekä
lisäämällä poliittisen järjestelmän avoimuutta ja läpinäkyvyyttä kaikilla päätöksenteon tasoilla.
Demon työ tukee myös kansalaisten kykyä valvoa julkisten varojen käyttöä, minkä tulee oleellisesti
liittyä budjettituen käyttöön.
Demon ohjelmat kohdemaissa suunnitellaan yhteistyössä paikallisten kumppaneiden kanssa ja
niiden sisältö syntyy paikallisista tarpeista. Demo pyrkii osaltaan edistämään yhteiskuntarauhaa ja
ehkäisemään konflikteja kannustamalla puolueita monenväliseen dialogiin tavoitteena eri
näkemysten yhteensovittaminen sekä rakentava ja yhdessä ratkaisuja hakeva poliittinen kulttuuri.
Tasa-arvoon ja edustuksellisuuteen kannustetaan painottamalla naisten, nuorten ja erityisryhmien
vaikutusmahdollisuuksia.
Demokratian
toteutuminen
edellyttää
kaikkien
ryhmien
osallistumismahdollisuuksia, ja vain aidosti edustukselliset puolueet voivat olla muodostamassa
toimivaa monipuoluejärjestelmää. Toimiva monipuoluejärjestelmä edellyttää samoin opposition
kykyä tarjota poliittisia vaihtoehtoja sekä valvoa hallituksen toimia. Yhdistettynä riippumattomaan
oikeuslaitokseen ja itsenäisiin tiedotusvälineisiin toimiva monipuoluejärjestelmä edistää
ihmisoikeuksien toteutumista ja on keino vakaaseen yhteiskuntaan. Vakaus puolestaan on edellytys
muulle kehitykselle.
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Demon toiminta suuntautuu tällä hetkellä kahteen pääkohteeseen: Tansaniassa erityisesti naisten ja
Nepalissa nuorison tasa-arvon ja vaikutusmahdollisuuksien edistämiseen. Demo tarjoaa
suomalaisille puolueaktiiveille mahdollisuuden ensikäden kokemuksiin kehitys- ja
demokratiakysymyksissä. Puolueiden edustajat ovat avainasemassa Demon ohjelmien kaikissa
vaiheissa. Tansanian toimintaa varten on perustettu gender-työryhmä, jossa on edustaja kaikista
poliittisista naisjärjestöistä sekä Nytkis ry:stä. Ryhmä on mukana Tansanian ohjelman
suunnittelussa, toimeenpanossa ja seurannassa. Nepalin ohjelmassa poliittiset nuoriso- ja
opiskelijajärjestöt ovat muodostaneet vastaavan työryhmän, joka on ollut aktiivisesti mukana
toiminnassa sen alusta asti. Ryhmän jäsenet toimivat järjestönsä yhteyshenkilöinä ja jakavat näissä
tietoa ohjelman etenemisestä. Jäsenet ovat myös mukana määrittelemässä koulutusmatkoille
osallistuvien henkilöiden valintaperusteita ja ilmoittavat hausta järjestöissään. On selvää, että
suomalaiset eivät ole opettajan roolissa, vaan jakamassa kokemustaan sekä oppimassa itse.
Demokratia syntyy aina paikallisista tarpeista ja olosuhteista ja se on maakohtainen prosessi.
Demon, kuten muidenkin demokratiatukea tarjoavien toimijoiden, tehtävä on tukea niitä
demokratiapyrkimyksiä, joita kussakin maassa esiintyy. Demon osalta tämä ei voi jäädä vain
suomalaisten ja kumppanimaiden toimijoiden välisen dialogin varaan. Tärkeää on myös
mahdollistaa kumppanimaiden puoluetoimijoiden välistä yhteistyötä, koska vain siten poliittiseen
kulttuuriin ja toimintatapoihin voidaan saada kestävää edistystä. Ilman paikallistoiminnan
jatkuvuutta Demon työ voi jäädä yksittäisiksi koulutustilaisuuksiksi ja opintomatkoiksi, joiden
pysyvä hyöty on kyseenalainen.
Demon
toisena
strategisena
tavoitteena
on
kehityspolitiikkatietoisen
ja
kehitysyhteistyömyönteisen poliittisen kulttuurin lisääminen Suomessa. Demo jakaa
hallituksen, työryhmien ja koulutuksissa mukana olleiden aktiivitoimijoiden kautta tietoa kehitys- ja
demokratiakysymyksistä sekä kohdemaiden poliittisesta tilanteesta ja Demon työn edistymisestä
puolueille ja niiden erityisjärjestöille. Demo tiedottaa toiminnastaan myös puoluelehtien kautta sekä
puolueiden omissa tilaisuuksissa kuten myös valikoiduissa yleisötilaisuuksissa. Puolueiden
omistajuuteen, tiedon institutionalisoitumiseen niiden sisällä ja aktiivitoimijoiden joukon jatkuvaan
kasvuun panostetaan erityisesti. Demo kannustaa puolueita ja muuta kansalaisyhteiskuntaa
rakentavaan kanssakäymiseen kaikessa työssään.
Demon kolmas strateginen tavoite on lujittaa rooliaan suomalaisena demokratiatuen
asiantuntijana ja vaikuttajana erityisalueenaan puolueiden rooli demokratiakehityksessä.
Demo kerää alaan liittyvää tietopankkia ja seuraa alan kehitystä sekä pyrkii tuomaan
demokratiakysymyksiä esille kehityspoliittisissa keskusteluissa. Demo järjestää lisäksi demokratiaja kehitysaiheisia koulutusseminaareja Suomessa kutsuen paikalle usein myös ulkomaisia
asiantuntijapuhujia.
Neljännen strategisen tavoitteen mukaan Demo tuo lisäarvoa eurooppalaiseen demokratiatukeen
ja sen kehitykseen sekä oppii muilta toimijoilta. Demo seuraa toimialansa kehitystä ja osallistuu
demokratiatukeen ja kehitysyhteistyökysymyksiin liittyvään keskusteluun Suomen lisäksi myös
Euroopan tasolla. Se tekee yhteistyötä vertaistoimijoiden kanssa ja vaikuttaa aktiivisesti Euroopan
demokratiasäätiössä (European Partnership for Democracy).
Demon viides strateginen tavoite on antaa oman panoksensa kansainväliseen demokratiatukeen
ja sen kehitykseen sekä oppia muilta toimijoilta. Demo tekee yhteistyötä kansainvälisten alan
toimijoiden kanssa (esimerkiksi UNDP, International IDEA, UNIFEM ja Carnegie Endowment).
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Demon kuudentena strategisena tavoitteena ja samalla tavoitteiden saavuttamisen edellytyksenä on
toiminnan johdonmukaisuus ja vakiintuneisuus. Demon toiminta on tällöin hallinnollisesti
kestävällä pohjalla ja se on lisäksi hyvin suunniteltua, toimeenpantua ja arvioitua.

2. Demon toiminta 2009
2.1 Moniarvoisen demokratian edistäminen kohdemaissa
Strateginen tavoite: Demo antaa oman lisäpanoksen kohdemaan myönteiseen
demokratiakehitykseen.
2.1.1 Tansania
Demon ohjelma Tansaniassa jatkui edellisten vuosien linjan mukaisesti pyrkien vahvistamaan
naisten yhteistyöfoorumin eli Cross Party Women’s Platformin (CPWP) toimintaa. Ohjelman
painopistealueena oli tukea foorumin vakiinnuttamista ja institutionalisoimista sekä sen puitteissa
tehtävää, naisten puoluerajat ylittävää yhteistyötä. Lisäksi jatkettiin paikallistason pilotti-toimintaa
Kyelan piirikunnassa.
Naisten yhteistyöfoorumissa ovat mukana kaikkien seuraavien viiden parlamenttipuolueen
naisjärjestöt:
-Chama Cha Mapinduzi (Revolutionary State Party – CCM)
-Civic United Front (CUF)
-Chama Cha Demokrasia na Maendeleo (Party for Democracy and Progress – CHADEMA)
-Tanzania Labour Party (TLP)
-United Democratic Party (UDP)
Naisten yhteistyöfoorumilla on vankka poliittinen tuki emopuolueissa ja Demon työn katsotaan
tuovan merkittävää lisäarvoa puolueille. Lisäksi foorumin toiminnassa on aktiivisesti mukana
Tansanian parlamentin naisverkosto, Tanzania Women Parliamentary Group, johon kuuluu kaikki
97 naisedustajaa. Alkuvuosi 2009 lähti hyvin käyntiin kun valtapuolue CCM:n naisten siipi Umoja
wa Wanawake wa Tanzania (UWT), maan vanhin poliittinen naisjärjestö, kutsui
puoluekokoukseensa edustajat oppositiopuolueiden naisjärjestöistä ensimmäistä kertaa Tansanian
poliittisessa historiassa ja Presidentti Kikwete kiitteli puheessaan Demon ja naisten puoluerajat
ylittävän yhteistyöfoorumin toiminnan merkitystä.
Naisten yhteistoiminnan tuloksena oppositiopuolueilla on ollut mahdollisuus oppia valtapuolue
CCM:n naissiiven toimintatavoista. Muun muassa CHADEMAn naisjärjestö on luonut
toiminnalleen entistä selkeämmän demokraattisen rakenteen ja pitänyt ensimmäiset demokraattiset
vaalit vuonna 2009. Myös muissa pienemmissä oppositiopuolueissa on herätty vahvistamaan
naisjärjestöjen asemaa ja toimintatapoja.
Naisten yhteistyöfoorumi järjesti kokouksia säännöllisesti pitkin vuotta, yhteensä 11 kertaa
tavoitteenaan foorumin työskentelytavoista sopiminen ja institutionalisoiminen. Vuoden 2009
aikana foorumin toiminnassa oli mukana noin 150 naista.
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Ulkoministeriön vuonna 2009 tilaaman Demon toiminnan evaluaation mukaan Demon Tansanian
ohjelman ansiosta ‖naisten aliedustus on saanut lisämerkitystä poliittisten puolueiden ohjelmissa‖
vaikkakin yhteistyöfoorumin toiminnan vakiinnuttaminen on aiheuttanut paljon haasteita.
Heinä-elokuussa foorumin jäsenjärjestöjen johtohenkilöt tapasivat yhteensä kolme kertaa
päästäkseen vihdoin yhteisymmärrykseen foorumille tarvittavasta institutionaalisesta järjestelystä.
Elokuussa 2009 foorumi valitsi johtoonsa pitkän linjan poliitikon, CCM:n Anna Abdallahin, jonka
johdolla foorumin toimintaa on saatu yhä pysyvämmälle pohjalle ja sen omistajuus on vahvistunut
huomattavasti. Lisäksi foorumin virallistamisprosessi on saatettu alkuun ja se saanee virallisen
rekisteröinnin loppuun alkuvuodesta 2010, vahvistaen näin asemaansa tansanialaisten
naispoliitikkojen virallisena yhteistyöelimenä.
Vuoden 2009 Suomeen suuntautuneen opintomatkan (kts. alla) seurauksena osa matkalle
osallistuneista tansanialaisista perusti naisten yhteistyöfoorumin alaisuuteen erillisen nuorten
naispoliitikkojen ryhmän, joka on pyrkinyt tuomaan esiin haasteita, joita nuoret naiset kohtaavat
pyrkiessään mukaan politiikkaan sekä keräämään vertaistukea niin toisiltaan kuin vanhemman
polven naispoliitikoilta. Ryhmä osallistui Channel 10-kanavan Talk show Je Tutafika? – ohjelmaan,
jossa keskusteltiin naisten ja erityisesti nuorten naisten haasteista politiikassa. Lisäksi ryhmä tapasi
yhteensä yhdeksän kertaa (58 osallistujaa) loppuvuodesta 2009 järjestämällä ryhmäkeskusteluista
demokratiasta. Keskusteluiden pohjana katsottiin Why democracy? –sarjan dokumentteja
eteläafrikkalaisen dokumenttiprojektin valittua Demon Tansanian toimiston yhdeksi paikallisista
fasilitoijistaan.
Koulutusten järjestämisessä sekä kokousten fasilitoijana paikallisena kumppanina toimii Tanzania
Gender Networking Programmen (TGNP) Gender Training Institute sekä Dar es Salaamin
yliopiston Gender Centre.
Tansanian Gender festivaaleilla juhlittiin naisten osallistumista ja kaivattiin lisää yhteistyötä
Demon gender työryhmä, joka koostuu suomalaisten poliittisten naisjärjestöjen sekä Nytkis ry:n
edustajista, otti osaa syyskuussa Dar es Salaamissa järjestettyihin Gender festivaaleihin. Demon
delegaatioon kuuluivat ohjelmakoordinaattori Tiina Kukkamaan lisäksi Tuija Maaret Pykäläinen
Vihreistä naisista ja Petra Qvist Svenska Kvinnoförbundetista. Demo järjesti festivaaleilla yhdessä
Tansanian naisten yhteistyöfoorumin kanssa työpajan naisten poliittisesta johtajuudesta.
Tansanialaiset kansalaisjärjestöt Tanzania Gender Networking Programme ja Feminist Activist
Coalition järjestivät syyskuussa Dar es Salaamissa joka toinen vuosi pidettävän Gender festivaalin,
joka toi yhteen yli 1500 naista ympäri Tansaniaa ja eteläistä Afrikkaa. Vuoden 2009 teemana
oli ‖Resurssien jako marginalisoiduille naisille‖ joka heijasteli globaalin talouskriisin vaikutuksia
kaikkein köyhimpien ja heikoimpien elämään ja festivaalin alateemoihin kuuluivat muun muassa
seksuaalisuus ja itsemääräämisoikeus, taloudelliset oikeudet ja toimeentulo, tieto, taide ja kulttuuri
sekä politiikka, johtajuus ja tilivelvollisuus. Näistä viimeisen yhteydessä Demo järjesti yhdessä
Tansanian naisten puoluerajat ylittävän yhteistyöfoorumin eli Tansanian platformin kanssa
keskustelutilaisuuden naisten poliittisesta johtajuudesta, johon osallistui lähes sata aktivistia niin
puolueista kuin kansalaisjärjestöistä. Demon festivaaliryhmään kuului yhteensä 30 naisten
yhteistyöfoorumin järjestöistä ja näin ollen tansanialaisten puolueiden naiset tulivat ensi kertaa
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yhteen kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa jakamaan kokemuksiaan ja rakentamaan yhteistä
agendaa.
Tansanialaisdelegaatio Suomessa
8-hengen tansanialaisdelegaation opintovierailu Suomeen järjestettiin toukokuussa 21–30.5.2009.
Delegaatio koostui seuraavista henkilöistä:
Veronica Ndaro, Chama cha Mapinduzin (CCM) naisjärjestö Umoja wa Wanawake Tanzania
(UWT) –pääsihteerin avustaja
Shuwena Faki Haji, Civic United Front (CUF), kouluttaja
Rachel Robert Renison, Chama cha Demokrasia na Maendeleo (CHADEMA), varainhoitaja
Cresensia Mrema, Tanzania Labour Party (TLP), nuorten naisten liiton pääsihteeri
Saum Hussein Rashid, United Democratic Party (UDP), naisjärjestön pääsihteeri
Mhonga Said Ruhwanya, Tanzania Women’s Parliamentary Group (TWPG), kansanedustaja
(CHADEMA)
Annamaria Motho Mirambo, Tanzania Labour Party (TLP), VICOBA kouluttaja, Kyela
Ave Maria Semakafu, paikalliskoordinaattori, Demo
Kymmenpäiväisen vierailun ohjelmaan kuului eurovaalikampanjoinnin seuraamista, tutustumista
suomalaisiin puolueisiin ja niiden nais- ja nuorisojärjestöihin, koulutusta tasa-arvo- ja
vähemmistökysymysten ja vaalien järjestelyistä Suomessa sekä osallistuminen Maailma kylässä festivaalin Demokratiateltan tapahtumiin.
Ennen matkaa järjestettiin valmistautumistapaaminen, jonka fasilitoivat aikaisemmin Demon
matkalle osallistuneet Chademan Naomi Kaihula, TWPG:n Elietta Switti, TLP:n Nancy Mrikaria,
sekä Kyelan koulutussuunnittelija Linah Mwakyembe. Lisäksi matkan jälkeen pidettiin
palautetapaaminen naisten yhteistyöfoorumin ydintoimijoiden kanssa.
Vierailijat arvostivat erityisesti tasa-arvoon liittyviä koulutuksia ja tapaamisia, kontaktien luomista
suomalaispoliitikkoihin sekä vaalikampanjoinnista saamaansa oppia. Eurovaalien suhteellisen
vähäinen näkyminen katukuvassa ja Tansaniaan verrattuna laimea kampanjointi herätti kuitenkin
kummastusta delegaattien keskuudessa. Suurimman vaikutuksen vierailijoihin teki kuitenkin
nuorten naisten vahva asema Suomessa sekä nuorten naisten poliittinen aktiivisuus.
Kyelan pilottihanke
Paikallistason pilottihanke Kyelan piirikunnassa jatkui vuonna 2009 yhteistyössä kyläpankki
VICOBAn kanssa. Kyläpankki-järjestelmä perustuu yksittäisiin, noin 30 hengen
vapaaehtoisryhmiin, joita Kyelan VICOBAan kuuluu satoja. Nämä ryhmät toimivat jäsentensä
tulonhankinnassa apuna, mutta keräävät rahaa myös hyväntekeväisyyteen ja kouluttavat jäseniään
niin taloudenhallinnossa kuin esimerkiksi HIV/AIDS – asioissa. Ryhmien itsenäisen työn ohessa
VICOBAn ydintä koordinoi kaksi koulutussuunnittelijaa, Liinah Mwakyembe ja Annamaria Motho
Mirambo, sekä 15 vapaaehtoista kouluttajaa.
Paikallistason toiminta Kyelan kunnassa on evaluaation mukaan auttanut monia naisia tuntemaan
oikeutensa sekä aktivoitumaan poliittisesti. Yli 80 % evaluaatiota varten haastatelluista kertoi
koulutusten olleen erittäin hyödyllisiä. Vuoden 2009 aikana lähes tuhat kyläpankin jäsentä osallistui
gender and leadership – koulutuksiin. Koulutukset ovat saaneet paljon huomiota paikallistasolla ja
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yhteistyötä on jatkettu myös kunnanvaltuuston ja District Executive Directorin kanssa. Vuoden
aikana koulutettiin yhteensä 235 johtohenkilöä kaikista Kyelan kunnan 110 kylästä (kylien
puheenjohtajat, executive secretaries sekä 15 ward-tason johtajaa) yhteensä kahdeksassa
koulutustilaisuudessa paikallishallinnon avoimuudesta, johtajuudesta sekä demokraattisesta
päätöksenteosta ml. naisten osallistumisen edistämisen. Demon tarjoama koulutus on nähty erittäin
hyödyllisenä avaten ovia myös naisten kasvavalle poliittiselle osallistumiselle paikallistasolla.
Tansaniassa järjestettiin myös kunnallisvaalit lokakuussa. Kyelan VICOBA teetti vaalien jälkeen
selvityksen naisten poliittisesta osallistumisesta paikallistasolla. Valitettavasti naisia ei vielä valittu
kylien puheenjohtajatehtäviin, mutta kylien johdossa naisten asema vahvistui hieman edellisiin
vaaleihin verrattuna.
Tansanian ohjelman seuranta
Tansanian ohjelman paikalliskoordinaattori Ave Maria Semakafu raportoi Suomeen
neljännesvuosittain. Lisäksi Demon ohjelmakoordinaattori Tiina Kukkamaa vieraili Tansaniassa
monitorointimatkalla maaliskuussa sekä osana osallistumista Gender festivaaleille syyskuussa.
Suomessa poliittisista naisjärjestöistä sekä Nytkis ry:stä koostuva gender-työryhmä seurasi
ohjelman etenemistä säännöllisten kokousten avulla.
Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa


Suomen Tansanian suurlähetystön kanssa pidetään säännöllisesti yhteyttä sekä päivitetään
Tansanian ohjelman etenemisestä.



Ulkoasiainministeriön Tansania tiimin kanssa pidetään myös säännöllisesti yhteyttä ja
päivitetään ajankohtaisia kuulumisia.



UNDP Deepening Democracy-projekti: Deepening Democracy – projektin puitteissa on tuettu
naisten poliittisen osallistumisen vahvistamiseen tähtääviä aloitteita, joihin myös Demo ja
Tansanian foorumi on kutsuttu. Lisäksi pyritään säännöllisen yhteydenpitoon ja tiedon vaihtoon
työn koordinoimiseksi.



Commonwealth Women Parliamentarians Association (CWPA): Commonwealth Parliamentary
Association järjesti 55. vuosikonferenssinsa Arushassa syykuussa 2009. Commonwealth
Women Parliamentarians Association kutsui Tansanian naisten yhteistyöfoorumin edustajat
sekä Demon paikalliskoordinaattorin seminaariin, jossa käsiteltiin naispoliitikkojen yhteistyötä
naisten poliittisen osallistumisen vahvistamiseksi. Tansanian foorumi esiteltiin tilaisuudessa
case-tapauksena. Konferenssiin osallistui yli 850 parlamentaarikkoa 53 maasta.



Tanzania Gender Networking Programme (TGNP), Gender Training Institute: Demo jatkoi
kouluttajayhteistyötä TGNP:n kanssa. TGNP:n kouluttajat toimivat myös fasilitaattoreina
foorumin työpajoissa. Lisäksi Demo koordinoi TGNP:n syyskuussa järjestämässä Gender
festivaalissa kolmannen päivän ohjelmaa teeman ‖Gender, Democracy and Political
accountability‖ alla.



Women Wake-Up: Kouluttajien koulutus Kyelassa.
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Netherlands Institute for Multiparty Democracy: Molemminpuolinen yhteydenpito tiedon
jakamiseksi, yhteistyö naisten yhteistyöfoorumin, puoluejohdon ja TCD:n välisen yhteistyön
tiivistämiseksi, yhteistyö liittyen Itä-Afrikan tasolla tapahtuvaan naispoliitikkojen
verkostoitumiseen ja kokemusten vaihtoon



Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry, Tansanian toimisto: säännöllinen yhteydenpito,
osallistuminen tilaisuuksiin sekä kokemusten vaihtoa muun muassa paikallistason
budjettiseurannasta.
2.1.2 Nepal

Vuonna 2009 Demon nuoriso-ohjelma Nepalissa jatkui edellisvuosien linjausten pohjalta
vahvistamalla nuorten yhteispoliittisen foorumin eli Joint Youth & Students Platformin toimintaa ja
itsenäistymistä. Demon tuella foorumi jatkoi aktiivista työtään nuorten poliittisten
vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi sekä rakentavan, puoluerajat ylittävän dialogin edistämiseksi
niin keskustasolla kuin valituissa pilottipiirikunnissa.
Syksyllä 2009 foorumin tekemän päätöksen mukaisesti Platform laajeni sisällyttämään Sabhawana
Party (Mahato) -puolueen nuoriso- ja opiskelijajärjestöt. Vuoden 2009 lopussa foorumissa olivat
näin aktiivisesti edustettuina yhteensä 19 poliittista nuoriso- ja opiskelijajärjestöä (ks. alla).
Alustavasti on jo hyväksytty, että Madhesi People's Rights Forumin jakaantumisen seurauksena
syntyneen MPRF-Nepal (Democratic) –puolueen sisarjärjestöt voivat myös liittyä foorumiin.
Tämän odotetaan tapahtuvan alkuvuodesta 2010.
Yhteistyöfoorumin (Joint Youth & Students Platform) järjestöt:
N.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Järjestön nimi:
All Nepal National Revolutionary Students Union –
Revolutionary (ANNISU-R)
Young Communist League (YCL)
Nepal Students Union (NSU)
Nepal Tarun Dal (NTD)
All Nepal National Free Students Union (ANNFSU)
Youth Federation- Nepal (YF-Nepal)
Madhesi Student Forum - Nepal (MSF-Nepal)
Madhesi Youth Forum – Nepal (MYF-Nepal)
Terai-Madhesh Youth Front (TMYF)
Terai-Madhesh Students Front (TMSF)
Youth Front (YF)
Students Front (SF)
All Nepal National Free Students Union – MarxistLeninist (ANNFSU-ML)
Progressive Youth Federation – Nepal (PYF-Nepal)
Nepal National Students Federation (NNSF)
Nepal National Youth Federation (NNYF)
Nepal Revolutionary Youth Union (NRYU)
Nepal Revolutionary Students Union (NRSU)
Nepal Students Forum (NSF)

Emopuolue:
Unified Communist Party of Nepal
(Maoist) *
Nepali Congress
Communist Party of Nepal (Unified
Marxist-Leninist)
Madhesi People's Rights Forum –
Nepal
Terai-Madhesh Democratic Party
Sabhawana Party (Mahato)
Communist Party of Nepal (MarxistLeninist)
Communist Party of Nepal (United)
Nepal Workers and Peasants Party

Nepal Sabhawana Party
(Anandidevi)
*Alkuvuodesta 2009 CPN-Maoist yhdistyi CPN (Unity-Centre Masal)-puolueen kanssa, minkä seurauksena aiemmin
foorumiin linkittyneet ANNFSU-Unified ja ANDYA sulautettiin Maolaisten nuoriso- ja opiskelijasiipiin.
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Vuoden 2009 aikana Demo on ansiokkaasti jatkanut työtään nuorten poliittisen yhteistyöfoorumin
omistajuuden ja rakenteiden vahvistamiseksi. Nuorten yhteistyöfoorumi kokoontui säännöllisesti
noin kuuden viikon välein, puheenjohtajuuden vaihtuessa rotaatioperiaatteen mukaisesti.
Kokouksissa tehtiin päätöksiä tulevasta toiminnasta ja arvioitiin toteutettuja aktiviteetteja. Niiden
yhteydessä järjestettiin myös temaattisia keskusteluita asiantuntijoiden alustuksella aiheista kuten
nuoret ja ammattiliitot, nuorten kasvava siirtotyöläisyys ja naisiin kohdistuva väkivalta.
Vuoden aikana ohjelmasuunnitelmaa työstettiin myös kolmepäiväisessä strategisessa
suunnittelutyöpajassa elokuussa sekä lukuisissa, yksittäisten aktiviteettien valmistelusta ja
toimeenpanosta vastanneiden komiteoiden tapaamisissa. Lisäksi Demon koordinaattorit ovat lähes
viikoittain yhteydessä järjestöjen puheenjohtajiin. Näin varmistetaan, että osallistuminen foorumin
toimintaan tapahtuu järjestö- eikä yksilöpohjalta.
Vuonna 2008 alustettu naisten työryhmä eli Women's Working Group lanseerattiin laajemmassa
muodossaan keväällä 2009. Aloitteen työryhmän perustamiselle tekivät foorumin työssä mukana
olevat naispoliitikot ja sen tarkoituksena on tarjota tila nuorten naispoliitikkojen dialogille yli
puoluerajojen sekä luoda laajempi nuorten naispoliitikkojen verkosto, jonka kautta voidaan jakaa
tietoa ja kokemuksia sekä toimia yhdessä kaikille nuorille naisille tärkeiden teemojen edistämiseksi.
Näin työryhmä täydentää foorumin työtä erityisesti tasa-arvokysymyksiin ja naisten asemaan
liittyen. Sen toimintaa suunniteltiin säännöllisissä kokouksissa, joita järjestettiin yhteensä kuusi
vuoden aikana.
Nuorten yhteispoliittisen agendan työstäminen piirikuntatyön avulla
Yhteispoliittisen foorumin työ jatkui viidessä pilottipiirikunnassa (Solukhumbu, Rautahat,
Rupandehi, Rolpa ja Dadeldhura) ja sitä laajennettiin kahteen uuteen piirikuntaan (Dolpa ja
Pancthar). Piirikuntatyön tarkoituksena on ollut kerätä paikallistason nuorten näkemyksiä ja
suosituksia nuorten yhteispoliittista agendaa varten sekä samalla edistää ohjelman jalkautumista
paikallistasolle.
Viidessä pilottipiirikunnassa pidetyt seminaarit käsittelivät työn alla olevan nuorten yhteispoliittisen
agendan kahta viimeistä elementtiä (kestävä kehitys sekä sosiaalipalvelut), joista osanottajille
tarjottiin myös koulutusta. Aihealueen kannalta piirikunnan keskeisin virkamies, Local
Development Officer, kutsuttiin esitelmöimään piirikunnan kehityskontekstista, samalla avaten
rakentavia keskustelukanavia nuorten ja paikallistason viranomaisten välille.
Lisäksi piirikuntatyötä päätettiin laajentaa kahteen uuteen piirikuntaan, joiksi valikoituivat Dolpa,
yksi maan köyhimmistä ja syrjäisimmistä piirikunnista, sekä etnisten jännitteiden värittämä
Pancthar. Näissä piirikunnissa järjestettyjen seminaarien tarkoituksena oli tutustuttaa foorumin
toimintamalli paikallistasolle sekä konsultoida kyseisten piirikuntien nuoria nuorten
yhteispoliittisen agendan sisältöä varten.
Vuoden aikana piirikuntatasolla järjestettiin yhteensä kahdeksan kahden päivän osallistavaa
seminaaria, joiden vetovastuussa olivat keskustason edustajista muodostetut 4-6 henkilön
puoluerajat ylittävät tiimit. Kaiken kaikkiaan Platformin omistajuus piirikuntatyöstä kasvoi
kuluneen vuoden aikana merkittävästi, kun keskustason toimijat suunnittelivat ja fasilitoivat
seminaarit täysin itsenäisesti; Demon tarjotetassa ainoastaan logistista ja taloudellista tukea niiden
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toteuttamiseen. Seminaarit tavoittivat yli 500 piirikuntatason nuoriso- ja opiskelijapoliitikkoa, jotka
hyötyivät koulutuksista ja osallistuivat aktiivisesti yhteispoliittisen agendan muodostamiseen.
Nuorten yhteispoliittisen agendan oli suunniteltu valmistuvan vuoden 2009 aikana, mutta tätä
aikataulua muokattiin vuoden aikana uudelleen Platformin päätösten mukaisesti mm. uusien
piirikuntien sisällyttämisen seurauksena. Loppuvuodesta nuorten yhteispoliittisen agendan
valmistelu eteni kuitenkin jo loppumetreille, kun lopullisen agendadokumentin kirjoitusasun
työstäminen aloitettiin syksyn aikana järjestetyissä kuudessa työpajassa. Agendadokumentti on
määrä viimeistellä ja julkistaa alkuvuodesta 2010.
Nuorisopoliitikkojen kapasiteetin vahvistaminen
Piirikuntatason aktiviteettien ohella keskustasolla järjestettiin vuoden aikana kuusi kolmen päivän
koulutusta aiheista kuten johtajuustaidot (3 kpl), tiimityö ja nettisivustojen luominen, joiden avulla
vahvistettiin nuorisopoliitikkojen ja näiden järjestöjen kapasiteettia poliittisessa järjestötoiminnassa.
Näihin koulutuksiin osallistui yhteensä 160 nuoriso- ja opiskelijapoliitikkoa eri järjestöjen
johtoportaasta ja keskuskomiteoista.
Lisäksi järjestettiin viisi temaattista seminaaria nuorisopoliitikoille tärkeissä aiheista (kuten kestävä
kehitys, Nepalin terveyspolitiikka yms.) alan johtavien asiantuntijoiden johdolla. Samoin
käynnistyivät Suomen edustuston yhteistyöllä toteutettavat seminaarit suomalaisten
kehityskokemusten saralla, kun marraskuussa järjestöjen puheenjohtajat kutsuttiin Suomen
edustustolle keskustelemaan Nepalin ja Suomen vertailevista kehityskokemuksista metsäsektorin
saralla. Näiden temaattisten seminaarien avulla vahvistettiin yhteensä lähes 250:n nuorisopoliitikon
tietopohjaa heille keskeisissä kysymyksissä.
Naisten työryhmän aloitteesta järjestettiin viisi naisten voimallistamista ja sukupuolten välistä tasaarvoa käsittelevää tilaisuutta ja seminaaria (1-3 päivää), joihin osallistui kaikkiaan noin 200
nuorisopoliitikkoa (sekä naisia että miehiä).
Nuorten äänen tukeminen perustuslakiprosessissa
Vuonna 2009 Demon työ painottui myös nuorten roolin vahvistamiseen perustuslakiprosessissa
muiden järjestöjen kanssa toteutettujen yhteistyöprojektien kautta.
Yhtäällä Demo ja nepalilainen kansalaisjärjestö Alliance for Peace (AfP) toteuttivat vuoden 2009
aikana hanketta, jonka tavoitteena oli varmistaa nuorten oikeuksien toteutuminen uudessa
perustuslaissa sekä vahvistaa nuorten asemaa perustuslain säätämisprosessissa. Hankkeen
puitteissa järjestettiin koulutusta kansalliskokouksen nuorille edustajille heille keskeisistä
temaattisista aiheista kuten Nepalin poliittisesta järjestelmästä, johtajuustaidoista ja
vaikuttamistyöstä. Keskimäärin 25 nuoren CA jäsenen puoluerajat ylittävä ydinryhmä osallistui
näihin seminaareihin ja koulutuksiin (yhteensä 12 koulutuspäivää). Kohderyhmä katsoi projektin
avanneen
kaivatun
tilan
nuorille
tärkeiden
kysymysten
yhteiselle
määrittelylle
perustuslakiprosessissa. Samalla nuoret CA jäsenet katsoivat, että koulutukset kasvattivat heidän
itseluottamustaan ja tietopohjaansa merkittävällä tavalla näin valmistaen heitä aktiivisemmin
osallistumaan päätöksentekoon niin CAssa kuin puolueidensa sisällä.
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Myös loppuvuodesta 2008 käynnistynyt International IDEA:n, AfP:n ja Demon yhteistyö Youth &
Constitution Building –projekti edistyi niinikään ansiokkaasti vuonna 2009. Toiminnan ytimessä
oleva 15 nuoren naisen asiantuntijaryhmä kokoontui lähes 20 kertaa temaattisiin seminaareihin ja
tapaamisiin. Nuorten oikeuksien osalta ryhmä valmisteli CAlle tarkoitetun ehdotuksen
perustuslakiin sisällytettävistä perusoikeuksista, ja ehdotus toimitettiin sekä CA-sihteeristön
pääsihteerille että puheenjohtajalle huhtikuussa. Lisäksi asiantuntijaryhmän aloitteesta järjestettiin
myös osallistavia forum-teatteriesityksiä (yhteensä kuusi), joiden avulla herätettiin keskustelua ja
lisättiin tietoisuutta federalismista yliopistossa opiskelevien nuorten keskuudessa.
Suomen ja Nepalin välisen molemminpuolisen oppimisen edistäminen
Toiminta-ajatuksensa mukaisesti Demo on vuoden 2009 aikana aktiivisesti edistänyt ja fasilitoinut
suomalaisten ja nepalilaisten nuorisopoliitikkojen välistä molemminpuolista oppimista.
Marraskuussa (16.–25.11) Nepalissa vieraili 8-jäseninen suomalaisryhmä, joka koostui eri
puolueiden nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen edustajista. Suomalaisdelegaatioon kuuluivat seuraavat
osanottajat Demon ohjelmakoordinaattori Tiina Kukkamaan johdolla:
Tarja Anttonen (kesk)
Mikko Vieltojärvi (kok)
Anni Lahtinen (sdp)
Annika Perttula (vas)
Paloma Hannonen (vihr)
Janina Mackiewicz (rkp)
Antti Kainulainen (kd)
Tiina Elovaara (ps)
Vierailun teemaksi valittiin poliittisten nuorisojärjestöjen tekemä vaikuttamis- ja kampanjatyö ja
aiheesta pidettiin Nepalin yhteistyöfoorumin kanssa työpaja Nagarkotissa 21.11. Lisäksi matkan
ohjelmaan kuului poliittisten nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen toiminnan lisäksi tutustuminen
Suomen kehitysyhteistyöhön Nepalissa sekä Nepalin poliittiseen tilanteeseen sekä eri toimijoiden
antamaan demokratiatukeen.
Osanottajien mukaan matka oli hyödyllinen ja erityisen mielenkiintoista oli huomata eroja nuorten
poliittisessa vaikuttamisessa. Suomalaisiin teki suuren vaikutuksen nuorten poliittinen aktiivisuus
Nepalissa. Nepalilaiset ihmettelivät suomalaisten nuorten poliittista passiivisuutta sekä sitä, että
lähes kaikki vaikuttaminen tapahtuu netissä. Lisäksi suomalaisosanottajat kertoivat oppineensa
paljon kehitysyhteistyöstä ja – ongelmista sekä saaneensa paljon uusia ideoita omaan poliittiseen
työhön.
Nepalilaisdelegaatio Suomessa
10-hengen nepalilaisdelegaation opintovierailu Suomeen järjestettiin toukokuussa 21–30.5.2009.
Delegaatio koostui seuraavista henkilöistä:
Krishna Kumar Singh, Terai-Madhesh Youth Front (TMYF), puheenjohtaja
Aendra Sundar Nembang, Progresive Youth Forum (PYF), puheenjohtaja
Bedeshwor Prasad Yadav, Nepal Students Forum (NSF), puheenjohtaja
Ashok Kumar Yadav, Madhesi Students Forum (MSF), puheenjohtaja
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Suresh Kumar Mandal, Terai-Madhesh Student Front (TMSF), puheenjohtaja
Yusuf Safi, Madhesi Youth Forum (MYF), puheenjohtaja
Raju Khadka, Young Communist League –Nepal (YCL), koordinaattori
Ram Kumari Jhakri, All Nepal National Free Students Union (ANNFSU), puheenjohtaja
Sahara Rana, Nepal National Youth Federation (NNYF), varainhoitaja
Pratima Gautam, Nepal Student Union (NSU), pääsihteeri
Kymmenpäiväisen vierailun ohjelmaan kuului eurovaalikampanjoinnin seuraamista, tutustumista
suomalaisiin puolueisiin sekä niiden nais- ja nuorisojärjestöihin, koulutusta tasa-arvo- ja
vähemmistökysymysten ja vaalien järjestelystä Suomessa sekä osallistuminen Maailma kylässä festivaalin Demokratiateltan tapahtumiin.
Nepalilaisdelegaatit arvostivat erityisesti tapaamisia suomalaisten puoluetoimijoiden kanssa sekä
tutustumista erilaiseen poliittiseen järjestelmään ja sen käytäntöihin. Erityistä huomiota herätti
suomalainen ennakkoäänestysprosessi. Myös suomalaisten vähäinen kiinnostus vaaleja kohtaan ja
veikkailtu alhainen äänestysprosentti aiheutti ihmetystä.
Nepalin ohjelman seuranta ja arviointia
Jatkuvan monitoroinnin ja arvioinnin avulla Demo kykenee varmistamaan, että ohjelma vastaa sille
asetettuihin tavoitteisiin. Jokaisesta yli päivän mittaisesta tilaisuudesta kerätään kirjallinen palaute,
ja kaikki järjestetyt aktiviteetit arvioidaan yhteisesti Platformin säännöllisissä kokouksissa. Näin
kyetään tehokkaasti seuraamaan ohjelman etenemistä osallistavin keinoin sekä kehittämään
toimintaa edelleen. Nepalin ohjelman paikalliskoordinaattori Johanna Poutanen raportoi Suomeen
neljännesvuosittain ja suomalaisista poliittisista nuoriso- ja opiskelijajärjestöistä koostuva Nepaltyöryhmä seuraa ohjelmaa säännöllisten kokousten avulla.
Ulkoministeriön vuonna 2009 tilaaman Demon evaluaation mukaan ‖Nepalin ohjelma on erityisen
relevantti ja tullut tarpeeseen lisäten nuorten pahasti puutteellisia vaikutusmahdollisuuksia
poliittisissa puolueissa ja demokraattisessa politiikassa. Evaluaation mukaan merkittäviä positiivisia
tuloksia on saavutettu, kun vaikutusvaltaisia nuoriso- ja opiskelijajohtajia on saatu sitoutumaan
dialogiin ja kiinnittämään huomionsa poliittisiin menettelytapoihin. Levittäytyminen maan eri osiin
on ensisijaisen tärkeää ja se on käynnistynyt lupaavasti‖. Evaluaatio huomauttaa myös, että Demon
tukeman yhteistyöfoorumin toiminnan ansiosta nuorisopoliitikkojen kapasiteetti ja tietämys
erilaisista kehityskysymyksistä on selvästi lisääntynyt. Lisäksi evaluaatio katsoo Nepalin ohjelman
toimivan kustannustehokkaalla tavalla sekä tehtyjen suunnitelmien mukaisesti.
Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
Kuten edellä mainittu, perustuslakiprosessin tiimoilta Demo on tehnyt tiivistä yhteistyötä erityisesti
International IDEAn ja samalla saralla toimivan nepalilaisen kansalaisjärjestön Alliance for Peace:n
kanssa.
Näiden lisäksi Demon on vuoden 2009 aikana toteuttanut pienimuotoisempia yhteistyöhankkeita
muutamien muiden paikallisten kansalaisjärjestöjen kanssa. Demo kutsuttiin kumppaniksi esim.
tammikuussa Human Rights Home:n (HRH) järjestämään seminaariin ihmisoikeuksista ja
kansainvälisen nuortenpäivänä pidettyyn, Nepalin naisliikettä johtavan järjestön WORECin
(Women's Rehabilitation Centre) tapahtumaan naisiin kohdistuvan väkivallan vastustamiseksi.
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Molempien tilaisuuksien kuluista ja järjestelyistä vastasivat pääosin HRH ja WOREC, Demon
roolin painottuessa osanottajien koordinointiin nuorisopoliitikkojen osalla.
Ohjelman toiminta-alueen koordinoinnin osalla Demo oli vuoden aikana yhteydessä myös Norjan ja
Iso-Britannian edustustoihin sekä yksittäisiin paikallisiin kansalaisjärjestöihin (ml. Association of
Political Science Students ja Youth Iniative).
Toiminnanjohtaja ja paikalliskoordinaattori ovat pitäneet yhteyttä Suomen Nepalin edustuston
henkilökuntaan mukaan lukien asianhoitaja Pirkko-Liisa Kyöstilä, joka osallistui myös Demon ja
Platformin yhteiseen kansainvälisen demokratiapäivän viettoon 15.9. Yhteistyötä edustuston kanssa
on tehty myös delegaatiovierailujen saralla sekä loppuvuodesta käynnistyneiden, Suomen
kehityskokemusten tiimoilta järjestettävien seminaarien toteuttamiseksi. Myös ministeriön Nepaldeskiin on pidetty yhteyttä.
2.2 Kehityspolitiikkatietoinen ja kehitysyhteistyömyönteinen poliittinen kulttuuri Suomessa
Tavoite: Suomalaisten puoluetoimijoiden kehityspolitiikkatietoisuuden ja
kehitysyhteistyömyönteisyyden sekä kehitysyhteistyöhön osallistumisen lisääminen.
Demo osallistaa puoluetoimijoita monin eri tavoin. Puolueiden edustajat antavat panoksensa
korvauksetta niin hallituksessa, työryhmissä, kohdemaiden ohjelmia syventävillä koulutusmatkoilla
kuin isäntinä ja emäntinä kumppaneiden vierailujen yhteydessä. Puolueiden sitoutuneisuus ja
puoluetoimijoiden aktiivisuus on ollut Demon toiminnan keskeisin resurssi.
2.2.1 Työryhmät
Demon Nepal-työryhmä kokoontui vuoden 2009 aikana kuusi kertaa suunnittelemaan ja arvioimaan
Nepalin ohjelmaa. Puolueiden nuoriso- ja opiskelijajärjestöistä koostuvan työryhmän panos
ohjelman toteuttamisessa on ollut ratkaiseva. Demon gender-ryhmä puolestaan kokoontui
kahdeksan kertaa Tansanian ohjelman puitteissa. Gender-ryhmä on ollut Demon Tansanian
toiminnassa keskeisessä roolissa. Ryhmään kuuluu poliittisten naisjärjestöjen edustajia sekä Nytkis
ry:n edustaja. Lisäksi pidettiin valmistautumis- ja purkutapaamisia matkoille osallistuville
puoluetoimijoille.
2.2.2 Opintovierailut puolueisiin
Kohdemaiden edustajien vierailujen yhteydessä suomalaiset toimijat ovat samoin saaneet
kosketusta kehityskysymyksiin ja saaneet vaihtaa kokemuksiaan demokratian mahdollisuuksista ja
haasteista. Demon molempien kohdemaiden ohjelmien toimijoita vieraili Suomessa ensimmäistä
kertaa samaan aikaan ja tämä olikin ensimmäinen kerta kun heillä oli mahdollisuus tavata toisiaan.
Ratkaisu kutsua sekä nepalilaiset että tansanialaiset Suomeen yhtaikaisesti osoittautui varsin
onnistuneeksi. Vierailun aikana delegaatioilla oli Suomen poliittiseen järjestelmään tutustumisen
lisäksi mahdollista verrata Nepalin ja Tansanian demokratiakehityksen haasteita keskenään. Lisäksi
vaihdettiin kokemuksia Nepalin ja Tansanian puoluerajat ylittävien yhteistyöfoorumeiden
aikaansaannoksista ja naisten poliittisesta osallistumisesta.
Vaikka nepalilaiset ja tansanialaiset vierailivat Suomessa samaan aikaan, oli heille räätälöity omat
osittain erilaiset ohjelmat. Opintomatkansa aikana 21–30.5.2009 nepalilaiset nuoriso- ja
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opiskelijapoliitikot sekä tansanialaiset naispoliitikot tapasivat suomalaisia kollegojaan mm.
seuraavissa tapaamisissa:















Tervetulotilaisuus Vihreiden puoluetoimistolla ja puoluesihteeri Panu Laturin tapaaminen
21.5.
Nytkisin ja Demon gender-työryhmän tapaaminen 22.5.
Osallistuminen Maailma kylässä festivaalin Demokratiatelttaan 23–24.5.
Illallinen Demon hallituksen kanssa 25.5.
Svenska Kvinnoförbundetin tapaaminen 26.5. (vain tansanialaiset)
Tapaaminen eduskunnan naisverkoston kanssa 27.5. (vain tansanialaiset)
Vierailut Keskustan, SDP:n ja Vihreiden eurovaalimökeillä ja vaaliehdokkaiden tapaamisia
27.5.
Vasemmistonuorten tapaaminen 27.5. (vain nepalilaiset)
Keskustanaisten nuorten naisten Kerttu-verkoston tapaaminen 27.5.
Vierailu KD:n puolentoimistolla ja vaaliehdokkaiden tapaaminen 28.5. (vain tansanialaiset)
Kokoomusnaisten tapaaminen 28.5. (vain tansanialaiset)
Eduskunnan ihmisoikeusryhmän tapaaminen 28.5.(vain nepalilaiset)
Lounas suomalaisten poliittisten nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen puheenjohtajien kanssa
28.5. (vain nepalilaiset)
Vierailu Porvoon kaupunginvaltuustossa 29.5.

Demon gender- ja Nepal-ryhmäläiset osallistuivat aktiivisesti vierailun ohjelman suunnitteluun ja
toimeenpanoon.

3. Tiedotus
Demo on toimintavuoden aikana panostanut omaan viestintäänsä edellisenä vuonna luodun
viestintästrategian mukaisesti:
 Demon nettisivut uusittiin kevään 2009 aikana
 Demo alkoi lähettää sidosryhmilleen säännöllistä uutiskirjettä (5 kertaa)
3.1 Puolueet
3.1.1 Demo on vuoden 2009 aikana esitellyt toimintaansa puoluetoimijoille ja osallistunut
puolueiden tilaisuuksiin:









Riittääkö riisi – kasvaako köyhyys – julkistamistilaisuus, Ajatuspaja e2, 6.2.09
Kehityspolitiikan tuuletustalkoot, Kansallinen sivistysliitto ja Kokoomusnaiset 7.2.09
Afrikka – Suomen strategia, Ajatuspaja e2, 31.3.09
SDP:n kansalaisjärjestöfoorumi, 17.4.09
Esittelypöytä Vihreiden puoluekokouksessa, 16–17.5.09
Esittelypöytä KD:n puoluekokouksessa, 28–29.8.09
Demarinaisten liittokokous, 21.11.09
Köyhyyden kätketyt mahdollisuudet (prof. Majid Rahnema, Kirsi Ojansuu, Ritva KoukkuRonde), e2, 26.11.09
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Maailma 2015 projekti: Millä lihaksilla kehityksen puolesta, ilmastonmuutosta vastaan –
julkaisutilaisuus, Ajatuspaja e 2, 3.12.09

3.1.2 Demosta on vuoden 2009 aikana kirjoitettu puolueiden tai niihin linkittyvien poliittisten
järjestöjen lehdissä seuraavasti:
















Kouluta nainen, koulutat koko kylän, Nykypäivä 6.2.2009
Lieden äärestä parlamenttiin, Suomen nainen 1/2009 (Kehityspolitiikan tuuletustalkoot)
Demo tukee puolueiden naisten yhteistyötä Tansaniassa, KD 26.2.2009
SDP:n ehdokkaita mukana Maailma kylässä – festivaalilla, Demari 19.5.2009
EU:n globaali rooli paneelin aiheena, Suomenmaa 22.5.2009 (Maailma kylässä – festivaalin
Demokratiateltta)
Maailmanparantaminen on vain tahdon asia, Demari 25.5.2009, (Maailma kylässä –
festivaalin Demokratiateltta)
Suomi pitää vallata viikossa, KD 28.5.2009 (Maailma kylässä – festivaalin
Demokratiateltta)
Puolueiden yhteistyötä Maailma kylässä – festivaaleilla, PerusSuomalainen 29.5.2009
Sananvapaus ei ole itsestäänselvyys Valko-Venäjällä, Nykypäivä 29.5.2009 (Maailma
kylässä – festivaalin Demokratiateltta)
Vieraita Tansaniasta, KD Naiset (tansanialaisten vierailu touko-09)
Tansanian naiset tutustuivat Suomeen, KD 4.6.2009 (tansanialaisten vierailu touko-09)
Tansanialaisnaiset uskovat koulutuksen pelastukseen, Suomenmaa 2.7.2009 (tansanialaisten
vierailu touko-09)
Gender Festival 2009 i Tanzania: Unga kvinnor kräver förändring, Medborgarbladet 4/2009
(Gender festivaali Tansaniassa syys-09)
Samarbete mellan olika länder och partier, Svensk Framtid 4/2009 (opintomatka Nepaliin
marras-09)
Dialog mellan finska och nepalesiska ungdomar, Medborgarbladet 5/2009 (opintomatka
Nepaliin marras-09)

3.2 Yleisötilaisuudet:
Demokratiateltta Maailma kylässä –festivaalilla
Demo oli vuoden 2009 Maailma kylässä -festivaalilla ensimmäistä kertaa mukana omalla
Rautatientorilla sijaitsevalla demokratiateltallaan, jossa kaikki jäsenpuolueet olivat mukana, ja jossa
järjestettiin monipuolista ohjelmaa. Teltan eurovaalipaneeleissa puitiin niin ilmastopolitiikkaa, tasaarvoasioita kuin demokratian roolia kestävässä kehityksessä. Haastattelutuokioissa lavalle nousivat
ministerit Thors ja Väyrynen, kansanedustajat Tuomioja ja Haavisto sekä Demon Tansanian ja
Nepalin ohjelmien vieraat. Teltan ulkopuolella Demo järjesti yhteistyössä Reilu peli –kampanjan
kanssa puolueiden välisen leikkimielisen pannajalkapalloturnauksen, jonka voittajaksi selviytyi
SDP:n joukkue
Lisäksi Demo järjesti yhteistyössä Kehys ry:n kanssa Rautatientorin suurella ulkoilmalavalla EU
globaalina toimijana eurovaalipaneelin, jossa Ylen toimittajan Annika Damströmin tentattavana
olivat Sirpa Pietikäinen (kok), Anna Ranki (kesk), Liisa Jaakonsaari (sd), Minna Sirnö (vas), Satu
Hassi (vihr), Charly Salonius-Pasternak (r), Sari Essayah (kd) ja Sampo Terho (ps).
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Demokratiateltassa vieraili viikonlopun aikana tuhansia ihmisiä (koko festivaalin kävijämäärä oli
arviolta 65 000) ja teltta ja järjestetty ohjelma toivat Demolle, demokratiatuelle ja puolueille suurta
huomiota ja julkisuutta. Esimerkiksi festivaaliviikonlopun sunnuntain Hufvustadsbaldetin etusivua
koristi suuri kuva Demon tansanialaisdelegaation jäsenestä Annamaria Motho Mirambosta. Myös
useissa puoluelehdissä ilmestyi Demokratiatelttaa ja festivaalia käsitelleitä artikkeleita.
Demon ja puolueiden edustajien Maailma kylässä –työryhmä oli keskeisesti mukana
Demokratiateltan sekä muun Demon festivaalilla järjestämän ohjelman suunnittelussa ja
toteutuksessa.
Kansainvälinen demokratiapäivä 15.9.2009
Demo on ottanut tavaksi järjestää vastaanoton kansainvälisenä demokratiapäivänä aina sen
perustamisesta lähtien vuonna 2008. Vuonna 2009 päivää juhlittiin yhteistyössä UNDP:n kanssa
järjestetyn elokuvanäytöksen ja iltajuhlan muodossa. Elokuvana esitettiin Afrikan ensimmäisestä
vaaleilla valitusta naisjohtajasta, Liberian presidentti Ellen Johnson-Sirleafista kertova dokumentti
Iron Ladies of Liberia. Paikalla oli poliittisia toimijoita lukuisista eri puolueista ja puolueiden naisja nuorisojärjestöistä sekä runsaslukuinen määrä demokratiakysymyksistä kiinnostuneita
kansalaisjärjestötoimijoita sekä eri ministeriöiden edustajia.
3.3. Demo on esitellyt toimintaansa seuraavissa tilaisuuksissa:




Eurooppalainen demokratiatuki ja sen haasteet, Kehys ry:n pyynnöstä Euroopan
kehityspäiville osallistuvien järjestöjen edustajille, Mariella, 22.10.2009
Demon esitteitä jaettiin Euroopan kehityspäivillä Kehys ry:n ja Euroopan demokratiasäätiön
(EPD) esittelypöydillä, samoin Demo oli mukana EPD:n omassa konferenssiesitteessä.
Kohtalona köyhyys (Irene Khan), 9.12.2009, Amnesty International

3.4 Muut kuin puoluelehdet





Världen kom till byn i segt vårregn, Hbl 24.5.2009
Nainen joka vetää nepalilaiset kaduille, Helsingin Sanomat 4.6.2009
Tyttöjen vallankumous, Anna 23/2009
Demokratiaa rakentamassa, Kehitys – Utveckling 3/2009

3.5 Internet-sivut





Nuoren ja nuorten demokratian pitkä oppimäärä, Auringossa/SYL 2009:
http://www.syl.fi/syl_toimii/kehy/auringossa2009/politiikka/nepal/
Tansanialaiset ja nepalilaiset kommentoivat suomalaista eurovaalikampanjointia Porvoossa,
29.5.2009 Eurooppalainen Suomi (Youtube video):
http://www.youtube.com/watch?v=6fpBEIGbfGg&eurl=http%3A%2F%2Fomameppi.blogs
pot.com%2F&feature=player_embedded
Demokratiaa rakentamassa, 24.9.2009 Ulkoasianministeriön kehitysviestintä:
http://global.finland.fi/public/default.aspx?contentid=171018&nodeid=32313&contentlan=1
&culture=fi-FI
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Dialog mellan finska och nepalesiska ungdomar, 16.12.2009 sfp.fi:
http://www.sfp.fi/start/reportage_och_intervjuer/#article-760-4776-dialog-mellan-finskaoch-nepalesiska-ungdomar

3.6 Maailma.net nostanut Demon sivuilta seuraavat jutut uutiskirjeisiinsä:















Tansania taistelee korruptiota vastaan, 27.2.09
Ihmisoikeudet heikoilla Tansaniassa, 6.3.09
Naisten poliittinen yhteistyö laajenee Tansaniassa, 12.3.09
Prahan henki tienviittana demokratiatalkoissa, 19.3.09
Nepalin demokratia tarvitsee puolueiden välistä dialogia, 28.4.09
Pääministerin ero vaarantaa Nepalin rauhanprosessin, 5.5.09
Nepalin perustuslakiprosessi mahdollisuus nuorille, 7.5.09
Lisää naisia politiikkaan Tansaniassa, 12.5.09
Laimeat eurovaalit hämmästyttivät Nepalin ja Tansanian poliitikkoja, 18.6.09
Tänään juhlitaan kansainvälistä demokratiapäivää, 15.9.09
Nepal kaipaa uusia johtajia, 2.10.09
Gender-festivaali Tansaniassa, 15.10.09
EU saavutti yhteisymmärryksen demokratiatuesta, 23.11.09
Suomalaiset vaikuttavat netissä, Nepalissa lähdetään kadulle, 14.12.09

3.7 Muut


EU:n kehityspolitiikka puntarissa (Ykkösen aamu-tv 1.6.09)

4. Asiantuntijaorganisaatio ja vaikuttaja Suomessa
Tavoite: Demon roolin lujittaminen suomalaisena demokratiatuen asiantuntijana ja vaikuttajana
erityisalanaan puolueiden rooli demokratiakehityksessä.
4.1 Osallistuminen kehityspoliittiseen keskusteluun
Demo on kerännyt tietopankkia seuraamalla alan kehitystä ja hankkimalla relevantteja julkaisuja.
Demon lähtökohtana on, että demokratia ja kehitys kulkevat käsi kädessä, ja siksi Demo on
osallistunut niin demokratia- kuin kehityspoliittiseen keskusteluun mm. seuraavissa tilaisuuksissa:









Suomalaisen vaalidemokratian haasteet, Oikeusministeriön demokratian vastuualue ja
kansallinen vaalitutkimuskonsortio, 30.1.09
Impact of the Obama administration on Transatlantic Relations, UPI, 9.2.09
Knowledge, Research and Academic Partnerships, Kehitystutkimuksen seura, 19.-21.2.09
Julkisen kehitysrahoituksen tarpeet ja haasteet, Kehityspoliittinen toimikunta, 2.3.09
Ulkoministeriön kansalaisjärjestöseminaari, 10.3.09
Rauha on tahdon asia (presidentti Martti Ahtisaari), Eduskunnan globaaliryhmä ja Suomen
YK-liitto, 16.3.099
The Future of the Peace Process after the Israeli Elections, Ajatuspaja e2, 16.3.09
Toivoa mailman kriiseihin, Kepa, 17.3.09
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Pallo pelissä EU-vaalikampanjan avajaistilaisuus, Kehys ry, 20.4.09
Tahtotiloista totta, EU globaalina suunnannäyttäjänä, YK-liitto, Kehys ry, EU-parlamentin
Suomen tiedotustoimisto ja UPI, 28.4.09
Keskustelutilaisuus demokratiasta ja hyvästä hallinnosta, Ajatuspaja e2, 5.5.09
Suomen kehityspolitiikan tila, Kehityspoliittinen toimikunta, 12.5.09
Gender and mediation - how to improve women's role in peace negotiations, CMI, 15.5.09
YK-asioiden kuulemistilaisuus, Ulkoministeriö, 19.5.09
A Seminar for Local Government Female Decision-Makers, Kuntaliitto, 18-19.5.09
CMC-NGO –seminaari, CMC ja KATU, 9-10.6.09
Keskustelutilaisuus vuosituhattavoitteiden saavuttamisesta Afrikassa, Kepa 17.6.09
Promoting the principles of Responsibility to Protect , Ministry for Foreign Affairs, the
Embassy of Canada in Helsinki, Hanasaari - the Swedish-Finnish Cultural Centre, the
United Nations Associations of Finland and Sweden, and the Finnish Red Cross, 28.8.09
Nepal in Crossroads, Helsingin yliopisto kehitysmaatutkimuksen laitos, 31.8.09
ENPI-semiaari, Kehys ry, 3-4.9.09
Russia and the Future of post-Soviet Space. UPI, 4.9.09
KUA Näkymättömät: Inclusion and Human Rights as a Key to development and Security
Policy, Kirkon ulkomaanapu, 24.9.09
Kriisinhallinta – apua vai ahdinkoa? , Kriisinhallintakeskus CMC Finland ja
Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkoston (KATU), 1.10.09
Sukupuoli ja kehityspolitiikka, Kepa ja FinnWID Naiset kehitysyhteistyössä ry, 7.10.09
KIOS seminaari Conflicting Women’s Rights - Human Rights Framework to Women’s Role
in Post Conflict Countries, KIOS, 10-11.10.09
Siviilikriisinhallinnan neuvottelukunta, järjestöjaosto (jäsen), 13.11.09
UM ja OECD Equality, Poverty reduction and sustainable development workshop,
Ulkoministeriö, 2.12.09
Yeltsin’s Russia, Putin’s Russia, UPI, 15.12.09

4.2. Yhteistyökumppanit ja verkostoituminen Suomessa
4.2.1 Valtiolliset toimijat
Ulkoministeriö: Yleisen kehityspolitiikan ja suunnittelun yksikkö KEO-10, Ihmisoikeuspolitiikan
yksikkö POL-40, Turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan yksikkö POL-10, Aasian ja Oseanian
yksikkö ASA-10, Itä- ja Länsi-Afrikan yksikkö ALI-20, Kansalaisjärjestöyksikkö KEO-30,
Kehitysviestintäryhmä VKO-20. Ihmisoikeus- ja demokratialähettiläs Kari Kahiluoto, Genderlähettiläs Jorma Paukku.
Oikeusministeriö: Demokratiaverkosto
Sosiaali- ja terveysministeriö: Tasa-arvoyksikkö, Tasa-arvovaltuutettu, Tasa-arvoasiain
neuvottelukunnan (TANE)
Valtiovarainministeriö: Valtionhallinnon vuorovaikutuskäytäntöjen parantamishanke (HAVU)
Eduskunta: Naiskansanedustajien
ihmisoikeusryhmä

verkosto,

Kansainvälisten

asiain

yksikkö,

Eduskunnan
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4.2.2 Kansalaisjärjestöt
Demo on ollut aktiivisessa vuorovaikutuksessa ja tehnyt yhteistyötä seuraavien järjestöjen kanssa
Suomessa:




















SASK, Palloliitto: Reilu peli -kampanja
Horn Organization for Peace and Democracy
Naisjärjestöt Yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry
Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS
Kirkon Ulkomaanapu
Kuntaliitto
Crisis Management Centre
Crisis Management Initiative
Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkosto Katu
Allianssi
Kepa
Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry
YK-liitto
Suomi-Nepal –seura
Non Resident Nepali Association
Suomen lähetysseura
Reilun kaupan edistämisyhdistys
Tyttöjen talo
Eurooppalainen Suomi

4.2.3 Muut




YK:n kehitysohjelma UNDP
Kehitysmaatutkimuksen laitos
Ulkopoliittinen instituutti

4.2.4 Jäsenyydet





Kehys ry
European Partnership for Democracy
Maailma.net
Siviilikriisinhallinnan neuvottelukunta, järjestöjaosto

5. Lisäarvo eurooppalaiseen demokratiatukeen
Tavoite: Demo tuo lisäarvoa eurooppalaiseen demokratiatukeen ja sen kehitykseen sekä oppii
muilta toimijoilta. Demo tunnetaan vertaistoimijoiden keskuudessa aktiivisena ja hyvänä
yhteistyökumppanina.
Demo on ollut aktiivisesti mukana vuonna 2008 perustetussa European Partnership for Democracy
–säätiössä
sen
suunnitteluvaiheesta
asti.
Säätiössä
on
mukana
eurooppalaisia
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demokratiatukijärjestöjä ja – tutkijoita. Se pyrkii kartoittamaan eurooppalaisen demokratiatuen
käytäntöjä ja aukkoja, luomaan kumppanuuksia toimijoiden välillä, pitämään demokratiatukea
korkealla EU:n ohjelmapolitiikassa sekä toimimaan pienimuotoisena rahoittajana. Demon
toiminnanjohtaja istui vuoden 2009 aikana European Partnerhip for Democracy–säätiön
hallituksessa, jolla oli vuoden aikana neljä kokousta. Säätiö korvaa hallituksen jäsenten matkakulut
päivärahoja lukuun ottamatta.
Demo osallistui säätiötyöhön liittyen mm. seuraaviin tilaisuuksiin:




Building Consensus on EU Policies on Democracy Support (The Czech Ministry of Foreign
Affairs and the European Commission, in collaboration with the European Partnership for
Democracy and the Czech Association for Democracy Assistance and Human Rights),
Prague, 9.-10.3.09
International IDEAn vastaanotto Euroopan kehityspäivien yhteydessä, Tukholma, 23.10.09

Säätiön hallitus kokoontui Demon kutsusta Helsingissä Maailma kylässä- festivaalien yhteydessä, ja
säätiön toiminnanjohtaja Marcin Walecki osallistui Demon ohjelmaan kertoen eurooppalaisesta
demokratiatuesta ja säätiön toiminnasta. Lisäksi järjestettiin illanvietto samaan aikaan Suomessa
opintomatkalla olleille nepalilaisille ja tansanialaisille Demon vieraille sekä hallituksen jäsenille,
jolloin nämä saivat hyötyä säätiön hallituksessa istuvien pitkän linjan demokratia-ammattilaisten
esityksistä.
Demo oli säätiötyön puitteissa mukana vaikuttamassa Council Conclusions on Democracy Support
in the EU's External Affairs – päätöslauselmien syntyyn, ja edisti näiden tukemista myös
suomalaisten virkamiesten keskuudessa.
Lisäksi toiminnanjohtaja istui Kehitysjärjestöjen EU—yhdistys Kehys ry:n hallituksessa ja
osallistui Kehyksen turvallisuus ja kehitys–ryhmän kokouksiin
Norjan lähetystö oli Demoon yhteydessä liittyen Norwegian Centre for Democracy – Norsk senter
for demokratistøtte toimintaan
Muut EU:hun liittyvät tilaisuudet, joihin Demo on osallistunut:









EU 2009-2014: Kaikki on globaalipolitiikkaa? UPI, 23.1.09
Policy Coherence for Development, Kehys ry, 6.3.09
EU and Policy Coherence for Development: Mission Impossible or Matter of political Will,
(Maurizio Carbone, Department of Politics at the University of Glasgow ), 27.3.09
Euroopan naapuruuspolitiikka ENP –seminaari, Kehys ry, 3.9.09
Lissabonin sopimus ja EU:n ulkosuhteet, Euroopan komission Suomen edustusto, 29.9.09
European Development Days, Tukholma, 22.-24.10.09
Europe reunited, Aleksanteri-instituutti, 9.11.09
Huippukokouksen jälkilöylyt, Eurooppalainen Suomi, 15.12.09

6. Panos kansainväliseen demokratiatukeen
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Tavoite: Demo antaa oman panoksensa kansainväliseen demokratiatukeen ja sen kehitykseen sekä
oppii muilta toimijoilta. Demo tunnetaan kansainvälisten toimijoiden keskuudessa asiantuntevana
ja aktiivisena oman alansa edustajana.
Demo on vuoden 2009 aikana tavannut mm. seuraavia Suomessa vierailevia kansainvälisiä
toimijoita:





Vidar Helgesen, Secretary General, International IDEA 14.1.09
Helen Clark, Administrator of UNDP, 20.10.09
Tony Tujan (IBON, Reality of Aid, Better Aid) ja Brian Tomlinson (Canadian Council for
international cooperation, cso-effectiveness-proken ohjausryhmä), 28.10.09

7. Toiminnan johdonmukaisuus ja vakiintuneisuus
Tavoite: Demon toiminta on hallinnollisesti kestävällä pohjalla. Se on hyvin suunniteltua,
toimeenpantua ja arvioitua. Toiminta on johdonmukaista suhteessa asetettuihin kehityspoliittisiin
tavoitteisiin.
Ulkoministeriö tilasi Demon toiminnasta riippumattoman evaluaation vuonna 2009. Evaluaation
suorittivat Roger Hällhag ja Fredrik Sjöberg Rud Pedersen konsulttiyhtiöstä Ruotsista. Evaluaatio
totesi, että suomalaisten puolueiden tulisi jatkaa yhteistyötä kehitysmaiden poliittisten liikkeiden
kanssa ja pyrkiä edistämään moniarvoista demokratiaa kehitysmaissa. Evaluaatio suosittelee, että
Demolle tulisi jatkossa myöntää lisää resursseja, ja samalla tulisi pohtia uusia työkaluja, joilla
kehitysmaiden puolueita voitaisiin tukea.
Evaluaatio toteaa, että Demo toiminta kohdemaissa on ollut merkityksellistä silloin kun suurin osa
puolueista kohdemaissa ovat sitoutuneita. Näin on selvästi tapahtunut Nepalissa, mutta Tansaniassa
puolueiden sitoutuminen on ollut heikompaa. Demon ohjelmilla on kuitenkin ollut molemmissa
maissa huomattavaa vaikutusta, ainakin lyhyellä tähtäimellä, ja Demon toiminta on tuonut
merkittävää lisäarvoa kansainväliseen demokratiatyöhön, jota Nepalissa ja Tansaniassa tehdään
sekä tukenut Suomen kehityspolitiikkaa. Demon ohjelmien paikallista omistajuutta ja kestävyyttä
voidaan kuitenkin parantaa entisestään molemmissa kohdemaissa, miettimällä uudestaan käytettyjä
toimintatapoja sekä aikaperspektiiviä ja päätösstrategiaa. Toiminnan mahdollisesti laajentuessa
uusiin kohdemaihin, on perusoletukset, tarvearviot ja riskit käsiteltävä systemaattisesti ja niistä on
pidettävä kirjaa. Demon tulisi myös jatkossa määritellä yksityiskohtaisesti työmenetelmät kaikissa
ohjelmahallinnan vaiheissa ja dokumentoida nämä ohjekirjaan, pohjautuen muiden
vertaistoimijoiden parhaisiin menetelmiin.
Evaluaation suositukset, jotka liittyivät lähinnä hallinnollisiin kysymyksiin, on jo Demon osalta
toiminnallistettu. Tansanian sekä Nepalin ohjelmiin liittyvät suositukset on otettu huomioon
tehtäessä suunnitelmia vuosille 2010–2012.
Demo tapasi alivaltiosihteeri Ritva Koukku-Rondea tämän aloitteesta 4.6. Koukku-Ronde totesi
olleensa mukana Demon suunnittelussa ja ymmärtävänsä sen tuoman lisäarvon, sekä tukevansa
Demon toimintaa.
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7.1 Hallitus
Demo piti vuonna 2009 kahdeksan hallituksen kokousta sekä kaksi yhdistyksen sääntömääräistä
kokousta.
Hallituksen varsinaiset jäsenet ja heidän varajäsenensä vuonna 2009:
Nimi

Puolue

Puheenjohtaja Miapetra Kumpula-Natri
1. varapuheenjohtaja Maria-Elena Cowell
2. varapuheenjohtaja Heidi Hautala

SDP
Kokoomus
Vihreät

Jäsenet:
Anna Ranki
Matti Mönttinen
Taru Savolainen
Riikka Jalonen
Jouko Elo
Katja Syvärinen
Ann-Jolin Grüne
Asser Raassina
Marjo Pihlman

Keskusta
Keskusta
Keskusta
Kokoomus
SDP
Vasemmistoliitto
RKP
KD
Perussuomalaiset

Varajäsenet (varsinainen jäsen suluissa)
Kaisa Penny (Miapetra Kumpula-Natri)
Minttu Vilander (Maria-Elena Cowell)
Tanja Remes (Heidi Hautala)
Eeva Salmenpohja (Anna Ranki)
Jari Haapiainen (Matti Mönttinen)
Markus Ojakoski (Taru Savolainen)
Jukka Manninen (Riikka Jalonen)
Hildur Boldt (Jouko Elo)
Jussi Saramo (Katja Syvärinen)
Gunvor Kronman (Ann-Jolin Grüne)
Anna-Kaisa Immonen (Asser Raassina)
Vaili-Kaarina Jämsä-Uusitalo (Marjo Pihlman)

SDP
Kokoomus
Vihreät
Keskusta
Keskusta
Keskusta
Kokoomus
SDP
Vasemmistoliitto
RKP
KD
Perussuomalaiset

7.2 Työntekijät
Toiminnanjohtajana jatkoi Sari Varpama. Avustajana toimi Niklas Kaskeala ja
ohjelmakoordinaattorina Tiina Kukkamaa. Minna Saarinen toimi viestintäharjoittelijana ajalla
23.2.- 19.6. Tansaniassa Demon koordinaattorina jatkoi Ave Maria Semakafu, samoin Nepalissa
Johanna Poutanen paikallisena avustajanaan Basu Gautam.
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Demon henkilökunta osallistui seuraaviin koulutuksiin:





Henkilöstöhallinnon koulutus, Kepa 19.1. (Varpama)
ENPI-koulutus, Kehys 4.9. (Kaskeala)
LFA-kurssi, Kehys 12.11. (Kaskeala)
Process writing, Helsingin yliopisto 26.11.–8.12. (Kaskeala)

7.3. Hallinto
Demo päivitti hallinto-ohjesääntönsä sekä loi työsäännön ja taloushallinnon ohjeistukset
kohdemaiden toimistoille.
7.4. Resurssit
Demon hanketuki vuodelle 2009 oli 400 000 euroa, sekä edellisen vuoden ylijäämä 69 000 euroa.
Ylijäämä johtui Demon rahoitusaikataulusta, joka ei ole seurannut kalenterivuotta. Rahoituksen
myöhästyminen (vuoden 2009 avustuksesta puolet saatiin toukokuussa ja puolet heinäkuussa)
aiheutti osaltaan ongelmia toiminnan kestävyydelle ja suunniteltavuudelle.
Rahoitukseen liittyvä hallinnollinen taakka on kuormittanut Demoa sen resursseihin nähden
kohtuuttomasti vaikka vuoden aikana päästiin sopimukseen kolmivuotisesta rahoituksesta vuosille
2010–2012. Rahoitus on kuitenkin edelleen hankerahoitusta, eikä kolmen vuoden sopimus sinänsä
tuo ratkaisua rahoitusmekanismiin liittyviin haasteisiin. Evaluaatio lisäsi myös omalta osaltaan
hallinnollisen työn määrää.
Demon tärkein oma resurssi ovat olleet vapaaehtoisesti panoksensa antavat puoluetoimijat itse (kts.
kohta 2.2). Vuoden 2009 syyskokouksessa Demolle valittiin vuosille 2010-2011 uusi hallitus, jossa
uutena puheenjohtajana toimii kansanedustaja Ulla Karvo (kok), sekä varapuheenjohtajina Taru
Savolainen (kesk) (vuonna 2010), Eeva Salmenpohja (kesk) (vuonna 2011) sekä Gunvor Kronman
(rkp).
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