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Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö (DEMO) ry:n
toimintakertomus 2012
Demokratian tukemista ja molemminpuolista oppimista
Demo on aatteellisesti, puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton suomalaisten
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”

Alkusanat: Demokratiatuki vuonna 2012
Demokratiatuen vuonna 2011 alkanut nousu kansainvälisen kehitysyhteistyön agendalle vahvistui
vuoden 2012 aikana. Suomi sai uuden kehityspoliittisen toimenpideohjelman, jonka myötä tämä
näkyi entistä vahvemmin myös Suomen kehityspoliittisella agendalla.
Uusi ohjelma tunnistaa demokraattiset instituutiot kehittyvän yhteiskunnan edellytyksinä. Ohjelman
mukaan jatkossa Suomi tukee voimakkaammin puolueita, kansalaisyhteiskuntaa sekä hyvää ja
demokraattista hallintoa sen jokaisella tasolla. Arabikevään tapahtumien myötä
demokratiakysymykset painottuvat tulevaisuudessa entistä enemmän ja kehitysyhteistyövaroja
”voidaan kohdentaa ihmisoikeus- ja demokratiatukena yhteiskunnallista muutosta läpikäyviin
maihin”. Ihmisoikeuksia edistävä, demokraattinen ja vastuullinen yhteiskunta on nostettu yhdeksi
Suomen kehitysyhteistyön neljästä painopisteestä. Suomen uusi ihmisoikeusperustainen näkökulma
on kansainvälisestikin katsottuna hyvin edistyksellinen, ja demokratia ja ihmisoikeudet kulkevat
käsi kädessä. Demo on ollut erityisen ilahtunut siitä, että uudessa kehityspoliittisessa ohjelmassa
tunnustetaan demokratian tukemisen vaativan myös demokratian poliittisten elementtien tukemista,
ja että puolueiden merkitys demokratian rakentamisessa ja juurruttamisessa on nyt huomioitu
ensimmäistä kertaa.
Jää edelleen nähtäväksi, miten kehityspoliittisen toimenpideohjelman demokratiapainotukset
toteutuvat käytännössä. Vanhan nyrkkisäännön mukaan rahaa seuraamalla paljastuvat myös
todelliset painopisteet. Tästä näkökulmasta kuva ei ole ruusuinen: Tuki toimille, joilla rakennetaan
demokratiaa ja hyvää hallintoa sekä kitketään korruptiota on vuonna 2012 vain noin kuusi
prosenttia kaikesta Suomen kehitysyhteistyöstä. Se on vähän yhdelle neljästä päätavoitteesta.
Myös Euroopan Unionin tasolla arabimaiden demokratiapyrkimykset ovat tuoneet demokratiatuen
entistä vahvemmin agendalle. EU:n ulkosuhteiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja
Catherine Ashton on peräänkuuluttanut “syvää demokratiaa” Pohjois-Afrikan maihin. Ashtonin
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mukaan syvä demokratia tarkoittaa sitä, että ei kuvitella vaalien olevan demokratiakehityksen
päätepiste. Sen sijaan rakennetaan pitkäjänteisesti poliittisia instituutioita ja järjestelmiä, jotka
mahdollistavat syvään juurtuneet demokraattiset käytännöt. Viimeisimpien tutkimusten mukaan
näyttää siltä, että ulkopuolisella tuella voidaan edesauttaa nimenomaan demokratian juurtumista.
Vaikka ulkopuolisen tuen merkitys demokratisoitumisprosessin alussa voi olla vähäistä, on
avunantajilla kuitenkin paljon annettavaa demokratian kehittymisessä ja syventymisessä
ensimmäisten vaalien jälkeen.
EU on saanut viimeisen reilun vuoden aikana arvostelua kyvyttömyydestään tukea
naapurialueidensa demokratiapyrkimyksiä. Toisaalta Arabikevään tapahtumat osuivat aikaan,
jolloin EU on joutunut keskittämään voimansa talouskriisistä selviämiseen. Tästä huolimatta,
ongelman ydin on unionin vanhentuneissa ja kankeissa tukielementeissä. Yksi askel kohti
uudenlaista tukea otettiin, kun Euroopan parlamentin ulkoasiainkomitea äänesti European
Endowment for Democracyn (EED) perustamisen puolesta maaliskuussa.
EED:n tarkoituksena on muodostaa uusi, jo olemassa olevista instrumenteista ja EU:n sekä sen
jäsenmaiden hallinnoista irrallinen toimija, joka voi tukea demokratian puolesta toimivia puolueita,
kansalaisjärjestöjä tai yksittäisiä henkilöitä. Tuki tulee olemaan mahdollisimman joustavaa.
Demokratian tukemisessa on tärkeää, että apua on saatavilla silloin, kun sitä tarvitaan.
EU:n käytössä oleva tukielementti, European Instrument for Democracy and Human Rights
(EIDHR), on sortunut juuri tähän joustamattomuuteen. EIDHR:sta irrallinen EED voisi toimia
rahoituskanavan lisäksi myös ajatushautomona. EED:n tulisi näin olla tiennäyttäjä siinä, että
demokratiatuesta ja demokratiasta itsestään ollaan valmiita keskustelemaan eikä vain tukemaan jo
olemassa olevia instituutioita.
Demokratiatuki on EU:n julkisuuskuvan ja uskottavuuden kannalta merkittävä toimiala. Päännosto
naapurialueiden tukemisessa on merkki siitä, että demokratia todella on arvo, jolle koko unionin
toiminta perustuu ja haluaa jatkossakin perustua. EU on pitänyt demokratiaa liittymiskriteerinä
mahdollisille uusille jäsenmaille. Näin EU-jäsenyys on toiminut kannustimena muun muassa itäisen
ja kaakkoisen Euroopan valtioiden demokratioiden vahvistamiselle. Tukiessaan Euroopan
ulkopuolisia maita EU joutuu samalla linjaamaan, minkälaista taloudellista ja sosiaalista yhteistyötä
se haluaa jatkossa näiden maiden kanssa tehdä.
Demo on Suomessa ainoa demokratiatukitoimija, joka kohdentaa tukensa nimenomaan poliittisille
puolueille, moniarvoisen demokraattisen järjestelmän rakennuspilareille. Eduskuntapuolueiden
yhteinen Demo ry perustettiin tuomaan puolueiden omaa kokemusta ja asiantuntemusta Suomen
kehitysyhteistyöhön. Toivottavaa on, että myös ulkoministeriö vahvistaa käytännön toimia
demokratian tukemiseksi Suomen kehityspolitiikassa.
Demon toiminnassa vuonna 2012 on saavutettu muun muassa seuraavia tuloksia:
Tansaniassa Demon tukema puolueiden naisjärjestöjen yhteistyöfoorumi toimi kanavana, jonka
kautta poliittiset naisjärjestöt tekivät laajaa yhteistyötä vaikuttaakseen maan valmisteilla olevaan
uuteen perustuslakiin.
Nepalissa nuorten puoluerajat ylittävä yhteistyöfoorumi jatkoi toimintaansa varsin haastavista
poliittisista olosuhteista huolimatta, ja nuoret järjestivät aktiivisesti erilaisia tapahtumia esimerkiksi
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tasa-arvokysymyksiin liittyen. Demon toiminta Nepalissa myös laajeni uusiin piirikuntiin, minkä
johdosta toimintakenttä kattaa tällä hetkellä myös maan syrjäisimpiä ja köyhimpiä alueita.
Ghanassa Demo oli mukana naisehdokkaiden yhteisessä seminaarissa, joka pyrki vahvistamaan
naisten edellytyksiä vaalikampanjointiin sekä mahdollisuuksia tulla valituksi joulukuun
parlamenttivaaleissa. Naisehdokkaiden määrä vaaleissa nousi selkeästi edellisistä vaaleista, ja
naiskansanedustajien osuus maan parlamentissa nousi hieman.
Tunisiassa Demon ja kolmen muun toimijan yhteistyöhanke Tunisian politiikkakoulu sai
toimintansa käyntiin järjestämällä onnistuneesti kaksi ensimmäistä kurssia, joilta 56 nuorta
poliitikkoa sai lopputodistuksen demokraattisia käytäntöjä ja puoluejärjestelmää käsittelevästä
koulutuksesta.
Egyptissä Demo osallistui naispoliitikkojen asemaa demokratisoitumisprosessissa vahvistavaan
hankkeeseen, jossa Demo järjesti suomalaisten ja egyptiläisten naispoliitikkojen
kokemustenvaihdon internetin välityksellä.
Sambiassa Demo järjesti yhteistyössä Zambian National Women’s Lobby – järjestön kanssa
seminaarin naisten puoluerajat ylittävästä yhteistyöstä. Seminaari toi yhteen maan poliittiset
naisjärjestöt, jotka päättivät seminaarin loppupuheenvuoroissa vahvistaa yhteistyötään naisten
poliittisen osallistumisen vahvistamiseksi yli puoluerajojen.
Libyassa Demo tuki naisten poliittista osallistumista järjestämällä yhdessä Voice of Libyan Women
– järjestön kanssa libyalaisille naisehdokkaille koulutusseminaarin, jossa visioitiin uutta
demokraattista hallintoa ja annettiin eväitä käytännön vaalityöhön.
Tässä toimintakertomuksessa kerromme tarkemmin Demon työstä ja tuloksista vuonna 2012.

Tiina Kukkamaa-Bah
vt. Toiminnanjohtaja
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Yleisesittely: Toiminta 2012
Demon uusi päivitetty kolmivuotisstrategia tuli käyttöön vuonna 2012. Demon strategian mukaan
sen ensimmäinen päätavoite 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 haasteistakin.
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.
Demo tarjoaa suomalaisille puolueaktiiveille mahdollisuuden ensikäden kokemuksiin kehitys- ja
demokratiakysymyksissä. Puolueiden edustajat ovat avainasemassa Demon ohjelmien kaikissa
vaiheissa. Gender-työryhmä, jossa on edustaja kaikista poliittisista naisjärjestöistä sekä NYTKIS
ry:stä, on mukana naisten poliittiseen osallistumiseen kohdistuvien hankkeiden suunnittelussa,
toimeenpanossa ja seurannassa. Poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt ovat muodostaneet
vastaavan nuorisopoliittisen yhteistyön (NYT) -työryhmän. Työryhmä on ollut aktiivisesti mukana
Nepalin ohjelman toiminnassa sen alusta asti, ja vuoden 2012 aikana keskeisessä roolissa myös
uuden Tunisian nuoriso-ohjelman aloittamisessa. Työryhmien jäsenet toimivat järjestönsä
yhteyshenkilönä ja jakavat näissä tietoa ohjelmien etenemisestä. 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
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 ja keskustelua sekä pyrkii tuomaan
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demokratiakysymyksiä esille kotimaisessa kehityspoliittisessa keskustelussa. Demo järjestää lisäksi
demokratia- ja kehitysaiheisia seminaareja kutsuen paikalle usein myös ulkomaisia
asiantuntijapuhujia.
Neljännen strategisen tavoitteen mukaan Demo tuo lisäarvoa eurooppalaiseen demokratiatukeen
ja sen kehitykseen sekä oppii muilta alan 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 oma panoksensa kansainväliseen demokratiatukeen
ja sen kehitykseen sekä oppia muilta toimijoilta. Demo tekee yhteistyötä kansainvälisten alan
toimijoiden kanssa ja pyrkii entisestään tiivistämään yhteistyötä myös Euroopan ulkopuolisten
toimijoiden kanssa.
Demon kuudentena strategisena tavoitteena on toiminnan johdonmukaisuus ja vakiintuneisuus.
Demon toiminta on tällöin hallinnollisesti kestävällä pohjalla ja se on lisäksi hyvin suunniteltua,
toimeenpantua ja arvioitua.

1. Moniarvoisen demokratian edistäminen kohdemaissa
Strateginen tavoite: Demo antaa oman lisäpanoksen kohdemaan myönteiseen
demokratiakehitykseen.

Tansania
Tansaniassa Demo jatkoi puolueiden naisjärjestöjen muodostaman yhteistyöfoorumin eli Tanzania Women’s Cross-party Platformin (T-WCP) toiminnan tukemista naispoliitikkojen kapasiteetin ja
yhteistyön vahvistamiseksi. Toiminta tähtää naisten ja miesten tasa-arvoiseen edustukseen
politiikan kaikilla tasoilla sekä tasa-arvoasioiden merkityksen kasvattamiseen kansallisella
poliittisella agendalla.
Demon ohjelma Tansaniassa pyrki vuoden 2012 aikana entisestään vahvistamaan Tansanian
puolueiden naisjärjestöjen yhteistyöfoorumin toiminnan omistajuutta, kapasiteettia ja
itsenäistymistä. Demo tuki yhteistyöfoorumin tekemää puoluerajat ylittävää yhteistyötä ja
koulutustoimintaa niin poliittisten naisjärjestöjen keskustason parissa kuin paikallistasolla Kyelassa,
Temekessä, Masasissa ja Sansibarilla.
Naisten yhteistyöfoorumi koostuu kaikkien kuuden parlamenttipuolueen naisjärjestöistä sekä
Tansanian parlamentin naisverkostosta. Vuonna 2012 foorumin johdossa jatkoivat
veteraanipoliitikko Anna Abdallah (CCM) puheenjohtajana ja parlamentaarikko Susan Lyimo
(CHADEMA) varapuheenjohtajana. Jäsenjärjestöjen taustapuolueet ovat:
•
•
•

Chama Cha Mapinduzi (Revolutionary State Party – CCM)
Chama Cha Demokrasia na Maendeleo (Party for Democracy and Progress – CHADEMA)
Civic United Front (CUF)
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•
•
•

Tanzania Labour Party (TLP)
National Convention for Reconstruction and Reform – Mageuzi (NCCR)
United Democratic Party (UDP)

Valtakunnallisella tasolla tuettiin yhteistyöfoorumin toimintaa kasvattaen sen itsenäisyyttä ja
omistajuutta painottamalla yhä enemmän T-WCP:n toiminnan saattamista kestävälle pohjalle ja
valmistamalla sitä Demon tuen asteittaiselle vähentämiselle. Vuoden aikana yhteistyöfoorumi
vakiinnutti toimintamallejaan muun muassa säännöllisten suunnittelu- ja seurantakokousten kautta,
joissa kehitettiin foorumin vaikuttamistyön strategioita ja keskusteltiin mahdollisuuksista vahvistaa
foorumin taloudellista kestävyyttä ja varainkeruuta. Foorumi lisäsi näkyvyyttään olemalla mukana
useissa naisten asemaan ja demokratian vahvistamiseen liittyvissä aloitteissa sekä tiivistämällä
yhteistyötä muiden alan toimijoiden kanssa. T-WCP:lle palkattiin osa-aikainen kirjanpitäjä, joka
myös kehitti entisestään foorumin taloushallinnon välineitä.

Naisten yhteistyöfoorumi on vakiinnuttanut paikkansa Tansaniassa

Valtakunnallisessa politiikassa yhteistyöfoorumi keskittyi lähinnä Tansaniassa käynnissä olevaan
prosessiin nykyisen siirtomaa-aikaisen perustuslain uudistamiseksi. Uuden perustuslain on tarkoitus
astua voimaan vuonna 2014 kansanäänestyksen siivittämänä. Tämä uudistus tulee olemaan erityisen
tärkeä naisten kannalta. Kansainvälisenä naistenpäivänä maaliskuussa yhteistyöfoorumi järjesti
Temekessä naisten asemaa uuden perustuslain valmistelussa käsittelevän tilaisuuden, johon
osallistui 150 naista. Tilaisuuden avannut yhteistyöfoorumin puheenjohtaja Anna Abdallah totesi,
että perimmäinen naisten poliittista osallistumista rajoittava ongelma on köyhyys, joka ei katso
asuinpaikkaan, asemaan, uskontoon tai poliittisiin mielipiteisiin. Samalla politiikka on kuitenkin
ainoa tie kohti todellista ja kestävää yhteiskunnallista ja taloudellista tasa-arvoa.
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Huhtikuussa Tansanian naisten yhteistyöfoorumi järjesti maan parlamentissa Dodomassa kaikkien
eduskuntapuolueiden naisten yhteisen seminaarin. Demon tuella ja parlamentin naisverkoston
kanssa yhteistyöllä järjestetyn tilaisuuden tavoitteena oli mahdollistaa naiskansanedustajien välinen
vuoropuhelu ja yhteistyö valmisteilla olevaan perustuslakiin vaikuttamiseksi. Seminaarin
avauspuheenvuorossa tasa-arvoasioista ja yhteisökehityksestä vastaava ministeri Sophia Simba
kannusti
naiskansanedustajia
nostamaan
äänensä
kuuluviin
uuden
perustuslain
valmisteluprosessissa. Seminaariin osallistui myös Suomen poliittisten naisjärjestöjen edustajista
koostuva delegaatio, jota johti Demon puheenjohtaja, Vasemmistoliiton kansanedustaja Eila
Tiainen. Näin seminaari tarjosi mahdollisuuden jakaa kokemuksia naisten oikeuksien haasteista ja
mahdollisuuksista myös yli kansallisten rajojen. "Naiset ympäri maailmaa kohtaavat hyvin
samankaltaisia haasteita. Onkin ensisijaisen tärkeää, että rakennamme yhteistyön ja vertaistuen
verkostoja toistemme tukemiseksi", kiteytti Eila Tiainen päätöspuheenvuorossaan.
Loppuvuonna järjestettiin myös useampi temaattinen keskustelu ja strategiasessio liittyen yhteiseen
poliittiseen viestiin perustuslakiprosessiin vaikuttamiseksi.

Naiset eri puolueista kokoontuivat yhteiseen työpajaan keskustelemaan demokratiasta ja Tansanian perustuslaista

Poliittisten naisjärjestöjen ja niiden toimijoiden kapasiteetin vahvistamisessa tuettiin
foorumin
suunnittelemia
koulutuksia
poliittisten
naisjärjestöjen
avainhenkilöille
valtakunnallisella sekä alueellisella tasolla. Marraskuussa järjestettiin puolueiden naisjärjestöjen
aluetasojen sihteereille koulutus naisten johtajuus- ja demokratiakysymyksistä sekä keskusteltiin
yhteisestä viestistä perustuslakiprosessiin liittyen. Demo jatkoi myös nuorten naisten työryhmän
toiminnan tukemista paikallistasolla. Ryhmä järjesti erillisiä temaattisia työryhmäsessioita pyrkien
vahvistamaan nuorten naisten kykyjä ja mahdollisuuksia osallistua politiikkaan. Työryhmän
toiminta on läheisesti sidottu muuhun paikallistyöhön Temeken piirikunnassa, ja se pyrkii luomaan
rakentavia yhteistyökanavia johtotason toimijoiden ja paikallistason välille. Demon suomalaiset
harjoittelijat, Sandra Grindgärds (Svensk Ungdom) ja Iida Kalmanlehto (Vihreät) järjestivät
myös nuorten naispoliitikkojen kokemustenvaihtoa Temekessä.
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Valtakunnallisella tasolla järjestettävien koulutusten ja työpajojen lisäksi naisten yhteistyöfoorumi
jatkoi myös kansainvälistä kokemustenvaihtoa. Yhteistyöfoorumin puheenjohtaja Anna
Abdallah kutsuttiin jakamaan kokemuksia naisten puoluerajat ylittävästä yhteistyöstä Ghanaan,
Malawiin, Zimbabween, Kameruniin ja Namibiaan. Tansanian yhteistyöfoorumi on siis saavuttanut
paljon alueellista huomiota ja kiinnostusta uudenlaisena yhteistyömallina. Ghanassa Abdallah
osallistui Demon yhteistyökumppani Institute of Economic Affairsin järjestämään konferenssiin,
jossa hän puhui tansanialaisen naisten kokemuksista politiikasta ja puoluerajojen ylittävästä
yhteistyöstä.

Anna Abdallah osallistui konferenssiin Ghanassa

Keväällä järjestettiin viiden suomalaisen naispoliitikon vierailu Tansaniaan teemalla ”Naisten
oikeuksien takaaminen perustuslaissa”. Matkalle osallistuivat Demon puheenjohtaja Eila Tiaisen
lisäksi:
 Merja Vuohelainen, SDP
 Päivi Simi-Kim, Kristillisdemokraatit
 Laura Mankki, Vasemmistoliitto
 Anna Von Hertzen, Kokoomus
Tansaniassa suomalaisdelegaatio osallistui yllä mainittuun yhteistyöfoorumin järjestämään
seminaariin maan parlamentissa. Keskustelussa suomalaiset vieraat avasivat näkökulmia Suomen
lainsäädännön tilanteesta ja haasteista tasa-arvonäkökulmasta. Kokemuksia jaettiin myös siitä,
kuinka poliittiset naisjärjestöt ovat onnistuneesti saaneet aikaan tärkeitä lakimuutoksia esimerkiksi
päivähoidon takaamiseksi. Keskusteluissa tuli selväksi myös se, että esimerkiksi naisiin kohdistuva
väkivalta on hyvin vaikea ja ajankohtainen teema molemmissa maissa.
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Syksyllä T-WCP:n edustajat, foorumin varapuheenjohtaja, kansanedustaja Susan Lyimo
(CHADEMA), kansanedustaja Maua Daftari (CCM) sekä TLP:n naisjärjestön toiminnanjohtaja
Nancy Mrikaria, vierailivat puolestaan Suomessa yhdessä nuorten nepalilaisten naispoliitikkojen
kanssa. Delegaatio tutustui muun muassa eduskuntaan ja eri puolueiden toimintaan. Ohjelmaan
kuului myös tutustumista suomalaiseen vaalijärjestelmään sekä tasa-arvopolitiikkaan ja naisten
oikeuksiin liittyviin kysymyksiin. Kuntavaalien alla keskusteltiin paljon kampanjoinnista. Lisäksi
vieraat ottivat osaa Demon tanskalaisen sisarjärjestön, Danish Institute for Parties and Democracyn,
järjestämään naisten poliittista osallistumista käsittelevään kansainväliseen Christiansborgseminaariin Köpenhaminassa yhdessä Demon sihteeristön kanssa.
Kunnallisella tasolla T-WCP jatkoi toimintasuunnitelman mukaisesti koulutustyötä Kyelassa,
Temekessä ja Sansibarilla, ja toimintaa laajennettiin Masasin kuntaan, yhteensä 55:ssä
koulutustilaisuudessa. Paikallistason koulutustoiminta painottui ruohonjuuritason naistoimijoiden
aktivoimiseen kunnallisessa päätöksenteossa. Temekessä koulutukset kyläpankkiryhmien naisille
keskittyivät osallistujien pyynnöstä kampanjointiin puolueiden sisäisissä vaaleissa. Syksyn
koulutuksiin osallistuneista 45 naisesta 38 asettui ehdokkaaksi puolueessaan ja 37 valittiin.
Sansibarilla johtajuus ja demokratia -koulutuksiin osallistui yli 200 naista. Masasissa toiminta
kyläpankkiryhmien kanssa lähti käyntiin ja yhteensä 12 kouluttajaa koulutettiin. Toiminnoista
näissä kunnissa ovat päävastuussa T-WCP, poliittisten naisjärjestöjen paikallisosastot sekä
paikalliset VICOBA-kyläpankkiryhmät. Lisäksi koulutustoiminnan tuloksista teetettiin selvitys
Kyelassa. Toiminnan tuloksista ja tarkoituksenmukaisuudesta keskusteltiin 150 paikallisryhmän
kanssa. Yksi selvityksen suosituksista oli järjestää koulutusta myös laajemmin paikallistason
päättäjille, jotta he ymmärtäisivät Demon tarjoaman koulutuksen merkityksen ja ottaisivat vastuuta
naisten poliittisesta osallistamisesta. Syksyllä järjestettiinkin erillinen ward-tason päättäjille
suunnattu koulutus, johon osallistui 200 päättäjää Kyelan kunnasta.

Nepal
Vuonna 2012 Demon nuoriso-ohjelma Nepalissa eteni toimintasuunnitelmien mukaisesti
vahvistamalla nuorten puoluerajat ylittävän yhteistyöfoorumin toimintaa ja itsenäistymistä. Demon
tuella foorumi jatkoi aktiivista työtään nuorten poliittisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi
sekä rakentavan dialogin edistämiseksi poliittisten nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen välillä keskus- ja
paikallistasolla.
Vuonna 2012 Demon Nepalin ohjelmaa toteutettiin erityisen haastavissa ja vaiherikkaissa
olosuhteissa. Vuoden aikana eri liikkeet protestoivat sulkemalla kaiken liikenteen eri puolilla
Nepalia, ja usein pääkaupunki Kathmandussa oli mahdotonta liikkua tai järjestää tapahtumia.
Samanaikaisesti maan demokraattisista instituutioista yksi toisensa jälkeen joutui joko täysin
lamautuneeseen tilaan tai lakkautettiin kokonaan. Maassa on vallinnut poliittinen tyhjiö toukokuusta
lähtien, kun Nepalin korkein oikeus 27.5. hajotti 600-henkisen perustuslakia säätävän kokouksen
laittomana. Alun perin monarkiasta demokratiaan siirtyneen Nepalin perustuslakia säätävä kokous
valittiin vapailla vaaleilla vuonna 2008 kirjoittamaan perustuslaki kahdessa vuodessa, mutta sen
tehtävän takarajaa oli toukokuuhun mennessä siirretty jo viidesti. Perustuslakia säätävä kokous
toimi myös maan väliaikaisena parlamenttina hajotukseensa asti.
Nuorista monet, jotka olivat olleet keskeisessä roolissa kuninkaan kaataneessa kansannousussa, ovat
menettäneet uskonsa monipuoluejärjestelmään, koska se ei näytä tuovan ratkaisua poliittiseen
tyhjiöön, eikä taloudelliseen epävarmuuteen ja kasvavaan työttömyyteen. Vuoden aikana Demon
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työ nuorten ja opiskelijapoliitikkojen parissa onkin koettu Nepalissa äärimmäisen tärkeäksi, koska
tässä herkässä tilanteessa keskusteluyhteyden ja luottamuksen säilyttäminen yli puoluerajojen on
hyvin olennaista. Tästä esimerkkinä on muun muassa UNDP:n kasvanut kiinnostus työskennellä
Demon ohjaamana poliittisten nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen kanssa.
Demon työn mahdollistama neutraali tila poliittisten nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen yhteistyölle
nähdään Nepalissa erityisen arvokkaaksi väkivallattoman ratkaisun saamiseksi nykyiseen
pattitilanteeseen. Radikaaleimpien poliittisten nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen polttaessa
koulubusseja ja viritellessä pommeja piti yhteistyöfoorumin jäsenten rauhanomainen yhteistyö yllä
uskoa demokratiaan ja nuoriin poliitikkoihin. Kaikki yhteistyöfoorumin jäsenjärjestöt ovat vahvasti
sitoutuneet yhteistyöhön, väkivallattomuuteen ja dialogin rakentamiseen myös tulevaisuudessa,
vaikka valtiollisella tasolla monipuolueyhteistyö puolueiden kesken ei tunnu tuottavan tulosta.
Edeltävään vuoteen verrattuna yhteistyöfoorumin jäsenjärjestöjen määrä laski kolmella. Union
Nepal Workers and Peasants -puolueen nuoriso- ja opiskelijasiivet (Nepal Revolutionary Students
Union ja Nepal Revolutionary Youth) irtaantuivat foorumista, koska puolue on tehnyt päätöksen
olla tekemättä yhteistyötä minkään ulkomaisen toimijan kanssa. Myös opiskelijajärjestö Nepal
Students Forum (NSF) Nepal Sabhawana (Anandidevi) puolueesta luopui jäsenyydestään
foorumissa puolueen lakkautettua itsensä alkuvuodesta 2012.
Täten foorumissa oli aktiivisesti edustettuna yhteensä 18 poliittista nuoriso- ja opiskelijajärjestöä
yhdeksästä eri puolueesta:

N.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

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)
Madeshi Student Forun (MSF-Nepal, Democratic)
Madeshi Youth Forum (MYF, Democratic)
Terai-Madhesh Youth Front (TMYF)
Terai-Madhesh Students Front (TMSF)
All Nepal National Free Students Union – Fifth
(ANNFSU-Fifth)
Progressive Youth Federation – Nepal (PYF-Nepal)
Youth Front (YF)
Students Front (SF)
Nepal National Students Federation (NNSF)
Nepal National Youth Federation (NNYF)

Emopuolue:
Unified Communist Party of Nepal
(Maoist)
Nepali Congress
Communist Party of Nepal (Unified
Marxist-Leninist)
Madhesi People's Rights Forum –
Nepal
Madhesi People’s Rights Forum,
Nepal – Democratic
Terai-Madhesh Democratic Party
Communist Party of Nepal (MarxistLeninist)
Sabhawana Party (Mahato)
Communist Party of Nepal (United)
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Nuorten yhteispoliittisen foorumin vuoden viimeisessä kokoontumisessa juhlittiin myös foorumin viisivuotista historiaa

Valtakunnallisella tasolla Demo tuki nuorten yhteispoliittisen foorumin toimintaa ja pyrki
edistämään sen itsenäistymistä sekä vahvistamaan ohjelman kestävyyttä ja omistajuutta.
Jäsenjärjestöjen johdon osallistuminen foorumin toimintaan oli selkeästi aikaisempia vuosia
aktiivisempaa. Alkuvuoden seuranta- ja suunnittelukokoukseen otti osaa peräti 17 jäsenjärjestön
puheenjohtajat. Samoin jäsenjärjestöjen johtoporras oli aktiivisesti mukana vuoden puolivälissä
toteutetussa suunnittelukokouksessa, jonka tarkoituksena oli laatia seuraavien kolmen vuoden
strategia foorumille. Näissä Demon fasilitoimissa kokouksissa hyödynnettiin osallistavia
menetelmiä mahdollistaen, että kaikkien foorumin jäsenjärjestöjen ääni saatiin kuuluviin strategiaa
ja sitä tukevaa toimintasuunnitelmaa tehtäessä. Naisten alhainen osallistuminen nuorisopolitiikkaan
nähtiin suurena haasteena, ja järjestöjen edustajat päättivät valita sen prioriteetikseen ja hakea
yhdessä Demon kanssa EU:n rahoitusta uuden hankkeen tueksi. Järjestöjen johdon sitoutumista
foorumin toimintaan ja kykyä yhteistyöhön yli puoluerajojen tuettiin myös UNDP:n kanssa
yhteistyössä järjestetyllä johtajuus ja dialogi – kurssilla, johon järjestöjen johto otti osaa
emopuolueiden edustajien kanssa.
Vuoden aikana pyrittiin siirtämään yhä enemmän ohjelman ja aktiviteettien toteutusvastuuta
foorumille. Nepalin kärjistynyt poliittinen tilanne asetti kuitenkin paikalliselle omistajuudelle
haasteita, ja Demon toimiston rooli säilyi edelleen keskeisempänä kuin mihin ohjelman
omistajuudelle asetetut tavoitteet pyrkivät. Vuoden aikana toiminnassa otettiin kuitenkin tärkeitä
askeleita kohti foorumin itsenäistä työskentelyä. Foorumin jäsenjärjestökokoukset keräsivät kaikki
toimijat yhteen arvioimaan ja suunnittelemaan foorumin toimintoja joka kuudes viikko, ja useat
temaattiset alatyöryhmät kantoivat vastuun yksittäisten ohjelmakomponenttien suunnittelusta,
toteutuksesta ja arvioinnista. Vuoden aikana foorumi tuotti ja julkaisi esitteen ja kalenterin, joilla se
voi tiedottaa työstään. Molemmat julkaisut tuotettiin melko itsenäisesti ilman Demon toimiston
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vetovastuuta. Ensimmäisen piirikuntatason yhteistyöfoorumin perustaminen olisi myös ollut
mahdotonta ilman jäsenjärjestöjen aktiivista osallistumista.
Erityistä tukea suunnattiin myös sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen poliittisessa
nuorisotoiminnassa. Foorumin jäsenet pohtivat tapoja kasvattaa naisten osallistumista
jäsenjärjestöjen sekä yhteistyöfoorumin toiminnassa ja päätöksenteossa. Vuoden alun
puheenjohtajatason kokous teki päätöksen tukea nuorten naisten aktiivisempaa osallistumista
yhteistyöfoorumin toiminnassa. Päätettiin, että jokainen jäsenjärjestö lähettäisi yhden naisedustajan
vuotuisiin suunnittelu- ja arviointikokouksiin. Tämä päätös pantiin täytäntöön vuoden
keskivaiheilla arviointikokouksessa, missä vain yhdeltä järjestöltä puuttui naisedustaja.
Käytännössä kuitenkin kokousta dominoivat miesedustajat, ja naisedustajien osallistuminen jäi
symboliseksi. Tämä oli kuitenkin ensimmäinen kerta, kun molemmat sukupuolet olivat edustettuina
puheenjohtajatason kokouksessa, mikä on sinänsä tärkeä saavutus. On kuitenkin selvää, että paljon
työtä vaaditaan vielä ennen kuin naisten todellinen poliittinen osallistuminen on mahdollista.
Foorumin jäsenjärjestöjen puheenjohtajat päättivät yksimielisesti myös hakea EU-rahoitusta naisten
poliittisen osallistumisen vahvistamiseksi. Uuden hankkeen valmistelussa tehty työ palkittiin, kun
Nepalin EU-delegaatio hyväksyi Demon hakemuksen uudelle tasa-arvoa politiikassa edistävälle
hankkeelle vuoden 2013 alusta alkaen.
Piirikuntatasolla jatkettiin nuorten naispoliitikkojen itsetuntoa ja johtajuutta vahvistavia
koulutuksia sekä seminaareja tasa-arvokysymyksistä ja syrjäytymisestä. Naispoliitikot saivat
poliittiseen johtajuuteen ja osallistumiseen tähtäävää koulutusta kolmessa piirikunnassa. Nuoret yli
puoluerajojen myös marssivat yhdessä ja järjestivät tiedotustapahtumia tasa-arvoon liittyvistä
aiheista kuten ihmiskauppa, chaupadi-käytäntö ja myötäjäisperinteeseen liittyvä väkivalta.
Erityisesti loppuvuodesta järjestetty piirikuntatason tapahtuma Sunsarissa Kaakkois-Nepalissa sai
paljon huomiota innovatiivisen ohjelmansa ansiosta. Tunnetun teatteriryhmän esittämät Forumteatteri-esitykset myötäjäiskäytännöistä herättivät paljon kiinnostusta ja keskustelua, ja nostivat
aiheen tunnettavuutta paikallistasolla.
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Forum-teatterin esitykset keräsivät katsojia

Valtakunnallisella tasolla työtä jatkettiin myös poliittisten nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen ja
toimijoiden kapasiteetin vahvistamiseksi tukemalla foorumin suunnittelemia koulutuksia
demokraattisten käytäntöjen ja järjestötoiminnan saralla. Vuonna 2011 alkaneen johtajuuskoulutuskokonaisuuden viimeiset kurssit järjestettiin alkuvuodesta 2012 ja koulutusta järjestettiin
myös vuoropuhelutaidoissa. Yhteistyöfoorumi järjesti myös kolmen päivän taloushallintokurssin
jäsenjärjestöjen rahastonhoitajille ja toimistosihteereille.
Valtakunnallisella tasolla järjestettävien koulutusten ja työpajojen lisäksi kapasiteetinvahvistusta
toteutettiin mahdollistamalla niin alueellista kuin kansainvälistä kokemustenvaihtoa.
Alueellisella tasolla jatkettiin vuonna 2011 Nepalin foorumin ja nuorten srilankalaispoliitikkojen
välillä perustetun Etelä-Aasian nuorten poliitikkojen verkoston vahvistamista. Seitsemän
yhteistyöfoorumin jäsentä vieraili syyskuussa Sri Lankassa. Vierailun tavoitteena oli mahdollistaa
nepalilaisten ja srilankalaisten nuorisopoliitikkojen kokemuksenvaihtoa nuorten osallisuudesta
rauhanprosessiin ja sovinnon rakentamisessa eri toimijoiden välillä konfliktin jälkeisessä
yhteiskunnassa. Keskeisimpänä vierailun teemana oli molemmille maille ajankohtainen kysymys
demokraattisista vaaleista konfliktin jälkeisessä tilanteessa. Vierailun aikana delegaatio tutustui
paikallisvaalien järjestelyihin Sri Lankan itäisissä piirikunnissa, joissa sisällissodan tapahtumat
vaikuttavat edelleen vahvasti. Delegaatio tapasi eri puolueiden ehdokkaita, äänestäjiä sekä vaalien
turvallisuudesta ja demokraattisuudesta vastaavia viranomaisia. Paikallistasolla Nepalissa on pidetty
vaalit viimeksi vuonna 2002, joten monille nepalilaisille delegaation jäsenille tämä oli heidän
ensimmäinen mahdollisuutensa seurata vaalijärjestelyjä, kampanjointia ja äänestämistä käytännössä.
Kansainvälisellä tasolla jatkettiin Suomen ja Nepalin välistä molemminpuolista oppimista ja
yhteistyön syventämistä järjestämällä nepalilaisten nuorisopoliitikkojen delegaatiovierailu
Suomeen kesäkuussa. Delegaatio tutustui suomalaisten puolueiden opiskelija- ja nuorisojärjestöjen
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toimintaan ja vieraili eri ministeriöissä Helsingissä sekä otti osaa Keskustan puoluekokoukseen
Rovaniemellä. Syyskuussa kolme nuorta naispoliitikkoa osallistui myös tansanialaisten
naispolitiikkojen kanssa Suomen vierailuun, jonka yhteydessä delegaatio osallistui myös
Kööpenhaminassa järjestettyyn DIPD:n kansainväliseen Christiansborg-seminaariin naisten
poliittisesta osallistumisesta.
Paikallistasolla lujitettiin toiminnan jalkautumista vanhoissa yhteistyöpiirikunnassa sekä
tuettiin vuonna 2011 valittujen 8 uuden piirikunnan sisällyttämistä ohjelman piiriin. Uusissa
piirikunnissa (Siraha, Sankhuwasabha, Tanahun, Mustang, Kapilvastu, Mugu, Bardiya, Bajura)
tuotiin nuoret yli puoluerajojen yhteen keskustelemaan kestävästä kehityksestä ja yhteisön
mahdollisuudesta saada tuottoja matkailun alalla. Uudet piirikunnat laajensivat Demon
toimintakenttää kattamaan laajasti myös Nepalin syrjäisemmät ja köyhimmät piirikunnat,
esimerkiksi Basuran ja Mugun seminaarit järjestettiin kyseisten piirikuntien pääkaupungeissa, joihin
matkaaminen vaati pitkien lento- ja automatkojen lisäksi tuntien kävelyä tai ratsastamista
kinttupoluilla.

Syrjäinen Mugu on yksi piirikunnista, joihin Demon toiminta laajeni vuoden 2012 aikana

Vanhoista piirikunnissa Panctharissa, Rupandehissa ja Rolpassa järjestettiin naisille kohdistettuja
johtajuuskoulutuksia sekä keskustelutilaisuuksia tasa-arvokysymyksistä. Dhanushassa foorumi
järjesti Demon tuella laajan yhteistyöseminaarin koulutuskysymyksistä. Vuoden aikana perustettiin
myös ensimmäisen piirikuntatason yhteistyöfoorumi Panctharin piirikuntaan. Kaiken kaikkiaan
Demon ja foorumin yhdessä järjestämiin tilaisuuksiin paikallistasolla osallistui yli 2000 nuorta
poliitikkoa kaikista keskeisistä Nepalin puolueista. Kaikissa uusissa piirikunnissa Demon
järjestämät koulutukset ja tapahtumat toivat ensimmäisen kerran eri puolueita edustavat
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paikallistason nuoret yhteen ja avasivat näin tärkeän keskusteluyhteyden nuorten välillä yli
puoluerajojen. Nykyisessä poliittisessa tilanteessa piirikuntatyöhön panostaminen osoittautui yhä
tärkeämmäksi välineeksi tukea rauhanprosessia ja edistää demokratiaa, sillä eri puolueita edustavien
nuorten väkivaltaiset yhteenotot ovat edelleen yleisiä eri puolilla Nepalia.

Ghana
Vuoden 2010 lopussa käynnistynyt hanke, jonka tavoitteena on kasvattaa naisten määrää
parlamentissa vuoden 2012 vaaleissa sekä lisätä näiden valittujen naisten kapasiteettia ja
itseluottamusta, jotta he kykenevät tehokkaammin ajamaan eteenpäin tasa-arvokysymyksiä.
Euroopan Unionin rahoittama hanke toteuttiin ghanalaisen Institute of Economic Affairs (IEA) järjestön johdolla sekä Demon ja European Partnership for Democracyn (EPD) yhteistyöllä.
Vuonna 2012 hanke painottui toimintasuunnitelman mukaisesti koulutustoimintaan, jonka
kautta pyrittiin vahvistamaan naisehdokkaiden mahdollisuutta tulla valituksi joulukuun
vaaleissa. Alkuvuodesta tuettiin ghanalaisten naisehdokkaiden yhteistä työpajaa, jossa luotiin
strategioita vaalikampanjointiin sekä naisedustuksen vahvistamiseen laajemmin. Mukana oli myös
Tansanian naisten yhteistyöfoorumin puheenjohtaja, kansanedustaja Anna Abdallah, jonka
positiivinen viesti innosti ghanalaisia puoluerajat ylittävään yhteistyöhön. Työpajassa näytettiin
myös Demon tuottama suomalaisten naisehdokkaiden kampanjakokemuksista kertova
videodokumentti A Vote for Women, minkä jälkeen osallistujat totesivat saaneensa uusia ideoita
vaalityöhön.

Ghanassa naisvaikuttajat pyrkivät naisten entistä näkyvämpään edustukseen politiikassa
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Esivaalit läpäisseille vaaliehdokkaille järjestettiin myös monipuolista koulutusta ja pyrittiin
rakentamaan yhteistyöverkostoja, joita naiset voivat käyttää hyväkseen ajaakseen eteenpäin naisille
tärkeitä asioita Ghanan politiikassa. Koulutusten aiheina oli muun muassa vaalikampanjat, viestintä
ja tiedotus, varainhankinta, johtajuus ja konfliktienratkaisu. Vuoden aikana julkaistiin myös
edellisenä vuonna valmisteltu puolueiden yhteinen toimintaohjelma Strategies for Increasing the
Representation of Women in National Governance – Commitments by the Political Parties ja
tiedotettiin sen sisällöstä puolueissa.
Joulukuun parlamenttivaaleissa naisehdokkaiden määrä nousi edellisten vaalien 103:sta 133:een.
Vaaleissa valittiin 27 naiskansanedustajaa, joka on 10 prosenttia kaikista valituista edustajista.
Naiskansanedustajien määrä saatiin siis vaatimattomaan nousuun edellisestä 8 prosentin
edustuksesta.

Tunisia
Demo aloitti uuden hankkeen Tunisiassa vuonna 2012. Hankkeen tavoitteena on nuorten rakentavan
poliittisen osallistumisen edistäminen Tunisian demokratian ja puoluejärjestelmän rakennuksessa.
Nuorille poliitikoille suunnattu Tunisian politiikkakoulu, Tunisia School of Politics, aloitti
toimintansa vuoden 2012 alussa neljän järjestön yhteishankkeena, mukana ovat Demon lisäksi
Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD), Bulgarian School of Politics (BSoP) ja
tunisialainen Centre d’Etudes Méditerranéennes et Internationales (CEMI).

Tunisian politiikkakoulun avajaisseminaari

Koulun kahden ensimmäisen kurssin oppilaat valittiin yhteistyössä perustuslakia säätävässä
kokouksessa edustettuina olevien poliittisten puolueiden kanssa. Kursseilla oli vuoden aikana monia
jo hyvin ansioituneita poliitikkoja, joiden joukossa useita perustuslakia säätävän kokouksen ja
puoluejohdon jäseniä. Vuoden aikana järjestettiin kaksi kurssia, jotka koostuivat kymmenestä yhden
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päivän pituisesta kokonaisuudesta sekä viidestä julkisesta keskustelutilaisuudesta (débat public).
Kurssille osallistui yhteensä 81 nuorta tunisialaista poliitikkoa, joista 56 sai lopputodistuksen.
Ottaen huomioon, että kyseessä oli hankkeen pilottivuosi, politiikkakoulu järjesti sekä logistisesti
että sisällöllisesti kunnianhimoisen koulutusohjelman. Ensimmäinen kurssi kevätlukukauden
aikana oli jaettu 15 erilliseen tapahtumaan. Samalla koulun johto ja opetushenkilökunta keskittyivät
myös uuden opetusmateriaalin luomiseen. Ensimmäisen kurssin kokemusten perusteella syksyn
toinen kurssi pidettiin yhdistämällä koulutukset 3-4 päivän viikonloppukokonaisuuksiksi. Kesän
aikana koulun henkilökunnalla oli myös aikaa koota uutta opetusmateriaalia, joka vastaa entistä
paremmin oppilaiden tarpeita sekä Tunisiassa hyvin uutta osallistavaa opetustapaa. Kurssin
opettajat ja puhujat olivat tunisialaisia akateemikkoja, asiantuntijoita, poliitikkoja ja
kansalaisyhteiskunnan edustajia. Kurssilla puhui myös useita kansainvälisiä asiantuntijoita ja
poliitikkoja. Suomesta koulussa vierailivat Sarita Niemi (SONK), Hildur Boldt (SDP), Kaisa
Penny (Young European Socialists) ja Kimmo Heikkinen (RKP). Niemi kirjoitti kokemuksestaan
myös Demon nettisivuilla.
Lokakuussa yhdeksän kurssilaista eri puolueista vieraili Suomessa tutustumassa
suomalaiseen puoluejärjestelmään sekä kunnallisvaaleihin. Delegaatio vieraili muun muassa
useassa puolueessa, Kuntaliitossa, oikeusministeriön demokratiayksikössä sekä useissa
kuntavaaleihin liittyvissä tapahtumissa. Heille esiteltiin myös suomalaisia internetvaalikoneita.
Osallistujat kertoivat jälkeenpäin arvostaneensa mahdollisuutta tutustua suomalaisten puolueiden
työhön konkreettisella tasolla ja luoda kansainvälisiä verkostoja. He myös kertoivat saaneensa
paljon tietoa ja toivoivat vastaavia matkoja järjestettävän myös tulevaisuudessa.

Tunisialaisdelegaatio Demon toimistolla tutustumassa Helsingin Sanomien vaalikoneeseen
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Jo ensimmäisen vuotensa aikana Tunisian politiikkakoulu pääsi tavoitteeseensa kasvattaa
poliittisesti aktiivisten nuorten kapasiteettia osallistua rakentavasti politiikkaan.
Palautekyselyiden mukaan nuoret oppilaat kokivat taitojensa ja politiikan tuntemuksensa kasvaneen
selkeästi. Sekä teoreettiset luennot että käytännön harjoitukset olivat oppilaiden mielestä hyödyllisiä.
Politiikkakoulun oppilaat olivat jo edellisenä vuonna näkyvästi mukana Tunisian politiikassa. He
saivat ylennyksiä puolueissaan, olivat usein näkyvästi osana julkista keskustelua mediassa ja
joissain tapauksissa jättivät puolueensa perustaakseen uuden puolueen. Politiikkakoulu tarjosi
oppilailleen myös ennennäkemättömän mahdollisuuden tutustua muiden puolueiden jäseniin.
Hyvinkin vaikeasta polarisoituneesta poliittisesta tilanteesta huolimatta kursseilla syntyi hyvin
vahva ryhmähenki, ja käsitykset toisten puolueiden edustajista kokivat monissa tapauksissa suuria
muutoksia.

Egypti
Loppuvuodesta 2011 Demo aloitti yhteistyön egyptiläisen Resources for Development Center
(RDC) järjestön kanssa. Kumppanuuden tavoitteena oli vahvistaa naispoliitikkojen asemaa Egyptin
demokratisoitumisprosessissa. Hankkeen erityisenä kohderyhmänä olivat nuoret naispoliitikot, ja se
sai rahoituksensa Suomen Kairon suurlähetystön paikallisen yhteistyön määrärahoista. Vuoden
kestävän hankkeen toteutus käynnistyi vuoden 2012 alussa.
Hankkeen keskiössä oli koulutustoiminta, jonka avulla vahvistettiin ensin 60 ydintoimijan
tietotaitoa demokratiasta ja vaikuttamistyöstä. Koulutettavien naisaktivistien joukko valittiin
avoimen hakuprosessin kautta puoluetoimijoiden sekä kansalaisjärjestöjen joukosta. Tämä
ydinryhmä levitti oppimaansa edelleen omissa yhteisöissään Kairon, Alexandrian and Sharqia'n
köyhimmillä alueilla, samalla tuoden alueiden aktiivisia naisia yhteen. Paikallistasolla järjestettiin
myös keskustelufoorumeita, joissa miehet ja naiset pohtivat tasa-arvon tilaa yhdessä.

Egyptiläiset ja suomalaiset naiset kohtasivat internetin dialogikahviloissa
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Demon osuus hankkeesta oli kansainvälisen kokemustenvaihdon järjestäminen suomalaisten ja
egyptiläisten naispoliitikkojen välillä internetissä toteutettavien ”dialogikahviloiden” avulla.
Verkossa käytävä vuoropuhelu käsitteli naisliikkeen ja tasa-arvotyön haasteita, sekä niiden
mahdollisuuksia niin Egyptissä kuin Suomessa. Lisäksi Demon Gender-työryhmä tarjosi
asiantuntemustaan ja antoi vertaistukea hankkeen toteutukselle, esimerkiksi koulutusmateriaalien
suunnittelussa.

Uudet yhteistyöaloitteet
Sambia
Sambiassa Lusakassa järjestettiin 11. joulukuuta seminaari naisten puoluerajat ylittävästä
yhteistyöstä yhdessä Zambia National Women's Lobby -järjestön kanssa. Seminaarin tavoitteena oli
tuoda yhteen poliittiset naisjärjestöt, tunnustella kiinnostusta puoluerajat ylittävään yhteistyöhön,
sekä esitellä Demon ja ZNWL:n uusi, vuonna 2013 alkava yhteistyöhanke, joka keskittyy naisten
poliittisen osallistumisen vahvistamiseen kunnallistasolla.
Seminaariin osallistuivat Suomesta Demon vt. toiminnanjohtaja Tiina Kukkamaa-Bah, Keskustan
kansanedustaja Mirja Vehkaperä ja Vihreiden Naisten pääsihteeri Sirpa Hertell. Seminaariin
osallistui 73 edustajaa eri puolueista ja kansalaisjärjestöistä sekä median edustajia. Tilaisuudessa
keskusteltiin naisten puoluerajat ylittävästä yhteistyöstä ja suomalaiset naispoliitikot jakoivat omia
kokemuksiaan
tasa-arvoisen
politiikan
edistämisestä.
Päivän
päätteeksi
pidetyssä
lehdistötilaisuudessa puolueiden naisedustajat julistivat virallisesti aloittavansa puoluerajat
yhteistyö, jolla tähdätään naisten tasa-arvoiseen edustuksellisuuteen Sambian politiikassa.
Seminaaria pidettiin erittäin onnistuneena ja se sai paljon medianäkyvyyttä.

Sirpa Hertell ja Sambian tasa-arvoministeri Inonge Wina
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Lisäksi delegaation matkaohjelmaan kuului tapaamisia Suomen suurlähetystön sekä puolueiden
naisjärjestöjen, tasa-arvo- ja lapsiasioiden ministerin Inonge Winangin ja parlamentin naisverkoston
puheenjohtajan ministeri Kabanshin kanssa. Mirja Vehkaperä kirjoitti kokemuksistaan Demon
blogiin ja Sirpa Hertell Vihreiden Naisten blogiin.
Libya
Ulkoministeriön Afrikan ja Lähi-idän yksikkö pyysi Demoa mukaan Libyan naisehdokkaita tukevan
koulutusseminaarin järjestämiseen yhdessä libyalaisen Voice of Libyan Women – järjestön kanssa.
Kaksipäiväinen "Preparing for the First Elections – Women's Political Empowerment in Libya" –
seminaari järjestettiin Tripolissa 15.-16. toukokuuta. Arabikevään demokratia-aallossa Libya oli
yksi maista, jotka syrjäyttivät entisen diktatuurin. Nyt Libyaan ollaan muodostamassa
demokraattista hallintoa Muammar Gaddafin 40-vuotisen vallan jälkeen. Seminaarin
tarkoituksena oli tukea Libyan naisten poliittista osallistumista, kun maa valmistautuu ensimmäisiin
vaaleihinsa sitten vuoden 1965. Seminaarin noin 150 osanottajaa koostuvat niin kansalaisjärjestöjen
edustajista kuin poliittisista aktivisteista. Suomalaiset kansanedustajat Mari Kiviniemi, Astrid
Thors sekä Satu Haapanen jakoivat seminaarissa kokemuksiaan toimimisesta naisina politiikassa.

Naiset ovat mukana Libyan demokratiakehityksessä

Seminaarin avasi Libyan kulttuuri- ja kansalaisyhteiskunnan varaministeri Atiyah al Ogly
painottaen, sitä, että Libyan vapautumisen vallankumous ei toteudu ilman naisten täysipainoista
mukanaoloa. Libyalaiset naisehdokkaat Majda Fallah ja Zahia Attia kertoivat omista
näkemyksistään ja haasteistaan tulevissa vaaleissa. Majda Fallah edustaa Muslimiveljeskunnan
vasta perustettua puoluetta Libyassa. Hän halusi painottaa islamin todellista tulkintaa, jonka
mukaan naisilla on täydet oikeudet osallistua miesten rinnalla kaikilla yhteiskunnan alueilla. Tämä
oli tärkeä viesti seminaariin osallistuneille naisehdokkaille, sillä heidän ehdokkuuttaan vastustetaan
usein uskonnon varjolla. Tunisialaista kokemusta jakamaan saapunut Tunisian Politiikkakoulun
oppilas, kansanedustaja Samira Merai Friaa sai paljon kiitosta osallistujilta poliittisen kontekstin
samankaltaisuuden vuoksi. Seminaarin osallistujat saivat myös kurkistaa suomalaisen
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vaalikampanjoinnin käytäntöihin, kun seminaarissa esitettiin Demon tuottama dokumentti A Vote
for Women naisehdokkaiden kampanjoinnista vuoden 2011 eduskuntavaaleissa.
Seminaarin toisena päivänä noin 40 naista otti osaa Demon naisehdokkaille suunnattuun työpajaan.
Satu Haapanen veti 40 naisehdokkaalle osallistavan työpajan, jossa visioitiin tulevaisuuden
demokraattista Libyaa ja harjoiteltiin varainkeruu- ja kampanjasuunnitelman tekoa.

2. Kehityspolitiikkatietoinen ja kehitysyhteistyömyönteinen poliittinen kulttuuri
Suomessa
Strateginen tavoite: Suomalaisten puoluetoimijoiden kehityspolitiikkatietoisuuden ja
kehitysyhteistyömyönteisyyden sekä kehitysyhteistyöhön osallistumisen lisääminen.
Demokratia- ja kehitysaiheiset koulutusohjelmat, seminaarit ja yleisötilaisuudet
Toukokuussa puolueet ja Demo osallistuivat neljättä kertaa yhteisellä Demokratiateltalla Maailma
kylässä -festivaalille. Vuonna 2012 festivaalin pääteema oli demokratia ja maantieteellisenä
painopisteinä Pohjois-Afrikka ja Lähi-Itä. Demo kutsui festivaalille aktivisti-bloggari Yassine
Ayarin Tunisiasta ja oli mukana tuottamassa kiitosta kerännyttä House of Democracy –
äänestyssinulaatiota yhdessä Kepan ja taiteilija Jani Leinosen kanssa. House of Democracy antoi
pilke silmäkulmassa osoituksen siitä, että demokratia ei ole itsestäänselvyys. Kävijöille tarjottu
omakohtainen kokemus herätti vilkasta keskustelua ja antoi näkökulmaa maailman
demokratiatilanteeseen.
Demon vieraaksi Tunisiasta saapunut kansalaisaktivisti ja bloggari Yassine Ayari osallistui
festivaaleilla kolmeen asiaohjelmanumeroon. Lauantaina Kehys ry:n kanssa tuotetussa
keskustelussa arabikeväästä ja nuorten roolista Ayari haastoi ulkoministeri Erkki Tuomiojan sekä
europarlamentaarikko Sampo Terhon pohtimaan Tunisian ja muiden arabimaiden todellisia
ongelmia vallankumousten jälkeen. Keskustelun juonsi toimittaja Annika Damström. YK-liiton ja
Demon järjestämässä paneelissa Ayari pohti yhdessä UNDP:n Oslo Governance Centerin johtaja
Heba El-Kholyn ja kansanedustaja Annika Saarikon kanssa nuorten roolia yhteiskunnallisina
toimijoina. Sunnuntaina Ayari otti osaa Demon järjestämään paneeliin, jossa pohdittiin nuorten
asemaa arabimaiden vallankumouksissa. Annika Damströmin juontamaan keskusteluun osallistuivat
Ayarin lisäksi kansanedustajat Tom Packalén (PS), Eila Tiainen (Vas) ja Jani Toivola (Vihr),
kaupunginvaltuutettu Nils Torvalds (RKP) sekä Kristillisdemokraattisten nuorten puheenjohtaja
Aki Ruotsala.

21

Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö (DEMO) ry

Demo kutsui tunisialaisen Yassine Ayarin Maailma kylässä-festivaalille

Demon omassa Demokratiateltassa toimi Demokratiaklinikka. Siinä missä House of Democracy
osoitti, että demokratia ei toteudu aina ja kaikkialla kuten olemme Suomessa tottuneet, niin
Demokratiaklinikalla poliitikot ja yleisö miettivät keinoja kansanvallan tukemiseen. Klinikka toimi
hyvänä kohtauspaikkana yleisölle ja kaikkien eduskuntapuolueiden eturivin poliitikoille. Lisäksi
jokaisella Demon jäsenpuolueella oli oma pisteensä, jossa ne pääsivät esittelemään
demokratiatyötään ja muuta toimintaansa.
Kansainvälisen demokratiapäivän alla Demo ja Kepa järjestivät 17.9. keskustelutilaisuuden
“Sanoista tekoihin – demokratiatuki suomalaisessa kehityspolitiikassa”. Keskustelijoina olivat
kansanedustaja Mari Kiviniemi, toiminnanjohtaja Timo Lappalainen Kepasta, vt.
toiminnanjohtaja Tiina Kukkamaa-Bah Demosta sekä ulkoministeriön hyvän hallinnon ja
demokratian neuvonantaja Johanna Jokinen-Gavidia.
Marraskuussa järjestettiin keskustelutilaisuus ”Revisiting ”democracy” in Democracy support”
yhdessä Aberystwythin yliopiston ‘Political Economies of Democratisation’-projektin kanssa.
Keskusteluun demokratiatuen käsitteellisistä kysymyksistä osallistuivat professori Milja Kurki
Aberystwythin yliopistosta, professori Heikki Patomäki Helsingin yliopistosta sekä Demon vt.
toiminnajohtaja Tiina Kukkamaa-Bah.
Puoluetoimijoiden sitouttaminen Demon työhön
Demon uudessa Strategiassa 2012-2014 keskeisimmiksi kehittämisalueiksi nousivat puolueiden
sitouttaminen, aktiivijoukon kasvattaminen ja tiedottamisen tehostaminen.
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Strategian toiminnallistamissuositusten mukaisesti Demo valitsi erilliset yhteyshenkilöt
eduskuntaryhmistä ja puoluetoimistoista. Näin pyritään luomaan selkeä linkki eduskuntaan ja
puoluetoimistoihin, jolloin tiedotus puoluetoimijoille helpottuu ja aktiivien piiri laajenee. Uusille
yhteyshenkilöille järjestettiin Demon esittely kevätkokouksen yhteydessä huhtikuussa. Lisäksi
lähetettiin jäsenpuolueille kysely, jonka tarkoituksena oli koota jokaisen puolueen sisällä Demossa
toimivat henkilöt yhteen pohtimaan Demon toimintaa, sen antia puolueelle ja yksittäisille toimijoille
sekä toiminnan kehittämistä. Samalla koottiin lista puoluetoimijoista, joilla on jonkin tietyn alan
erikoisosaamista, jota voitaisiin hyödyntää Demon ohjelmissa. Vastauksissa todettiin muun muassa,
että varsinaisen tiedon lisäksi Demo tarjoaa erittäin tärkeää käytännön kokemusta ja tieto-taitoa
kansainvälisistä kehitys- ja demokratiakysymyksistä. Vastauksissa todettiin myös, että Demon
toiminnassa on päässyt kumoamaan ennakkoluuloja, joita kenties on ollut toisia puolueita kohtaan,
sekä oppimaan muiden puolueiden näkemysten ja toiminnan eroja. Näin ollen Demon toiminnan
myönteisenä sivutuotteena on ollut myös puoluerajat ylittävä yhteistyö Suomessa.
Lisäksi aloitettiin keskustelu entisten kansanedustajien yhdistyksen kanssa siitä, miten entiset
kansanedustajat voivat osallistua Demon toimintaan.
Vuonna 2012 pyrittiin entistä aktiivisemmin markkinoimaan mahdollisuutta kutsua Demon
edustajia puolueiden ja niiden erityisjärjestöjen tilaisuuksiin puhumaan ajankohtaisista
demokratiatukeen ja kehitysyhteistyöhön liittyvistä aiheista sekä esittelemään järjestön toimintaa.
Vuoden 2012 aikana Demo esitteli toimintaansa puolueiden lisäksi myös muiden toimijoiden
tilaisuuksissa, ja oli itse Nepalin ja Tunisian vieraiden kanssa mukana kahdessa puoluekokouksessa.
Demon temaattiset puolueiden ja niiden erityisjärjestöjen edustajista koostuvat työryhmät jatkoivat
toimintaansa suunnitellusti säännöllisten kokousten muodossa sekä isännöimällä Suomessa
vierailleita
nepalilaisia,
tansanialais-nepalilaista
naisdelegaatiota
sekä
tunisialaisten
nuorisopoliitikkojen ryhmää syksyllä 2012. Nuorisopoliittisen yhteistyön (NYT) -työryhmä
kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa ja gender-työryhmä yhdeksän kertaa.

Gender-työryhmä osallistui tansanialais-nepalilaisen naisdelegaation vierailun ohjelman suunnitteluun ja emännöintiin
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Kiireisten puoluetoimijoiden sitouttaminen työryhmien toimintaan oli vuoden aikana ajoittain
haasteellista. NYT-työryhmän erityishaasteena on myös suuri vaihtuvuus poliittisissa
nuorisojärjestöissä. Työryhmien entistä aktiivisemman roolin, myös delegaatiovierailujen välillä,
toivotaan lisäävän puoluetoimijoiden sitoutumista niihin.
Tiedotus
Demon internet-sivuja kehitettiin edelleen. Demon omien uutisten lisäksi internet-sivuilla
julkaistiin myös blogia, jossa jokainen eduskuntapuolue vuorollaan kirjoitti Demon
toimintakenttään liittyvistä aiheista. Vuonna 2012 internet-sivujen keskimääräinen kävijämäärä
kuukaudessa oli 4700 kävijää. Myös sosiaalisen median hyödyntämiseen panostettiin, ja Demon
Facebook-sivuille liittyi vuoden aikana 259 uutta seuraajaa. Yhteensä sivua seuraa jo 633 henkilöä.
Sähköinen uutiskirje tuotettiin ja lähettiin Demon sidosryhmille vuoden 2012 aikana seitsemän
kertaa. Uutiskirjeen tilaajien määrä lisääntyi useilla kymmenillä tilaajilla, ja oli vuoden lopussa noin
340.
Demon ja ulkoministeriön kehityspoliittisen viestinnän julkaisusta ”Political Youth Organisations:
Strenghtening the Voice of Youth in Politics” ilmestyi päivitetty versio, ja julkaisusta ”Women’s
Role in Finnish Democracy Building” arabiankielinen käännös. Myös Demon tuottama
dokumentti ”A Vote for Women” ilmestyi arabiaksi tekstitettynä.
Puoluelehdet kirjoittivat Demosta erityisesti poliitikkojen ulkomaanmatkoille osallistumisen
yhteydessä, mutta myös esimerkiksi Demon ja Voice of Libyan Women – järjestön seminaari
huomioitiin mediassa sekä Libyassa että Suomessa. Lisäksi nepalilainen media kirjoitti Demon
tukemasta nuorten yhteistyöfoorumista ja Tansanian yhteistyöfoorumin lausuntoja seurattiin
tansanialaisessa mediassa.

3. Asiantuntijaorganisaatio ja vaikuttaja Suomessa
Tavoite: Demon roolin lujittaminen suomalaisena demokratiatuen asiantuntijana ja vaikuttajana
erityisalanaan puolueiden rooli demokratiakehityksessä.
Demon lähtökohtana on, että demokratia ja kehitys kulkevat käsi kädessä. Tämän takia Demo
osallistui vuoden 2012 aikana aktiivisesti Suomessa käytävään kehityspoliittiseen keskusteluun.
Arabikevään myötä demokratisoituminen ja demokratiatuki ovat olleet vahvasti esillä
suomalaisessa keskustelussa, joten Demon edustajat olivat vuoden aikana haluttuja puhujia useissa
tilaisuuksissa.
Vuoden 2012 aikana Demo osallistui aktiivisesti myös ulkoministeriön rauhanvälityksen
koordinaatioryhmän toimintaan sekä sisäministeriön siviilikriisinhallinnan neuvottelukunnan
järjestöjaoston kokouksiin. Demon vt. toiminnanjohtaja osallistui myös KATUn
turvallisuuspoliittiseen akatemiaan lokakuussa.
Keväällä panostettiin erityisesti uuteen kehityspoliittiseen ohjelmaan vaikuttamiseen tuomalla
esiin demokratian merkitystä kehitykselle sekä puolueiden merkitystä demokratialle. Demon
demokratia-aiheisen tietopankin keräämistä jatkettiin suunnitellusti. Tietopankin uudet hankinnat
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päivitettiin myös Demon nettisivuille. Lisäksi kaikki Demon henkilökuntaan kuuluvat osallistuivat
kukin vähintään kahteen relevanttiin alan koulutukseen vuoden aikana.
Joulukuussa Demo osallistui ulkoministeriön ALI 10:n yhdessä Suomi-Syyria – ystävyysseuran
kanssa järjestämään keskustelutilaisuuteen Syyrian tilanteesta. Ohjelmasuunnittelija Niklas
Kaskeala kertoi Demon hankkeista muun muassa Nepalissa konfliktinjälkeisissä tilanteissa tuoden
keskusteluun ideoita mahdollisiksi hankkeiksi Syyriassa konfliktin jälkeen.
Vuonna 2012 Demo liittyi Suomen 1325-verkoston jäseneksi. Lisäksi jatkoimme jäsenyyttä Kehys
ry:ssä sekä maailma.net –yhdistyksessä.

4. Lisäarvo eurooppalaiseen demokratiatukeen
Tavoite: Demo tuo lisäarvoa eurooppalaiseen demokratiatukeen ja sen kehitykseen sekä oppii
muilta toimijoilta. Demo tunnetaan vertaistoimijoiden keskuudessa aktiivisena ja hyvänä
yhteistyökumppanina.
Vuoden 2012 aikana tehtiin Euroopan tasolla tiivistä yhteistyötä erityisesti kolmen keskeisen
vertaistoimijan kanssa; European Partnership for Democracy (EPD), Netherlands Institute for
Multiparty Democracy (NIMD) sekä Danish Institute for Parties and Democracy (DIPD). Lisäksi
Demo on istunut Kehitysjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry:n hallituksessa, ja pyrkinyt sitä kautta
tuomaan demokratiatukinäkökulmaa eurooppalaisesta kehitysyhteistyöstä käytävään keskusteluun.
Demo on myös seurannut aktiivisesti EU-komission avautuvia rahoitushakuja pyrkiessään
laajentamaan rahoituspohjaansa. Vuonna 2012 voitettiinkin EU:n Nepalin delegaatiossa auennut
EIDHR-rahoitushaku vuonna 2013 alkavalle hankkeelle, joka tulee keskittymään sukupuolten
välisen tasa-arvon edistämiseen Nepalin nuorisopolitiikassa.
EPD:ssä on mukana eurooppalaisia 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 2012 aikana EPD:n hallituksessa, jolla oli
vuoden aikana kolme kokousta.
NIMD on hollantilaisten parlamenttipuolueiden yhteinen demokratiatukijärjestö ja yksi
merkittävimmistä eurooppalaisista demokratiatukitoimijoista ja on näin hyvin luonnollinen
yhteistyökumppani Demolle. Vuonna 2012 yhteistyö järjestön kanssa keskittyi uuden Tunisian
hankkeen suunnitteluun ja toimeenpanoon. Demon ohjelmasuunnittelija osallistui huhtikuussa
NIMDin kumppanuuspäiville Haagissa. Lisäksi vt. toiminnanjohtaja tapasi järjestön edustajia
Haagissa, jossa keskusteltiin yhteistyön syventämisestä eurooppalaisten vertaistoimijoiden
keskuudessa.
Demo on vuoden 2012 aikana ollut myös tiiviissä yhteydessä Tanskaan perustettuun uuteen
demokratiatukijärjestöön Danish Institute for Parties and Democracy (DIPD). Järjestön taustalla
ovat tanskalaiset parlamenttipuolueet sekä joukko kansalaisjärjestöjä ja tutkimuslaitoksia. Demo
osallistui syksyllä DIPD:n järjestämään ensimmäiseen pohjoismaalaisten puolueiden
demokratiatukijärjestöjen tapaamiseen sekä kansainväliseen Christiansborg – seminaariin, jonka
teema vuonna 2012 oli ”Women in Politics”.
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Nepalilainen Manju Yadav puhumassa DIPD:n Christiansborg-seminaarissa

Lisäksi Demo tutustui lähemmin Hollannissa majaa pitävään European Parliamentarians with
Africa (AWEPA) järjestöön ja oli mukana edesauttamassa uuden AWEPAn Afrikka-ryhmän
perustamista eduskuntaan. Syksyllä vierailtiin myös uudessa European Centre for Electoral Support
(ECES) – järjestössä ja keskusteltiin tulevaisuuden yhteistyömahdollisuuksista.
Demon ohjelmakoordinaattori osallistui vuosittaiseen European Instrument for Democracy and
Human Rights (EIDHR) -foorumiin Brysselissä. Tapahtuma kokoaa yhteen demokratia- ja
ihmisoikeusjärjestöjä ja mahdollistaa verkostoitumisen lisäksi lisätietojen saamisen EU:n EIDHRinstrumentista.

5. Panos kansainväliseen demokratiatukeen
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.
Eurooppalaisesta viitekehyksestä käsin Demo on pitänyt jatkuvasti yhteyttä myös alan muihin
kansainvälisiin toimijoihin ja seurannut demokratiatuen kehityst. Kuten toimintakertomuksen
johdannossa todetaan, on Arabikevään tapahtumilla ollut suuri vaikutus kansainväliseen
demokratiatukeen ja demokratiatuen asemaan osana kehitysyhteistyötä. Uusien hankkeiden
selvittelytyössä Demo on tehnyt yhteistyötä useiden kansainvälisten demokratiatukitoimijoiden,
erityisesti yhdysvaltalaisten National Democratic Instituten (NDI), International Republican
Institute (IRI) sekä YK:n kehitysohjelma UNDP:n kanssa.
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6. 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.
Hallitus
Demo piti vuonna 2012 kahdeksan hallituksen kokousta sekä kaksi yhdistyksen sääntömääräistä
kokousta. Demon puheenjohtajaksi vuosille 2012-2013 valittiin Vasemmistoliiton kansanedustaja
Eila Tiainen. Hallituksen varsinaiset jäsenet ja heidän varajäsenensä vuonna 2012:
Nimi
Puheenjohtaja Eila Tiainen
1. varapuheenjohtaja Hildur Boldt
2. varapuheenjohtaja Marjo Pihlman
Jäsenet
Jussi Salonranta
Sini Korpinen
Simon Elo
Anette Parviainen
Eeva Salmenpohja
Kristiina Ruuskanen
Satu Haapanen
Janina Mackiewicz
Petri Muinonen
Varajäsenet (varsinainen jäsen suluissa)
Joonas Leppänen (Eila Tiainen)
Anni Lahtinen (Hildur Boldt)
Vaili-Kaarina Jämsä-Uusitalo (Marjo Pihlman)
Jani Seikkula (Jussi Salonranta)
Tiia Ruuska (Sini Korpinen)
Hannu Niemi (Simon Elo)
Aleksej Fedotov (Anette Parviainen)
Jari Haapiainen (Eeva Salmenpohja)
Markus Ylimaa (Kristiina Ruuskanen)
Tanja Remes (Satu Haapanen)
Anna Litonius ( Janina Mackiewicz)
Hanna-Kaisa Simojoki (Petri Muinonen)

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

Työntekijät
Tiina Kukkamaa-Bah toimi vt. toiminnanjohtajana Sari Varpaman vuorotteluvapaan ajan ja
ohjelmakoordinaattorina jatkoi Johanna Poutanen. Niklas Kaskeala jatkoi ohjelmasuunnittelijana.
Lassi Härmälä jatkoi siviilipalvelusmiehenä tiedotusavustajan tehtävissä 6.7. asti. Nepalin
koordinaattorina aloitti Riikka Jalonen Larissa Bruunin jäätyä äitiyslomalle maaliskuussa,
avustajanaan Basu Gautam. Tansanian koordinaattorina jatkoi Ave-Maria Semakafu.
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Lisäksi Peter Etzel ja Anne Kolehmainen avustivat käännöstöissä, Tansanian toimistossa toimivat
harjoittelijoina Sandra Grindgärds, Emma Palonen, Iida Kalmanlehto ja Tomi Lounio. Nepalissa
harjoittelijoina toimivat Arati Poudel ja Jussi Kanner sekä Tunisiassa Eerikki Vainio. Helsingissä
harjoittelijoina toimivat Sudip Joshi, Laura Pätsi, sekä joulukuussa 2012 työelämävalmennettavana
aloittanut Anna Rauhala.
Resurssit
Demon rahoitus ulkoministeriöstä vuodelle 2012 oli 500 000 euroa, sekä edellisen vuoden ylijäämä
164 250 euroa. Ylijäämä johtui Demon rahoitusaikataulusta, joka ei ole seurannut kalenterivuotta.
Rahoitus on säännönmukaisesti myöhästynyt, ja vuonna 2012 se saatiin vasta 16.4. Ylijäämällä
toiminta on turvattu seuraavaan rahoituserään asti. Lisäksi puolueet ovat maksaneet jäsenmaksuina
6000 euroa.
Demon tärkein oma resurssi ovat olleet vapaaehtoisesti panoksensa antavat puoluetoimijat itse:
puolueiden edustajat ovat Demon toiminnan ytimessä niin kohdemaiden ohjelmissa kuin Suomessa
lukuisin eri tavoin. He muodostavat hallituksen, osallistuvat työryhmiin, tilaisuuksiin ja
koulutuksiin, jakavat kokemustaan ja asiantuntemustaan kohdemaiden poliittisten toimijoiden
kanssa niin näiden Suomen opintomatkoilla kuin kohdemaissa, oppien samalla itse kehitys- ja
demokratiakysymyksistä.
Vuonna 2012 aloitettiin myös tulevan rahoituskauden, 2013-2015 neuvottelut ulkoministeriön
kanssa.
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