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Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö (DEMO) ry:n
toimintakertomus 2011
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 2011
Viime vuosina näytti jo siltä, että kansanvalta ja sen tukeminen eivät olleet arvossaan. Yhtäkkiä
kaikki muuttui. Tunisiassa köyhä vihannesmyyjä turhautui viranomaisten mielivaltaan ja sytytti
itsensä protestiksi tuleen. Tästä alkoi mittava kansannousu, joka levisi ympäri Pohjois-Afrikkaa ja
Arabian niemimaata. Ihmiset kaikkialla haluavat vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin ja samalla
nauttia sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja vapaudesta. Ihmiset kaikkialla haluavat elää niin,
että he voivat ansaita toimeentulonsa ja elää rauhassa pelkäämättä arvaamatonta mielivaltaa.

Arabikevään aloittaneen vihanneskauppias Mohammed Bouazizin mukaan nimetty aukio Sidi Bouzidissa
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Nyt puhutaankin jo demokratian neljännestä aallosta. Kansanousu ei kuitenkaan vielä tuo
demokratiaa: sen rakentaminen on pitkä ja työteliäs tie. Se vaatii sitoutumista, kykyä yhteistyöhön
ja ratkaisuhakuisuutta. Maissa, joissa demokratian perinnettä ei ole, kaikki täytyy aloittaa alusta:
tarvitaan demokraattiset instituutiot kuten aidosti osallistavat puolueet, kansanedustuslaitos,
oikeuslaitos, hallinto ja riippumaton media. Tarvitaan avoimuutta ja vastuullisuutta. Tarvitaan
aktiivinen kansalaisyhteiskunta. Lienee selvää, että tämä ei käy hetkessä eikä helposti. Ennen
kaikkea, tähän kaikkeen tarvitaan demokraatteja, ihmisiä, jotka uskovat kansanvaltaiseen
järjestelmään ja ovat valmiita näkemään vaivaa sen eteen.
Nyt demokratiatukeen satsataan. Yhdysvallat on luvannut tukea Tunisian, Libyan ja muiden alueen
maiden demokratiakehitystä miljardeilla dollareilla. EU:n ulkosuhteiden ja turvallisuuspolitiikan
korkea edustaja Catherine Ashton korostaa puheissaan alueen poliittisen kehityksen merkitystä ja
peräänkuuluttaa "syvää demokratiaa". Demokratia ja ihmisoikeudet ovat keskeisellä sijalla myös
Suomen uudessa kehityspoliittisessa toimenpideohjelmassa. Suomen hallitus on myös päättänyt
Pohjois-Afrikalle ja Lähi-idälle suuntaamansa tuen kaksinkertaistamisesta.
Ensimmäistä kertaa peräänkuulutetaan tukea myös poliittisille puolueille. Monipuoluejärjestelmä
mahdollistaa moniarvoisuuden ja demokraattisen päätöksenteon mutta vain, jos nämä puolueet ovat
aidosti osallistavia, sisäisesti demokraattisia ja edustavat todellisia poliittisia vaihtoehtoja. Vaalit
ovat demokratian rakentamisessa vasta alkua. Demokratia syntyy aina paikallisesti ja saa
omanlaisensa muodon. Ulkopuoliset voivat tukea paikallisia pyrkimyksiä, mutta demokratiaa ei voi
koskaan viedä.
Suomella on vahvana, pohjoismaisena demokratiana sekä kansainvälistä uskottavuutta että hyviä
kokemuksia jaettavaksi. Uuden kehityspoliittisen ohjelman toimeenpanossa meillä on hyvä tilaisuus
arvioida, mikä on Suomen lisäarvo demokratiatukeen kansainvälisesti. Mitä instrumentteja
haluamme käyttää? Ulkoministeriön mukaan "Suomi tarjoaa tukeaan myös demokratian ja
oikeusvaltion kehittämiselle sekä kansalaisyhteiskunnan ja naisten oikeuksien vahvistamiselle”.
Miten tämä parhaiten toteutetaan?
Demo on Suomessa ainoa demokratiatukitoimija, joka kohdentaa tukensa nimenomaan poliittisille
puolueille, moniarvoisen demokraattisen järjestelmän rakennuspilareille. Eduskuntapuolueiden
yhteinen Demo ry perustettiin yhteistyössä ulkoministeriön kanssa tuomaan puolueiden omaa
kokemusta ja asiantuntemusta Suomen kehitysyhteistyöhön.
Tuloksia on saatu. Vuonna 2011 Nepalin nuorten puoluerajat ylittävä yhteistyöfoorumi on selvästi
vahvistanut julkista profiiliaan poliittisten nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen äänitorvena. Foorumi on
ollut hyvin näkyvästi esillä paikallisessa mediassa. Tansaniassa naisten yhteistyöfoorumi on
vahvistanut itsenäistä asemaansa saatuaan muuta ulkopuolista rahoitusta muun muassa UN
Womenilta ja kasvattanut toimintaansa kuntatasolla. Nepalin ja Tansanian ohjelmissa tärkein
saavutus on se poliittinen kulttuurinmuutos, jonka myötä on opittu tekemään yhteistyötä yli
puoluerajojen. Kyse on ollut pitkälti vertaistuesta ja hyvistä vinkeistä. Demokraattisten käytäntöjen
rakentaminen on pitkäkestoista työtä – luottamuksen syntyminen ja ajattelutavan muutos vie aikaa.
Ghanassa poliittiset puolueet valmistelivat yhteisen toimintaohjelman Strategies for increasing the
Representation of Women in National Governance – Commitments by the Political Parties.
Toimintaohjelma, jossa puolueet lupaavat muun muassa tukea vahvemmin naisehdokkaitaan sekä
ajaa tasa-arvolainsäädännön kehittämistä, julkistetaan alkuvuodesta 2012. Arabikevään
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innoittamana Demo aloitti uusien hankkeiden suunnittelun Egyptissä ja Tunisiassa yhteistyössä
kansainvälisten verkostojen kanssa.
Aika demokratian tukemiseen on nyt, ja mahdollisuutta ei tule hukata.
Tässä toimintakertomuksessa kerromme tarkemmin Demon työstä ja tuloksista vuonna 2011.

Tiina Kukkamaa-Bah
vt. Toiminnanjohtaja
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Yleisesittely: Toiminta 2011
Demolle on luotu kolmivuotisstrategia vuosille 2009–2011. 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 ongelmistakin. Demo arvostaa puoluerajat ylittävää yhteistyötä, jolla pyritään
edistämään osapuolien välistä ymmärrystä sekä rakentavaa ja ketään syrjimätöntä poliittista
kulttuuria.
Demon hankkeet 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.
Demon toiminta suuntautuu tällä hetkellä kahteen pääkohteeseen: Tansaniassa erityisesti naisten ja
Nepalissa nuorison tasa-arvon ja vaikutusmahdollisuuksien edistämiseen. Tämän lisäksi Demo on
mukana EU-rahoitteisessa hankkeessa Ghanassa, joka tähtää naisten aseman vahvistamiseen
Ghanan vuoden 2012 parlamenttivaaleissa. Lisäksi vuoden 2011 aikana Demo valmisteli toiminnan
aloittamista Arabikevään avaamassa tilanteessa sekä Egyptissä ja Tunisiassa.
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 Tansanian ja Ghanan ohjelmien 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 2011 aikana keskeisessä roolissa uuden Tunisian nuoriso-ohjelman
suunnittelussa. 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, 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
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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 kotimaisessa kehityspoliittisessa keskustelussa. Demo järjestää lisäksi
demokratia- ja kehitysaiheisia koulutusseminaareja 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 oma panoksensa kansainväliseen demokratiatukeen
ja sen kehitykseen sekä oppia muilta toimijoilta. Demo tekee yhteistyötä kansainvälisten alan
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
Demon ohjelma Tansaniassa eteni pitkälti suunnitelmien mukaisesti pyrkien vahvistamaan
Tansanian naisten yhteistyöfoorumin (Tanzania – Women’s Cross-Party Platform) toimintaa ja
itsenäistymistä. Demo tuki yhteistyöfoorumin tekemää puoluerajat ylittävää yhteistyötä ja
koulutustoimintaa, niin naisjärjestöjen johtoportaiden keskuudessa kuin paikallistasolla Kyelassa,
Temekessä ja Sansibarilla.
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Naisten yhteistyöfoorumi koostuu kaikkien kuuden parlamenttipuolueen naisjärjestöistä tai osastoista sekä Tansanian parlamentin naisverkostosta. Vuonna 2011 foorumin johdossa jatkoivat
ansiokkaasti veteraanipoliitikko Anna Abdallah (CCM) puheenjohtajana, ja Chademan
parlamentaarikko Susan Lyimo 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)
Tanzania Labour Party (TLP)
National Convention for Reconstruction and Reform – Mageuzi (NCCR)
United Democratic Party (UDP)

Vuonna 2011 edistettiin yhteistyöfoorumin toimintamallien vakiintumista säännöllisten
suunnittelu- ja seurantakokousten kautta. Foorumi vahvisti itsenäistymistään myös luomalla
itselleen toimintastrategian sekä sopimalla oman kirjanpitäjän palkkaamisesta. Keskeisenä
haasteena yhteistyöfoorumin itsenäiselle toiminnalle on kuitenkin vielä ammattitaitoisen
sihteeristön puuttuminen. Vuoden aikana foorumi toimi aktiivisesti ulkopuolisen rahoituksen
löytämiseksi, silmällä pitäen Demon tuen asteittaista vähentämistä. Tässä suhteessa otettiin
merkittävä askel loppuvuodesta, kun T-WCP sopi yhteistyöstä ja rahoituksesta YK:n naisjärjestön
(UN Women) kanssa piirikuntatyönsä laajentamiseksi. Lisäksi yhteistyöfoorumi edisti
tunnettavuuttaan ja naisten yhteistoimintaa järjestämällä tilaisuuden kansainvälisenä
demokratiapäivänä syyskuussa. Ministerin avaama laajamittainen tapahtuma käsitteli tasa-arvon
tilaa Tansanian 50-vuotisen itsenäisyyden aikana ja siihen osallistui yli sata poliitikkoa eri
puoluetaustoista. Demokratiapäivää vietettiin myös paikallistasolla Temeken piirikunnassa.

Sirkka-Liisa Papinaho, Paula Pohjanrinne ja Elina Rajaniemi tansanialaisten kollegoiden vieraana

Naispoliitikkojen kapasiteetinvahvistusta toteutettiin pitkälti toimintasuunnitelmien
mukaisesti. Johtajuuskoulutus suunnattiin erityisesti naiskunnanvaltuutetuille, ja se toteutettiin
marraskuussa suomalaisen delegaatiovierailun yhteydessä. Lisäksi tuettiin nuorten naispoliitikkojen
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työryhmää, joka jalkautettiin lähemmin paikallistasolle Temeken piirikuntaan. Yhteistyöfoorumin
temaattinen yhteistoiminta vahvistui kolmen työryhmän perustamisen myötä. Työryhmät
aiheista ”Naisten oikeudet perustuslaissa”, ”Lisääntymisterveys” sekä ”50:50 periaate poliittisessa
edustuksessa” tekevät läheistä yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa, näin edistäen
puolueiden ja kansalaisjärjestöjen rakentavaa yhteistyötä.
Kapasiteetinvahvistusta toteutettiin myös kansainvälisen demokratiadialogin kautta. Tansanian
yhteistyöfoorumin edustajat vierailivat Suomessa toukokuussa tutustuakseen suomalaisen
demokratian ja tasa-arvoasioiden käytäntöihin. Samassa yhteydessä järjestettiin suomalaisten
naisjärjestöjen kanssa yhteinen seminaari, jossa jaettiin menneiden vaalien kampanjakokemuksia
niin haasteiden kuin onnistumisien osalta. Suomalaisten naispoliitikkojen puoluerajat ylittävä
delegaatio vieraili puolestaan Tansaniassa marraskuussa. Vierailun erityisteemana oli naisten rooli
paikallishallinnossa,
jonka
tiimoilta
järjestettiin
yhteinen
työpaja
tansanialaisten
kunnanvaltuutettujen kanssa kokemustenjaon merkeissä. Delegaatio, jota johti syksyn ajan Demon
puheenjohtajana toiminut Kokoomuksen kansanedustaja Sanni Grahn-Laasonen, koostui seuraavista
edustajista:
•
•
•
•

Anna Litonius (Svenska Kvinnoförbundet); hallituksen jäsen ja Demon hallituksen jäsen
Sirkka-Liisa Papinaho (Perussuomalaiset naiset); hallituksen jäsen ja Orimattilan
kunnanvaltuutettu
Paula Pohjarinne (Vihreät naiset); hallituksen jäsen ja kansainvälisen työryhmän
puheenjohtaja
Elina Rajaniemi (Keskustanaiset); järjestösuunnittelija

Alueellisen demokratiadialogin käynnistäminen on puolestaan osoittautunut haastavaksi, kun
sopivaa yhteistyötahoa itäisen Afrikan alueelta on ollut hankala löytää. Tansanian yhteistyöfoorumi
on aktiivisesti rakentanut suhteita sekä zimbabwelaisiin, sambialaisiin että eteläsudanilaisiin
naispoliitikkoihin yhteydenpidon ja tapaamisten kautta. Varsinaisia molemminpuolisia vierailuja ei
kuitenkaan ole ollut mahdollista toteuttaa, mutta tämän ennakoidaan tapahtuvan vuonna 2012 joko
Sambiaan tai Zimbabween. On huomionarvoista, että Tansanian yhteistyöfoorumi on herättänyt
laajaa kiinnostusta ja inspiraatiota naispoliitikkojen keskuudessa naapurimaissa.
Yhteistyöfoorumin tukema toiminta piirikuntatasolla jatkui erityisen aktiivisena vuonna 2011,
jonka aikana paikallistason koulutustoiminta saavutti kaikkiaan lähes tuhat hyödynsaajaa.
Paikallistason työtä jatkettiin Kyelan pilottipiirikunnassa, jossa järjestettiin demokratian ja hyvän
hallinnon koulutuksia aiemman toimintamallin mukaisesti kyläpankkiryhmille. Koulutustoimintaan
yhdistettyä tiedotustyötä naisten poliittisen osallistumisen tärkeydestä laajennettiin, ja siinä
hyödynnettiin myös paikallisradioita. Edellisvuonna alustettu piirikuntatyön jalkautuminen
Masasissa ei toteutunut sopivan kumppanin puuttuessa, mutta sen sijaan panostettiin paikallistyön
lujittamiseen Temekessä ja Sansibarilla. Molemmissa piirikunnissa koulutettiin WOWAP:in
(Women Wake-Up -järjestö) yhteistyöllä avaintoimijoita, jotka puolestaan edistivät paikallistason
koulutustoimintaa demokratiasta ja tasa-arvokysymyksistä kyläpankkiryhmien kautta.
Loppuvuodesta 2011 piirikuntatyöhön liitettiin koulutusta myös perustuslakiin liittyvistä teemoista,
näin
pohjustaen
naisten
yhteistyöfoorumin
aktiivista
osallistumista
perustuslain
uudistamisprosessiin tulevana vuonna.
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Naisten yhteistyöfoorumi jatkoi toimintaansa piirikunnissa

Kaiken kaikkiaan vuoden 2011 aikana naisten yhteispoliittisen foorumi otti muutamia merkittäviä
askeleita itsenäistymisensä edistämiseksi. Erityisesti Demon ulkopuolisen rahoituksen turvaaminen
UN Womenilta oli huomionarvoinen saavutus.

Nepal
Vuonna 2011 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.
Kuten edeltävänäkin vuonna, foorumissa oli aktiivisesti edustettuna yhteensä 21 poliittista nuorisoja opiskelijajärjestöä:

N.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.

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)

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
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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)
Nepal Revolutionary Students Union
Nepal Revolutionary Youth Union
Nepal Students Forum (NSF)

Communist Party of Nepal (MarxistLeninist)
Sabhawana Party (Mahato)
Communist Party of Nepal (United)
Nepal Workers and Peasants Party
Nepal Sabhawana Party
(Anandidevi)

Vuoden aikana Demo jatkoi aktiivista työtä nuorten yhteistyöfoorumin omistajuuden ja
toiminnan vetovastuun vahvistamiseksi. Kuten edeltävinä vuosina, toimintasuunnitelmat
muodostettiin osallistavasti yksityiskohtaisten tarvekartoitusten pohjalta sekä tukemalla järjestöjen
johtotason strategisten tapaamisten (2 kertaa vuodessa) ja suunnittelutyöpajojen järjestämistä.
Ohjelman etenemistä seurattiin jatkuvasti yhteistyöfoorumin säännöllisissä kokouksissa (yhteensä
8) sekä työryhmätapaamisissa, joiden kautta yhteistyöfoorumi otti entistä enemmän itsenäistä
vastuuta ohjelman toimeenpanosta. Vuoden aikana Demo toteutti myös pienimuotoisen selvityksen
yhteistyöfoorumin omistajuudesta. Kyselystä ilmeni, että nuoriso- ja opiskelijajärjestöt kokevat
foorumin vahvasti omakseen, mutta suurin osa järjestöistä näkee edelleen Demon tuen ja neutraalin
roolin ohjelman tukijana välttämättömänä.
Työ tasa-arvon edistämiseksi Nepalin nuorisopolitiikassa eteni suunnitellusti, vaikka haasteita
yhä riittää. Vuoden aikana järjestettiin erityisesti nuorille naispoliitikoille kohdistettua
johtajuuskoulutusta sekä tuettiin molemmille sukupuolille suunnattuja työpajoja tasaarvokysymyksistä. Osa tästä toiminnasta siirrettiin Katmandun laakson ulkopuolelle, jossa foorumi
näki, että koulutukselle on enemmän tarvetta. Samalla paikalliset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt
uusissa piirikunnissa pääsivät ohjelman kautta tutustumaan foorumiin ja sen toimintaan. Tasaarvotyöhön yhdistettiin myös vaikuttamistyön elementtejä mediatilaisuuksien ja -aloitteiden kautta,
esimerkiksi kynttiläkulkueen ja rauhanomaisten mielenilmausten merkeissä. Nämä tempaukset
saivat laajaa huomiota tiedotusvälineissä. Naisten osallistumiseen kiinnitettiin vuoden aikana paljon
huomiota myös järjestöjen taholta, mutta käytännössä naisten tasapuolinen osallistuminen on
edelleen hyvin haasteellista. Erityisesti pienempien, esimerkiksi Madhesi-alueita edustavien
puolueiden piiristä on vaikea löytää naisosallistujia. Vuoden aikana tuotetun selvityksen mukaan
naisten osallistuminen foorumin ja sen järjestöjen toimintaan on kasvanut, etenkin asetettujen
naiskiintiöiden avulla. Samaan aikaan toimijat kokivat lasikaton olevan vielä paikallaan ylimmän
päätöksenteon ja johtoasemien saralla.
Nuorten vaikuttamistyö oli vuoden aikana erityisen aktiivista. Toiminta keskittyi vuonna 2010
valmistuneen nuorten yhteispoliittisen ohjelman teemojen pitämiseen esillä valmisteilla olevassa
perustuslaissa sekä painostamaan perustuslakivaliokuntaa prosessin loppuunsaattamiseksi ajallaan.
Foorumin järjestämät keskustelutilaisuudet perustuslakivaliokunnan jäsenten kanssa sekä julkiset
tempaukset huomioitiin kattavasti nepalilaisessa mediassa, mikä osaltaan vahvisti työn
vaikuttavuutta. Lisäksi foorumi teki vaikuttamistyötä, jotta opiskelijavaalit järjestettäisiin
rauhallisessa ilmapiirissä sekä työsti yhteistä kannanottoa opetussektorin uudistukseen liittyen.
Kaiken kaikkiaan foorumi kutsui mediaa mukaan kaikkiin järjestämiinsä tapahtumiin ja
tilaisuuksiin, ja onnistuneesti lähensi suhteitaan mediaan muun muassa alkuvuodesta järjestetyn
yhteisen työpajan kautta. Tämän työn tuloksena vuoden 2011 aikana yhteistyöfoorumi kasvatti
medianäkyvyyttään huomattavasti, ja sen toiminnasta raportoitiin useaan otteeseen niin
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valtakunnallisten lehtien sivulla kuin televisiossa ja radiossakin (foorumista oli vuoden aikana
ainakin 35 lehtiartikkelia, 15 TV-reportaasia, joista osaa lähetettiin useaan kertaan, ja 20
radioreportaasia).

Nepalin nuorten yhteistyöfoorumi kokoontui säännöllisesti vuoden aikana

Toiminta nuorisopoliitikkojen kapasiteetin vahvistamiseksi toteutui pitkälti suunnitelmien
mukaisesti. Keskustasolla koulutustoiminta painottui järjestötoiminnan kehittämiseen, erityisesti
toimisto- ja taloushallinnon osalla. Koulutuksen hyötyä pyrittiin vahvistamaan järjestämällä
aiheesta tarvekartoitus sekä tarjoamalla koulutuksen jälkeen parin kuukauden ajan osallistujille
järjestökohtaista mentorointitukea uusien taitojen hyödyntämisessä. Loppuvuodesta järjestettiin
myös kolmipäiväinen johtajuuskoulutus keskustason nuorisopoliitikoille. Lisäksi Demon
taustatuella foorumille tarjoutui mahdollisuus osallistua UNDP:n järjestämään ja puheenjohtajille
suunnattuun kolmipäiväiseen koulutukseen, jonka tavoitteena oli auttaa johtajia vahvistamaan
yhteistyöhön perustuvaa johtajuutta paremman hallinnon ja kestävän rauhan kulmakivinä (osana
UNDP:n Collaborative Leadership and Dialogue -ohjelmaa). Huomionarvoista yhteistyössä on, että
foorumi sai ensimmäistä kertaa perustamisensa jälkeen UNDP:n osallisuuden myötä suoraa, itse
aktivoimaansa tukea muualta kuin Demolta. Johtajakoulutuksen lisäksi UNDP rahoitti osan
foorumin kansainvälisen demokratiapäivän ohjelmaa.
Kapasiteetinvahvistusta toteutettiin suunnitellusti myös kansainvälisen kokemustenvaihdon
kautta. Loppuvuonna 2010 käynnistynyt alueellinen dialogi vahvistui edelleen, kun Nepalin
nuorten yhteistyöfoorumi toteutti toisen opintomatkan Sri Lankaan huhtikuussa ja kutsui paikalliset
yhteistyötahot seminaariin Nepaliin syyskuussa. Alueellinen dialogi saavuttikin merkittävän
virstanpylvään, kun nepalilaiset ja srilankalaiset nuorisopoliitikot sopivat yhteisen foorumin
perustamisesta (SAY-PPL; South Asian Youth Politicians’ Platform). Nuorisopoliitikkojen
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alueellista dialogia on edistetty läheisessä yhteistyössä Sri Lankan nuorisoministeriön ja kansallisen
nuorisokomitean kanssa, jonka puheenjohtaja oli myös mukana syyskuun vierailulla Nepalissa.
Suomalaisten nuorisopoliitikkojen delegaatio vieraili opintomatkalla Nepalissa syyskuussa 2011.
Vierailulle osallistui yhdeksän nuorisopoliitikkoa eri puoluetaustoista:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Heidi Auvinen (Vasemmistonuoret), Etelä-Suomen piirisihteeri
Kimmo Heikkinen (SU), Helsingin piirin puheenjohtaja
Antti Kainulainen (KD Nuoret), hallituksen jäsen (mukana matkalla omarahoitteisesti)
Daniel Kukkonen (KD Nuoret), hallituksen varajäsen
Sarita Niemi (SONK), puheenjohtaja
Julius Oförsagd (KOL), varapuheenjohtaja
Päivi Pulsa (Kokoomusnuoret), liittohallituksen jäsen
Jenna Simula (PS Nuoret), varapuheenjohtaja
Inka Venetvaara (ViNO), puheenjohtaja

Vierailun erityisteemana oli poliittisen nuorisotoiminnan vahvistaminen paikallistasolla, jonka
puitteissa järjestettiin yhteinen kokemustenjaon seminaari nepalilaisten opiskelijapoliitikkojen
kanssa. Lisäksi matkalla pohdittiin ihmiskauppaa yhteisesti ja yhteisen nepalilais-suomalaisen
kannanoton kautta.

SONK:n puheenjohtaja Sarita Niemi jakoi kokemuksiaan nuorisopolitiikasta delegaatiomatkalla

Lokakuussa Demo fasilitoi Nepalin yhteistyöfoorumin edustajan Bhagbati Bistan vierailun
Suomeen yhteistyössä Hanaforumin kanssa. Tämän puitteissa Nepalin nuorten yhteistyöfoorumi sai
myös kansainvälistä huomiota, kun se esittäytyi pohjoismaisessa nuorten Globsol -konferenssissa
kertomalla Nepalin nuorten yhteistyöfoorumin yhteisen agendan muodostamisprosessista ja
piirikuntatyöstä. Vierailun yhteydessä Bista tutustui muun muassa tasa-arvoasioihin, naisliikkeen
yhteistyöhön ja nuorisojärjestöjen toimintaan Suomessa.
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Yhteispoliittisen foorumin työ paikallistasolla jatkui vilkkaana ja foorumin omalla
vetovastuulla. Vuoden aikana keskityttiin edistämään paikallistason toimintaa foorumin
kahdeksassa ensimmäisessä pilottipiirikunnassa (Solukhumbu, Rautahat, Rupandehi, Rolpa ja
Dadeldhura, Dolpa, Panchthar ja Dhanusha), joissa kussakin järjestettiin 2–3 päivän työpaja
teemalla ”Nuorten rooli kestävän rauhan rakennuksessa”. Lähes viisisataa paikallistason nuoriso- ja
opiskelijapoliitikkoa osallistuivat foorumin toimintaan näissä piirikunnissa. Lisäksi foorumi
valmisteli seuraavan piirikuntatyön vaiheen, joka tulee keskittymään aiheeseen ”Nuoret ja turismi”.
Varsinaiset aktiviteetit kahdeksassa uudessa valitussa piirikunnassa siirrettiin toteutettavaksi
alkuvuodelle 2012. Foorumin kahdeksassa pilottipiirikunnassa nostettiin kaikissa myös ohjelmien
yhteydessä esiin kysymys paikallistason nuorten- ja opiskelijoiden yhteistyön jatkuvuudesta, sekä
siitä miten keskustason foorumi ja Demo voisivat parhaiten tukea paikallistason itsenäistä
yhteistyötä. Monessa piirikunnassa on vahva kiinnostus vakinaistaa yhteistyötä, mutta samalla
tehtävä koetaan edelleen haastavaksi ilman keskustason tai Demon tukea, toisaalta yleisesti
järjestöjen välinen yhteistyö on ohjelmien välillä toimijoiden mielestä jo selvästi yleistynyt.
Vuoden 2011 aikana foorumi ja Demo siis jatkoivat huomion kiinnittämistä foorumin itsenäisyyden
ja omistajuuden vahvistamiseen. Foorumin jäsenjärjestöt kokevat selkeästi ohjelman omakseen,
mutta tämän käytännön toteutumisessa on edelleen paljon haasteita. Käytännön järjestelyissä
foorumi tukeutuu yhä vahvasti Demon toimiston tukeen. Tiedostettuna haasteena jatkuu myös
naisten osallistumisen vahvistaminen. Aktiviteettien kohdalla käytiin jatkuvaa keskustelua, jotta
ohjelman vaikuttavuutta voitaisiin tehostaa. Foorumin jäsenten mielestä tässä myös onnistuttiin
hyvin, esimerkiksi seminaareihin yhdistetyn vaikuttamistyön tai koulutuksia edeltäneiden
tarvekartoitusten ja järjestökohtaisen mentoroinnin kautta. Foorumin näkyminen nepalilaisessa
mediassa on selkeästi vahvistanut omistajuuden tunnetta ja ylpeyttä yhteisestä ohjelmasta.
Merkittävänä vuoden 2011 saavutuksena voidaan pitää myös sitä, että foorumi sai ensimmäistä
kertaa rahallista tukea muualta kuin Demolta UNDP:n rahoittaessa foorumin mittavaa tapahtumaa
kansainvälisenä demokratiapäivänä.

Ghana
Vuoden 2010 lopussa käynnistynyt toiminta ghanalaisten naisten aseman vahvistamiseksi
parlamentissa eteni täyteen vauhtiinsa vuoden aikana. Euroopan Unionin rahoittama hanke
toteutetaan ghanalaisen Institute of Economic Affairs (IEA) -järjestön johdolla sekä Demon ja
European Partnership for Democracy:n (EPD) yhteistyöllä. Hankkeen tavoitteena on kasvattaa
naisten määrää parlamentissa nykyisestä 19/230 kansanedustajasta 40–60/230 naiskansanedustajaan
vuoden 2012 vaaleissa sekä lisätä näiden valittujen naisten kapasiteettia ja itseluottamusta, jotta he
kykenevät tehokkaammin ajamaan tasa-arvokysymyksiä maan parlamentissa.
Vuoden 2010 aikana hanke keskittyi edistämään keskustelua vaihtoehtoisista strategioista naisten
roolin vahvistamiseksi niin tulevissa vaaleissa kuin yhteiskunnassa laajemmin. Tätä toteutettiin
yhtäällä naisjärjestöjen ja puoluejohdon välisen dialogin, ja toisaalla puolueiden naisjärjestöjen ja
kansalaisjärjestöjen välisen yhteistyön kautta. Työn konkreettisena tuloksena Ghanan poliittiset
puolueet valmistelivat yhteisen toimintaohjelman Strategies for increasing the Representation of
Women in National Governance – Commitments by the Political Parties. Toiminta-ohjelma, jossa
puolueet lupaavat muun muassa tukea vahvemmin naisehdokkaitaan sekä ajaa tasaarvolainsäädännön kehittämistä, julkistetaan alkuvuodesta 2012.
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Ghanassa valmisteltiin puolueiden yhteistä toimintaohjelmaa naisten aseman parantamiseksi politiikassa

Tunisia
Vuoden 2011 aikana tapahtuneet vallankumoukset ja demokraattinen liikehdintä Pohjois-Afrikan ja
Lähi-idän alueella vaikuttivat merkittävällä tavalla Demon suunnitelmiin uuden hankkeen osalta.
Arabikevään avaamassa uudessa tilanteessa katsottiin, että Demon uudelle hankkeelle varattu tuki
voisi tarjota suurimman lisäarvon Pohjois-Afrikan demokratiakehitykselle.

Vuoden aikana kartoitettiin tunisialaisten tarpeita yhteistyöohjelmaan

Kevättalvella 2011 Demo käynnisti selvittelyt uuden hankkeen aloittamiseksi Tunisiassa. Synergian
edistämiseksi selvitystyötä toteutettiin yhteistyössä Netherlands Institute for Multiparty Democracy
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(NIMD) -järjestön sekä eurooppalaisen demokratiatukitoimijoiden kattojärjestö EPD:n kanssa.
Valmistelussa tehtiin tarvekartoitus paikallisten puoluetoimijoiden parissa, selvitettiin muiden
demokratiatukitoimijoiden ohjelmat maassa sekä Demon mahdollinen lisäarvo Tunisian
demokratiatukiprosessin tukemisessa.
Selvitystyön pohjalta ilmeni, että tunisialaisten nuorten rooli maan demokratiakehityksessä on
erityisen tuen ja huomion tarpeessa. Näin ollen Demon uuden Tunisian ohjelman
kohderyhmäksi valikoituivat nuoret ja tavoitteena on lisätä tunisialaisten nuorten rakentavaa
osallistumista politiikkaan. Tähän pyritään perustamalla politiikkakoulu, jossa yhteiskunnallisesti
aktiivisille nuorille tarjotaan käytännön työkaluja poliittiseen vaikuttamiseen. Politiikkakoulu
toteutetaan monipuoluepohjalta, joten yhteistyö yli puoluerajojen tulee osallistujille samalla tutuksi.
Politiikkakoulu toteutetaan yhteistyössä hollantilaisen NIMD:n ja Bulgarian School of Politics järjestön kanssa. Paikallisena kumppanina toimii tunisialainen kansalaisjärjestö Centre des Etudes
Méditerranéennes et Internationales (CEMI). Politiikkakoulun ensimmäinen kurssi käynnistyy
vuoden 2012 helmikuussa.

Egypti
Tunisian ohella Demo pohjusti toiminnan aloittamista Pohjois-Afrikan alueella myös Egyptissä.
Loppuvuodesta 2011 Demo aloitti yhteistyön egyptiläisen Resources for Development Center
(RDC) järjestön kanssa. Kumppanuuden tavoitteena on vahvistaa naispoliitikkojen asemaa Egyptin
demokratisoitumisprosessissa. Hankkeen erityisenä kohderyhmänä ovat nuoret naispoliitikot, ja se
saa rahoituksensa Suomen Kairon suurlähetystön paikallisen yhteistyön määrärahoista.
Demon osuus hankkeesta on kansainvälisen kokemustenvaihdon järjestäminen suomalaisten ja
egyptiläisten naispoliitikkojen välillä internetissä toteutettavien ”dialogikahviloiden” avulla. Lisäksi
Demon Gender-työryhmä tulee tarjoamaan asiantuntemuksensa ja antamaan vertaistukea hankkeen
toteutukselle. Vuoden kestävän hankkeen toteutus käynnistyy vuoden 2012 alussa.

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
Vuoden alussa järjestettiin Demon 5-vuotisen taipaleen kunniaksi Postitalossa juhlaseminaari, jossa
demokratiatukea tarkasteltiin osana rauhanrakennusta ja konfliktinehkäisyä. Seminaari toi yhteen
kansainvälisiä ja suomalaisia alan asiantuntijoita sekä johtavia poliitikkoja keskustelemaan
demokratian ja rauhan välisestä linkistä sekä ajankohtaisista demokratiatukeen liittyvistä
kysymyksistä.
Pääasiassa vuonna 2010 yhteistyössä UNDP:n kanssa järjestetty poliittisten nuorisojärjestöjen
demokratia- ja kehitysaiheinen koulutusohjelma huipentui ennen eduskuntavaaleja Sanomatalossa
järjestettyyn nuorten ehdokkaiden vaalipaneeliin, joka keskittyi globaaleihin kehityskysymyksiin.
Nuoret ehdokkaat korostivat paneelissa, että myös kehityspolitiikka on täynnä poliittisia valintoja.
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Toukokuussa puolueet ja Demo osallistuivat kolmatta kertaa yhteisellä Demokratiateltalla Maailma
kylässä -festivaalille. Puolueet esittelevät teltassa näkemyksiään kehitysyhteistyöstä ja
festivaalivierailla oli mahdollisuus tavata eturivin poliitikkoja. Arabimaiden kansannousut ja
alueelta alkanut uusi demokratian aalto puhuttivat sekä festivaalivieraita että Demon asiaohjelmiin
osallistuneita poliitikkoja.

Yleisöä Demon ja Kehyksen demokratiapäivän seminaarissa

Syyskuussa kansainvälisen demokratiapäivän yhteydessä järjestettiin puolestaan yhteistyössä Kehys
ry:n kanssa seminaari EU:n roolista demokratia vahvistamisessa sen lähialueilla. Kansainvälisenä
demokratiapäivänä sai myös ensi-iltansa Demon tuottama suomalaisten naisehdokkaiden
vaalikampanjointia seuraava elokuva A vote for Women.
Vuoden aikana järjestyt seminaarit ja yleisötilaisuudet onnistuivat odotusten mukaisesti.
Kiinnostavat tapahtumat edesauttoivat demokratiakysymysten nousemista entistä vahvemmin esille
suomalaisessa kehityspoliittisessa keskustelussa. Jatkuvana haasteena on kuitenkin saada
tämänkaltaisiin tilaisuuksiin vielä laajempi osanotto puolueista ja myös uusia kasvoja mukaan.
Kevään eduskuntavaalit ja presidentinvaaleihin valmistautumisen aiheuttamat kiire toki vaikuttivat
asiaan.
Puoluetoimijoiden sitouttaminen Demon työhön
Demon temaattiset puolueiden ja niiden erityisjärjestöjen edustajista koostuvat työryhmät jatkoivat
toimintaansa suunnitellusti säännöllisten kokousten muodossa sekä isännöimällä Suomessa
vierailleita nepalilais- ja tansanialaisdelegaatioita. Nuorisopoliittisen yhteistyön (NYT) -työryhmä
kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa ja Gender-työryhmä yhdeksän kertaa.
Kiireisten puoluetoimijoiden sitouttaminen työryhmien toimintaan oli vuoden aikana ajoittain
haasteellista. NYT-työryhmän erityishaasteena on myös suuri vaihtuvuus poliittisissa
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nuorisojärjestöissä. Työryhmien entistä aktiivisemman roolin, myös delegaatiovierailujen välillä,
toivotaan lisäävän puoluetoimijoiden sitoutumista niihin. Esimerkiksi Gender-työryhmän ideoima ja
tuottama dokumenttielokuva naisehdokkaiden kampanjoinnista eduskuntavaaleissa oli hieno
esimerkki panoksesta, jonka työryhmät voivat antaa Demon ohjelmille.

Strategiapäivänä puoluetoimijat kokoontuivat suunnittelemaan Demon tulevaa toimintaa

Puoluetoimijoiden sitouttaminen nousi myös vahvasti esille kun Demon kolmivuotisstrategia ja
viestintästrategia päivitettiin lokakuussa järjestetyssä Demon jäsenpuolueiden strategiapäivässä.
Demon kuusi strategista tavoitetta säilyivät entisellään, mutta tarkennuksia tuli erityisesti
strategisiin keinoihin ja kehittämisalueiseen. Strategiaa uudistanut työryhmä totesi, että puolueiden
omistajuutta ja aktiivisuutta Demossa tulee edelleen vahvistaa. Puoluetoimijat ovat Demon tärkein
resurssi ja hallituksen sekä työryhmien merkitys on Demon toiminnalle keskeistä. Uudessa
strategiassa onkin kiinnitetty erityistä huomiota puoluetoimijoiden vastuullistamiseen ja
aktivoimiseen. Uusi strategia hyväksyttiin Demon syyskokouksessa marraskuussa.
Tiedotus
Demon Internet-sivut uusittiin perusteellisesti alkuvuodesta 2011 ja niiden jatkokehitystä
jatkettiin pitkin vuotta. Tiedotusavustajana toimivan siviilipalvelusmiehen myötä sivuja on pystytty
päivittämään entistä tiheämmin. Myös Demon Facebook -sivuja on pystytty päivittämään
aktiivisemmin, ja vuoden aikana sivujen seuraajien määrä kasvoi lähes sadalla hengellä.
Sähköinen uutiskirje tuotettiin ja lähettiin Demon sidosryhmille vuoden 2011 aikana kahdeksan
kertaa. Uutiskirjeen tilaajien määrä lisääntyi merkittävästi, ollen lähes 300 vuoden lopussa. Vuonna
2011 tuotettiin myös suunnitellusti Demon yleisesitteen graafisen ulkoasun ja sisällön uudistaminen.
Sen painatus kuitenkin siirtyi vuoden 2012 alkuun.
Vuonna 2011 pyrittiin entistä aktiivisemmin markkinoimaan mahdollisuutta kutsua Demon
edustajia puolueiden ja niiden erityisjärjestöihin puhumaan ajankohtaisista demokratiatukeen ja
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kehitysyhteistyöhön liittyvistä aiheista sekä esittelemään järjestön toimintaa. Uuden eduskunnan
aloitettua työnsä Demo vieraili myös useimmissa eduskuntaryhmissä esittelemässä toimintaansa ja
kansainvälistä demokratiatukea. Vuoden aikana Demoa esiteltiin yli 20 puoluetilaisuudessa,
mukaan lukien vuonna 2011 järjestetyt puoluekokoukset. Positiivisten kokemusten myötä tullaan
jatkossakin panostamaan vierailujen aktiiviseen markkinointiin.
Demo pyrki vuoden aikana myös tiedottamaan toiminnastaan puoluelehdille. Demosta ja Demon
ohjelmista julkaistiin kuitenkin vähemmän kirjoituksia kuin aikaisempina vuosina. Tämä voi
osaltaan johtua siitä, että Demon uutuudenviehätys on kadonnut, eivätkä puoluelehdet ole enää niin
innokkaita julkaisemaan kirjoituksia järjestön toiminnasta. Uusien Tunisian ja Egyptin hankkeiden
myötä toivotaan, että puoluemedioiden kiinnostus Demon työhön herää uudestaan. Jatkossa tullaan
uuden strategian myötä laajentamaan tiedotusta myös niin sanotun yleismedian suuntaan.

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 2011 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.
Syksyllä panostettiin erityisesti uuteen kehityspoliittiseen ohjelmaan vaikuttamiseen tuomalla
esiin demokratian tärkeyttä kehitykselle sekä puolueiden tärkeyttä demokratialle. Demo laati
ohjelmaan kannanottoja, kommentoi luonnoksia sekä osallistui ulkoministeriön järjestämiin KEPOopen tilaisuuksiin. Lisäksi pyrittiin vaikuttamaan Kehys ry:n kautta. Lopullinen valtioneuvoston
hyväksymä kehityspoliittinen ohjelma oli erittäin mieluinen Demolle. Ihmisoikeuksia edistävä,
demokraattinen ja vastuullinen yhteiskunta on ohjelmassa nostettu yhdeksi Suomen
kehityspolitiikan painopisteeksi. Myös puolueiden merkitys demokratian rakentamisessa ja
juurruttamisessa on huomioitu ensimmäistä kertaa tämän tason linjauksessa. Ohjelmassa todetaan
myös, että Suomi ottaa käyttöön erityisen demokratiaa ja sen perusedellytyksiä vahvistavan
tukimuodon muutosta läpikäyville maille.
Demon demokratia-aiheisen tietopankin keräämistä jatkettiin suunnitellusti. Tietopankin uudet
hankinnat päivitettiin myös Demon nettisivuille. Lisäksi kaikki Demon henkilökuntaan kuuluvat
osallistuivat kukin vähintään kahteen relevanttiin alan koulutukseen vuoden aikana.

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 2011 aikana tehtiin Euroopan tasolla tiivistä yhteistyötä erityisesti kahden toimijan kanssa;
European Partnership for Democracy ja Netherlands Institute for Multiparty Democracy. Lisäksi
Demo on istunut Kehitysjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry:n hallituksessa, ja pyrkinyt sitä kautta
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tuomaan demokratiatukinäkökulmaa eurooppalaisesta kehitysyhteistyöstä käytävään keskusteluun.
Demo on myös seurannut aktiivisesti EPD:n ja Kehyksen kautta EU-komission avautuvia
rahoitushakuja pyrkiessään laajentamaan rahoituspohjaansa.
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 2011 aikana EPD:n hallituksessa, jolla oli
vuoden aikana kolme kokousta. Lisäksi Demo osallistui säätiötyöhön liittyen seuraavaan
tilaisuuteen:


Round-table: “Europe and its Neighbourhood: Towards a Renewed Partnership for
Democracy”, Bryssel 25.–26.5. Järjestäjinä Community of Democracies ja EPD.

NIMD on hollantilaisten parlamenttipuolueiden yhteinen demokratiatukijärjestö ja yksi
merkittävimmistä eurooppalaisista demokratiatukitoimijoista ja on näin hyvin luonnollinen
yhteistyökumppani Demolle. Vuonna 2011 yhteistyö järjestön kanssa keskittyi Arabikevään myötä
hankeselvityksiin ja yhteisiin rahoitushakuihin Pohjois-Afrikan demokratiakehityksen tukemiseksi.
Yhteistyön tuloksena syntyi Tunisian politiikkakoulu, joka käynnistyy vuoden 2012 alussa.
Demo on vuoden 2011 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. DIPD on
suunnitellut ohjelmia moniin Demon ohjelmamaihin, kuten Tansaniaan ja Nepaliin.

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 kehitystä kontaktiensa ja julkaisujen kautta.
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 Institute, NDI:n,
International Republican Institute, IRI:n, sekä YK:n kehitysohjelma UNDP:n kanssa.
Demon toiminnanjohtaja osallistui myös seuraaviin kansainvälisiin tapahtumiin:


Human dimension seminar: ”The Role of the Political Parties in the Political Process”.
Varsova 18.–20.5.2011. Järjestäjinä OSCE Office for Democratic Institutions and Human
Rights. Seminaarin yhteydessä Demo järjesti oheistapahtuman yhdessä EPD:n kanssa.



Transatlantic Dialogue: ”Strengthening cooperation on Democracy Support”. Bryssel 13.–
15.3 Järjestäjinä: Euroopan Parlamentti, NDI ja EPD.
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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 2011 yhdeksän hallituksen kokousta sekä kaksi yhdistyksen sääntömääräistä
kokousta. Demon puheenjohtaja vaihtui kesäkuussa kun Ulla Karvo luopui tehtävästä ja Kokoomus
valitsi hänen seuraajakseen kansanedustaja Sanni Grahn-Laasosen. Myös Keskusta, SDP ja RKP
tekivät vuoden 2011 aikana muutoksia edustajiinsa Demon hallituksessa. Hallituksen varsinaiset
jäsenet ja heidän varajäsenensä vuonna 2011:
Nimi
Puheenjohtaja Ulla Karvo / Sanni Grahn-Laasonen
1. varapuheenjohtaja Eeva Salmenpohja
2. varapuheenjohtaja Janina Mackiewicz
Jäsenet
Minttu Vilander
Sini Korpinen
Taru Savolainen / Kristiina Ruuskanen
Anna Ranki / Tarja Anttonen
Jouko Elo / Anette Parviainen
Kaisa Penny / Tuula Lampinen
Pirkko Kotila
Heli Järvinen
Petri Muinonen
Marjo Pihlman
Varajäsenet (varsinainen jäsen suluissa)
Johanna Sipola (Ulla Karvo / Sanni Grahn-Laasonen)
Tiia Ruuska (Minttu Vilander)
Emmi Nuorgam (Sini Korpinen)
Jari Haapiainen (Anna Ranki / Tarja Anttonen)
Panu Litmanen (Taru Savolainen / Kristiina Ruuskanen)
Sari Söderlund (Eeva Salmenpohja)
Aleksej Fedotov (Jouko Elo /Anette Parviainen)
Annika Harald (Kaisa Penny / Tuula Lampinen)
Jaakko Alavuotunki (Pirkko Kotila)
Tanja Remes (Heli Järvinen)
Anna Litonius ( Janina Mackiewicz)
Saara Ruokonen (Petri Muinonen)
Vaili-Kaarina Jämsä-Uusitalo (Marjo Pihlman)

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

Työntekijät
Toiminnanjohtajana jatkoi Sari Varpama. Tiina Kukkamaa-Bah’n vanhempainvapaan aikana
ohjelmakoordinaattorina toimi Demon Nepalin koordinaattorina kolme vuotta työskennellyt
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Johanna Poutanen. Niklas Kaskeala jatkoi ohjelmasuunnittelijana. Shaka Kampara jatkoi
siviilipalvelusmiehenä tiedotusavustajan tehtävissä 27.6 asti ja Lassi Härmälä aloitti samoissa
tehtävissä 8.8. Nepalin koordinaattorina jatkoi Larissa Bruun, avustajanaan Basu Gautam.
Tansanian koordinaattorina jatkoi Ave-Maria Semakafu, avustajanaan Sophia Luhikula 21.2 alkaen.
Hallinto
Demon hallintoa kehitettiin edelleen vuonna 2011 muun muassa siirtymällä sähköiseen laskutus- ja
tiliöintijärjestelmään. Taloushallintoa vahvistettiin myös kohdemaissa. Nepalissa vakinaistettiin
toistaiseksi osa-aikaisena toiminut talousvastaava Laxman Shrestha, ja Tansaniassa sovittiin oman
kirjanpitäjän palkkaamisesta naisten yhteistyöfoorumille.
Resurssit
Demon hanketuki vuodelle 2011 oli 500 000 euroa, sekä edellisen vuoden ylijäämä 116 500 euroa.
Ylijäämä johtui Demon rahoitusaikataulusta, joka ei ole seurannut kalenterivuotta. Rahoitus on
säännönmukaisesti myöhästynyt, ja vuonna 2011 se saatiin 12.5. Ylijäämällä toiminta on turvattu
seuraavaan rahoituserään asti. Lisäksi puolueet ovat maksaneet jäsenmaksuina 5000 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.

20

Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö (DEMO) ry

21

