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Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö (DEMO) ry:n
toimintakertomus 2007
Demo on aatteellisesti, puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton suomalaisten
puoluerekisterissä olevien eduskuntapuolueiden yhteistyöjärjestö, joka toimii moniarvoisen
demokratian edistämiseksi toteuttamalla ja mahdollistamalla suomalaisten puolueiden ja
kehitysmaiden poliittisten liikkeiden välisiä yhteistyöhankkeita. Toiminnallaan Demo pyrkii myös
edistämään suomalaisten puoluetoimijoiden kiinnostusta kehitys- ja demokratiakysymyksiin
järjestämällä seminaareja ja koulutustilaisuuksia sekä tarjoamalla mahdollisuuksia toimintaan
osallistumiseen ja omakohtaisiin kokemuksiin. Se tukee Suomen kehityspoliittisia tavoitteita
toteuttamalla suomalaisten puolueiden ja kehitysmaiden poliittisten liikkeiden välisiä
yhteistyöhankkeita. Demon hankkeet suunnitellaan yhteistyössä paikallisten kumppaneiden kanssa
ja niiden sisältö syntyy paikallisista tarpeista.
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.
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”.
Demon toiminta suuntautui vuonna 2007 kahteen pääkohteeseen: Tansaniassa erityisesti naisten ja
Nepalissa nuorten tasa-arvon ja vaikutusmahdollisuuksien edistämiseen. Toimintavuoden aikana
Demo tarjosi suomalaisille puolueaktiiveille mahdollisuuden ensikäden kokemuksiin kehitys- ja
demokratiakysymyksissä. Puolueiden edustajat ovat olleet avainasemassa Demon ohjelmien
kaikissa vaiheissa. Tansanian toimintaa varten perustettiin gender-työryhmä, jossa on edustaja
kaikista poliittisista naisjärjestöistä sekä Naisjärjestöt Yhteistyössä (NYTKIS) ry:stä. Ryhmä on
mukana Tansanian ohjelman suunnittelussa, toimeenpanossa ja seurannassa. Nepalin ohjelmassa
poliittiset nuorisojärjestöt jatkoivat työtään vastaavanlaisessa työryhmässä, joka on ollut aktiivisesti
mukana alusta asti. Ryhmän jäsenet toimivat järjestöjensä yhteyshenkilöinä ja jakavat näissä tietoa
ohjelman etenemisestä. Jäsenet myös ovat mukana määrittelemässä koulutusmatkoille osallistuvien
henkilöiden valintaperusteita ja ilmoittavat hausta järjestöissään.
Toimintavuoden aikana Demo jakoi hallituksen, työryhmien ja koulutuksissa mukana olleiden
aktiivitoimijoiden kautta tietoa kehitys- ja demokratiakysymyksistä sekä kohdemaiden poliittisesta
tilanteesta ja Demon työn edistymisestä puolueille ja niiden erityisjärjestöille. Lisäksi Demo seurasi
toimialansa kehitystä ja osallistui demokratiatukeen ja kehitysyhteistyökysymyksiin liittyvään
keskusteluun Suomessa sekä Euroopan ja kansainvälisellä tasolla. Se rakensi edelleen aiheeseen
liittyvää tietopankkia ja pyrki kartuttamaan alan tuntemusta Suomessa muun muassa omien
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nettisivujensa ja tiedotustilaisuuksiensa kautta sekä myös osallistumalla jäsenpuolueidensa ja
muiden oleellisten toimijoiden tapahtumiin. Demon toiminta sai kattavasti huomiota
puoluelehdistössä toimintavuoden aikana. Demo järjesti lisäksi demokratia- ja kehitysaiheisia
koulutusseminaareja Suomessa.
Demo jatkoi yhteistyötään muiden alalla toimivien järjestöjen kanssa (esimerkiksi the Netherlands
Institute for Multiparty Democracy, NIMD; International IDEA; UNDP; Crisis Management
Initiative, CMI; Unifem). Yhteyttä pidettiin yllä Kuntaliiton, Kalevi Sorsa -säätiön ja Viestintä ja
Kehitys -säätiön kanssa kuten myös monien muiden kotimaisten järjestöjen kanssa. Euroopan
tasolla Demo osallistui European Foundation for Democracy through Partnership -säätiön
suunnitteluun ja loi suhteet European Network of Political Foundationsiin. Hankkeissaan Demo
pyrkii aina etsimään synergiaetuja ja toimimaan yhteistyössä muiden kanssa sekä välttämään
päällekkäisyyksiä.
Yhteistyö ulkoministeriön kanssa oli toimintavuoden aikana rakentavaa. Toimintansa puitteissa
Demo oli ahkerassa yhteydessä erityisasiantuntijoiden ja alueellisten osastojen sekä KEO-11:n
kanssa kuten myös kohdemaiden lähetystöjen kanssa.

1. Demon toiminta Suomessa
Suomessa Demo on pyrkinyt juurruttamaan toimintaansa osallistamalla yhä uusia puoluetoimijoita
sekä luomalla toiminnalle yhä tarkoituksenmukaisempia muotoja. Vuoden 2007 aikana yhdistys on:





Perustanut Tansanian ohjelmaan liittyen gender-työryhmän, johon jokainen Demon
jäsenpuolueen poliittinen naisjärjestö on nimittänyt oman edustajansa, ja jossa on
mukana myös Naisjärjestöt Yhteistyössä (Nytkis) ry:n edustaja. (syyskuu)
Suunnitellut ja toteuttanut selkeän vastuunjaon matkoille osallistuvia
puoluetoimijoita varten. Allekirjoitettavan sopimuksen myötä vakiinnutettiin
koulutusten suunnitteluun, toimeenpanoon ja matkanjälkeiseen tiedonvälitykseen
liittyvät velvoitteet.
Kehittänyt systemaattista palautteenkeräämisjärjestelmää.

1.1. Järjestetyt tapahtumat




Järjestänyt yhteistyössä ulkoministeriön ja HAUS kehittämiskeskus Oy:n kanssa
ohjelmaa afrikkalaisille vaalivieraille, jotka tutustuivat Suomen vaalikäytäntöihin
eduskuntavaalien alla. Demon järjestämä ohjelma sisälsi iltapäivän, jossa kerrottiin
paitsi yhdistyksen toiminnasta myös demokratian roolista kehityksen
mahdollistajana sekä naisten roolista Suomen demokratiakehityksessä. Iltapäivän
päätteeksi vaalivieraat pääsivät lisäksi kuuntelemaan ja esittämään kysymyksiä
paneelille, joka koostui Demon ja UNDP:n yhteistyöohjelmassa mukana olleiden
poliittisten nuorisojärjestöjen edustajista. (maaliskuu)
Osallistunut Maailma Kylässä 2007 -festivaaleilla omalla esittelypöydällään ja
tutustuttanut festivaalikävijöitä Demon toimintaan myös Taiga-asiaohjelmalavalla,
jolla toimittaja Kati Juurus haastatteli toiminnanjohtajaa ja kahta aktiivisesti mukana
ollutta nuorisojärjestöedustajaa Nepalin yhteistyöohjelmasta. (toukokuu)
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Järjestänyt eduskunnassa yleisötilaisuuden, jossa puhuivat Demon Suomeen
kutsumina asiantuntijoina Thomas Carothers, Carnegie Endowment for International
Peacen varapuheenjohtaja, ja Vidar Helgesen, International IDEAn pääsihteeri.
Seminaarin aiheena oli puolueiden rooli demokratiakehityksessä ja -tuessa. Yhdistys
tarjosi lisäksi Demo-aktiiveille mahdollisuuden keskustella Carothersin kanssa
iltatilaisuudessa. (kesäkuu)
Järjestänyt eduskuntaryhmien tiedotustilaisuuden yhteistyössä
Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehyksen kanssa. (lokakuu)

1.2. Verkostoituminen
Synergiaetuja hakeakseen ja toimintojen päällekkäisyyksiä välttääkseen Demo on jatkanut
verkostoitumista ja suhteiden lujittamista sen työlle olennaisten toimijoiden kanssa niin Suomessa
kuin kansainvälisesti.
Suomessa yhdistys on:








Tavannut ja esitellyt toimintaansa Suomessa vieraileville puolue- ja
järjestötoimijoille, (esim. Samson Ndeikwila, Forum for the Future -järjestöstä
Namibiasta; Etelä-Afrikan parlamentin oikeuspalveluiden toimiston delegaation
opintomatkalaiset; Kuntaliiton projektin vieraat Mwanzasta, Tansaniasta; kirjailija
Manjushree Thapa sekä Dipendra Tamang ja Sandesh Adhikari Alliance for Peace järjestöstä sekä kansalaisyhteiskunta-aktivisti Shyam Shrestha Nepalista).
Esitellyt toimintaansa kutsusta puolueiden ja järjestöjen tilaisuuksissa (esim.
Demarinuorten YK:n vuosituhattavoitteita käsitellyt seminaari (huhtikuu),
keskustanuorten Ryhmä 0.7 Aasian kehitykseen liittyen (syyskuu), Suomi-Nepalseuran Democracy and Development -seminaari (lokakuu), Vasemmistonaisten
kansainvälinen seminaari (marraskuu)).
Tavannut ja konsultoinut useiden kansalaisjärjestöjen, tutkimuslaitosten ym.
yhteistyötahojen edustajia, mukaan lukien Ulkopoliittinen Instituutti, CIMO,
Väestöliitto, Helsingin yliopiston Kehitysmaatutkimuksen laitos, KIOS, YK:n
erityisjärjestöjen edustajia jne.
Osallistunut kutsusta eri tahojen järjestämiin seminaareihin, tapahtumiin ja
tilaisuuksiin lisätäkseen asiantuntemustaan ja luodakseen verkostoja levittäen
samalla tietoa yhdistyksestä, sen toiminnasta ja ohjelmista, mukaan lukien:
- Global Democracy and Human Rights Promotion - Laying out the Controversies
and Challenges of Ethical Foreign Policy (UPI, tammikuu)
- The Finnish EU Presidency in Retrospective (UPI, helmikuu)
- Vaalipaneeli globalisaatiokehityksen hallinnasta (UPI, Kepa, YK-liitto,
helmikuu)
- YK ja uudistukset – seminaari YK:n uudistuksista ja YK:n asemasta
tulevaisuudessa (Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus, Suomen
YK-liitto, Ruotsin YK-liitto sekä Ulkoasiainministeriö, maaliskuu)
- Kehityspoliittisen toimikunnan vuosiseminaari (KPT, maaliskuu)
- YK:n vuosituhattavoitteet (YK-liitto, huhtikuu)
- Women, Peace and Security (HanaForum, kesäkuu)
- Peace, Security and Elections in Africa (UNDP, kesäkuu)
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- Aid Effectiveness and New Aid Modalities – Risk or Opportunity for Gender
Equality (UM, toukokuu)
- Kohti vaikuttavuuden arviointia (Pelastakaa Lapset, Kepa, toukokuu)
- Seminaari inhimillisestä turvallisuudesta (KATU, UM, syyskuu)
- Jeffrey Sachsin vierailuseminaari (UM, syyskuu)
- Konkretiaa koherenssiin (Kehys, Kepa, lokakuu)
- Avun tehokkuus ja järjestöjen rooli (Kepa, marraskuu)
- Burman sahramivallankumous – tukahdutettu vai kytemässä? (AEPF,
marraskuu)


Pitänyt puheenvuoroja lukuisissa tilaisuuksissa sekä Suomessa että ulkomailla
tuoden esiin demokratian ja puolueiden keskeistä roolia kehityksessä.

1.3. Yhteistyö suomalaisten poliittisten nuorisojärjestöjen kanssa
Demo käynnisti vuonna 2006 yhteistyön UNDP:n ja Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssin kanssa
kouluttaakseen poliittisten nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen edustajia kehitys- ja
demokratiakysymyksissä. Vuoden 2007 aikana Demo on yhteistyön puitteissa:







Ollut mukana järjestämässä koulutukseen osallistuneille nuorille kenttämatkaa
Tansaniaan. Matkana aikana Demo oli erityisesti vastuussa nuorille suunnatusta
seminaarista, joka järjestettiin yhteistyössä Tanzania Centre for Democracy’n.
Osallistanut jokaisesta suomalaisesta eduskuntapuolueen nuorisojärjestöstä yhden
edustajan vaalipaneeliin, joka järjestettiin juuri ennen maaliskuun eduskuntavaaleja
ja jonka kuulijakuntana oli suomalasitoimijoiden lisäksi ulkoministeriön afrikkalaiset
vaalivieraat.
Järjestänyt UNDP:n ja Allianssin kanssa suomalaisten poliittisten nuoriso- ja
opiskelijajärjestöjen yhteisen julkilausuman, Lupaus on lupaus, tiedotustilaisuuden,
jossa julkilausuma luovutettiin juuri valitun eduskunnan puolueiden edustajille.
Julkilausuma otti kantaa Suomen kehitysyhteistyöhön tuoden nuorten yhtenäisen,
emopuolueitaan kehitysyhteistyömyönteisyyteen kehottavan kannan poliittisten
päättäjien tiedoksi.
Ekonomisti Jeffrey Sachsin vierailun yhteydessä nuorille tarjottiin mahdollisuus
kuulla häntä erillisessä pienimuotoisessa tilaisuudessa, jossa oli mahdollisuus myös
kysymysten esittämiseen.

1.4. Muu toiminta Suomessa





Osallistunut kutsusta ulkoministeriön järjestämiin konsultaatiotilaisuuksiin (muun
muassa ministeri Kanerva, ministeri Väyrynen, komissaari Rehn)
Kommentoinut hallituksen kehityspoliittista ohjelmaa sen eri valmisteluvaiheissa.
Osallistunut ulkoministeriön Nepalin suurlähetystön koordinaatiokokoukseen ja
pyynnöstä kommentoinut Suomen Nepal-suhteiden prioriteettialueita.
Osallistunut Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehyksen turvallisuus ja
kehitys -ryhmään.
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2. Demon toiminta Euroopan tasolla toimintavuoden aikana
Demon toiminta vaatii jatkuvaa kentän seuraamista niin Euroopassa kuin kansainvälisellä tasolla.
Euroopassa Demo on:










Tutustunut Netherlands Institute for Multiparty Democracyn (NIMD):n
toimintatapoihin, käytäntöihin ja evaluaatiojärjestelmään (helmikuu).
Tavannut Norwegian Centre for Democracy Support -järjestön edustajia.
Osallistunut European Foundation for Democracy through Partnership (EFDP) järjestön suunnittelukokouksiin Brysselissä (helmikuu, kesäkuu, syyskuu).
Seurannut the European Approach to Democracy Support -prosessia (Foreign &
Commonwealth Office, Netherlands Institute for Multiparty Democracy,
Westminster Foundation for Democracy, European Council for Foreign Relations,
Carnegie Endowment for International Peace, FRIDE, International IDEA).
Osallistunut The Brussels Roundtable on European Approaches to Democracy
Support and the Community of Democracies -kokoukseen (kesäkuu).
Tavannut Euroopan parlamentin ja komission avaintoimijoita.
Luonut suhteet European Network of Political Foundations -verkostoon.
Kartoittanut European Instrument for Human Rights and Democracy (EIHRD) rahoitusinstrumentin tarjoamia mahdollisuuksia.

3. Demon toiminta kansainvälisesti toimintavuoden aikana
Toimintavuoden aikana Demo on osallistunut:






International IDEAn ja UNDP:n järjestämään Strengthening Political Parties for
Democracy – Challenges for International Assistance -seminaariin Tukholmassa
(tammikuu).
NIMDin järjestämään Intra-party Democracy: Challenges, Practices and the Way
Forward -asiantuntijakokoukseen Haagissa (huhtikuu).
Europe External Policy Advisors’n (EEPA) järjestämään seminaariin Nepal:
Looking beyond Kathmandu – Challenges and Opportunities for Peace-Building
from Below Brysselissä (huhtikuu).
Konrad Adenauer -säätiön järjestämään The State of Multi-Party Systems and
Democratic Governance in Sub-Saharan Africa -workshopiin Brysselissä
(marraskuu).
Helsinki-prosessin seurantakokoukseen Dar es Salaamissa (marraskuu).

3.1. Tansanian ohjelma ja siihen liittyvät tapahtumat
Yhdistys on vuoden 2007 aikana jatkanut naisten poliittisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen
tähtäävää ohjelmaansa Tansaniassa. Toimintavuoden aikana Demo on:


Järjestänyt yhteistyössä Tanzania Centre for Democracy (TCD):n kanssa Dar es
Salaamissa (toukokuussa) vain naisille tarkoitetun seminaarin aiheesta Women’s
Participation in Politics, johon osallistui reilut sata naista eri tansanialaisista
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puolueista ympäri maata sekä edustajat jokaisesta suomalaisesta poliittisesta
naisjärjestöstä kuten myös eduskunnan naiskansanedustajien verkostosta. Seminaarin
jälkeen pidetyssä jatkosuunnittelukokouksessa paikalliset naiset toivat esiin, että
Demon työlle on Tansaniassa suuri tarve. He myös toivoivat jatkossa keskityttävän
kouluttajien kouluttamiseen, jotta työtä voitaisiin alueellistaa. Lisäksi paikalliset
toivat esiin tarpeen ratkaista teknisiin ja fyysisiin puitteisiin liittyvät kysymykset
voidakseen syventää naisten puoluerajat ylittävää yhteistyötä. Demo tarjosi
suomalaisille matkan aikana mahdollisuuden tutustu myös paikallisiin oloihin
kouluvierailuiden ja erilaisten tapaamisten (muun muassa Tanzania Gender
Networking Programme, TGNP; Suomen Dar es Salaamin suurlähetystö, Dar es
Salaamin yliopisto; UNIFEM, Tanzania Women Parliamentary Group, TWPG)
muodossa. Nämä vierailut saivat kovasti kiitosta osakseen ja suomalaisdelegaatio
koki Demon avanneen matkalaisten silmiä kehitysyhteistyö- ja
demokratiakysymyksissä.


Syventänyt ohjelmaansa järjestämällä – yhteistyössä TCD:n kanssa – puolueiden
naisjäsenille Dar es Salaamissa (marraskuussa) Training of Trainers -seminaarin,
jonka erityisenä painotuksena oli kouluttaa osallistujia julkisten varojen käytön
valvontaan paikallistasolla ja johon osallistui jälleen suomalaisten poliittisten
naisjärjestöjen edustajia ja 25 tansanialaista naispoliitikkoa eri alueilta. Marraskuun
matkan aikana Demon delegaatio ja tansanialaisten nimeämät puolueiden edustajat
osallistuivat Demon aloitteesta myös Helsinki-prosessin seurantakokoukseen.
Lisäksi järjestettiin suomalais-tansanialainen yhteistilaisuus Helsinki-prosessiin
liittyvän kansalaisjärjestöverkoston, Kansalaisten maailmannäyttämön, kanssa.
Tilaisuudessa keskusteltiin edustuksellisen ja suoran demokratian välisistä
mahdollisuuksista ja haasteista. Vierailun aikana suomalaisdelegaatiolle järjestettiin
myös mahdollisuus nähdä paikallisia oloja sekä osallistua lähetystön ministeri
Väyrysen vierailun kunniaksi järjestämälle vastaanotolle. Matkalta kerätyn
palautteen perusteella Demo sai kiitosta matkan valmisteluista, seminaarin
mielenkiintoisuudesta ja uusien näkökulmien avaamisesta sekä tarjotusta
mahdollisuudesta osallistua Helsinki-prosessin konferenssiin. Tansanialaisilta
saadun palautteen mukaan yhteistyö nähdään hedelmällisenä ja suomalaisnaisien
esimerkki valaisevana ja motivoivana. Lisäksi Tansaniassa koetaan, että naisten
asioiden eteenpäin viemiseksi politiikassa naisten on yhdistettävä voimansa ja
toimittava monipuoluepohjalta. Naisille tarjotun koulutuksen koettiin paitsi lisäävän
taitoja myös tuovan itseluottamusta. Myös julkisten varojen käytön valvontaan
kohdistuvan koulutuksen nähtiin olevan elintärkeää.



Hyödyntänyt paikallista osaamista hakeutuen yhteistyöhön muun muassa Tanzania
Gender Networking Programme’n (erityisesti gender budgeting), REPOAn
(erityisesti Public Expenditure Tracking -instrumentti) ja Unifem Tansanian kanssa.
Demon yhdyshenkilönä toimi syyskuusta lähtien toiminnassa alusta asti mukana
ollut Ave Maria Semakafu.

3.2. Nepalin ohjelma ja siihen liittyvät tapahtumat
Yhdistys käynnisti vuoden 2007 maaliskuussa nuorten poliittisten vaikutusmahdollisuuksien
lisäämiseen tähtäävän ohjelman Nepalissa. Vuoden aikana Demo on:
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Jatkanut aktiivisesti suomalaisten poliittisten nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen
yhteentuomista Nepalin työryhmän muodossa ja hyödyntänyt ryhmän näkemyksiä ja
ideoita suunnitelmien teossa.



Järjestänyt Katmandussa (maaliskuussa) nuoriso-ohjelman lanseeraamistilaisuuden,
Strengthening the Voice of Youth in Politics -nimisen seminaarin, johon oli kutsuttu
kaikkien nepalilaisten nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen edustajat sekä suomalainen
delegaatio, jossa oli edustajia useista poliittisista nuoriso- ja opiskelijajärjestöistä.
Katmandun vierailun aikana suomalaisdelegaatio osallistui myös International
IDEAn järjestämään seminaariin, jonka aiheena oli Etelä-Aasian demokratiatilanne.
Demon seminaarin lopputuloksena – ja suomalaisten osallistujien innoittamana –
paikalliset edustajat totesivat nuorten tarvitsevan Nepalissa yhteisen, puoluerajat
ylittävän poliittisen ohjelman vahvistaakseen poliittisia vaikutusmahdollisuuksiaan.
Järjestöt toivoivat Demon tarjoavan neutraalin tilan tälle työlle, ja esittivät erityisesti,
että koordinaattorin tulisi olla ei-nepalilainen puolueettomuuden takaamiseksi.



Tuonut nepalilaiset opiskelija- ja nuorisojärjestöjen johtajat yhteen (toukokuussa)
järjestämällä kaksipäiväisen Seminar on Forming a Joint Political Agenda for Youth
-vetäytymisen Godavarissa, Nepalissa. Seminaarissa oli paikallisia resurssihenkilöitä
sekä muutaman hengen suomalaisdelegaatio. Nepalilaiset järjestöt työstivät kahden
päivän aikana viisikohtaisen poliittisen ohjelmarungon. Demoa kiiteltiin erityisesti
neutraalin tilan tarjoamisesta osallistujille, jotka eivät omien sanojensa mukaan olisi
ilman ulkopuolista kutsujaa kokoontuneet yhteen tekemään poliittista ohjelmatyötä
yli puoluerajojen.



Järjestänyt koulutusta poliittisen ohjelman teemoista paikallista, riippumatonta
asiantuntemusta hyödyntäen mahdollistaen sisällön edelleen työstämisen ja
suositusten konkretisoinnin.



Palkannut paikallisesti toimivan ohjelmakoordinaattorin sekä tämän paikallisen
apulaisen. Koordinaattorina toimi vuoden aikana kolme eri henkilöä, joiden
työsuhteet jäivät lyhyiksi Demosta riippumattomista syistä. Joulukuussa
toiminnanjohtaja haastatteli ja palkkasi vuodeksi 2008 uuden paikallisen
koordinaattorin, joka on sitoutunut vähintään kuluvan vuoden loppuun asti.



Perustanut yhdistykselle omat toimitilat Katmanduun ja pitänyt toimiston viralliset
avajaiset (joulukuussa) osana suomalaisdelegaation monitorointimatkaa.
Avajaisvierailun yhteydessä Demo myös järjesti Stock-taking and Forward-looking tilaisuuden nepalilaisnuorten kanssa. Tilaisuudessa kartoitettiin Demon ohjelman
tämänhetkistä vaihetta Nepalissa ja luotiin suunnitelmia jatkoyhteistyölle.
Tilaisuudessa selvisi, että nuorten yhteispoliittiselle ohjelmalle on nyt luotu runko ja
näitä ohjelman rungon muodostamia viittä aihealuetta on työstetty ja tarkennettu
järjestöjen keskustasolla. Seuraavaksi ohjelmarunkoa on kuitenkin tarkoitus esitellä
piirikuntatasolla (regional level), jotta myös alueellisten toimijoiden näkemykset
saadaan mukaan ennen ohjelman lukkoon lyömistä. Kun ohjelma on saatu
lopulliseen muotoonsa, siitä aletaan tuottaa materiaalia Training of Trainers koulutuksia ja yhteistä Internet-sivustoa varten. Lisäksi jatkoyhteistyön
helpottamiseksi Demo perusti Katmanduun Advisory Board -ryhmän, joka koostuu

7

Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö (DEMO) ry
Vuosikertomus 2007

riippumattomista asiantuntijoista ja kokoontuu neljännesvuosittain arvioimaan
ohjelman edistymistä ja antamaan suosituksia jatkoa ajatellen. Jäsenillä on sekä
paikallis- että kansainvälisen tason asiantuntemusta kehitys- ja
demokratiakysymyksistä, ja ryhmän avulla voidaan varmentaa kokonaisvaltainen
lähestymistapa kansainväliset prosessit ja standardit huomioiden sekä poliittista
paikallistuntemusta hyödyntäen. Ryhmä tukee paikallista henkilökuntaa ja jakaa
näkemyksiään Demon kanssa.


Hoitanut lukuisia hallinnollisia tehtäviä mukaan lukien rekisteröintikysymysten
selvittäminen ja prosessin alkuun saattaminen, kirjanpito- ja
talousraportointikäytäntöjen luominen sekä tilojen vuokraamiseen ja ylläpitoon
liittyvät kysymykset.



Demon työ on saanut lämpimän vastaanoton: yleinen kokemus poliittisten
nuorisojärjestöjen keskuudessa on ollut, että juhlapuheista huolimatta nuoret on
marginalisoitu. ”Kaikki puhuvat, miten tärkeitä nuoret ovat tulevaisuudelle, mutta
kukaan ei ole kiinnostunut näkemyksistämme”, sanoi yksi toiminnan aktivisti. ”En
olisi ikinä uskonut, että tämä oikeasti toteutuisi, niin monet ovat sanoneet tukevansa
meitä, mutta siitä ei ole tullut mitään”, totesi toinen, alusta asti mukana ollut
järjestöjohtaja Demon toimiston avajaisissa Katmandussa joulukuussa.

4. Tiedotus
4.1. Puolueisiin kohdistunut tiedotustoiminta
Verrattain uutena yhdistyksenä Demon yhtenä haasteena on ollut tunnettuuden ja tietoisuuden
lisääminen.
Demon ensisijaiseksi tiedotuskohteeksi on koettu eduskuntapuolueiden ja niiden erityisjärjestöjen
toimijat eri tasoilla. Tunnettuuden lisäämiseksi puolueiden sisällä yhdistys on:







Kutsunut puoluetoimijoita eri tilaisuuksiin ja informoinut puolueiden eri
sähköpostilistoja omista ja muiden tapahtumista liittyen demokratiaan ja
kehitysyhteistyökysymyksiin.
Laajentanut tietoisuutta toiminnastaan puolueiden sisällä osallistamalla
mahdollisimman monia ja yhä uusia toimijoita.
Velvoittanut delegaatioihin osallistujia levittämään tietoja kokemuksistaan omissa
viiteryhmissään muun muassa delegaattien kanssa tehtyjen sopimusten ja
palautekyselyjen muodossa.
Järjestänyt eduskuntaryhmien tiedotustilaisuuden.
Kirjoittanut marraskuun Tansanian tapahtumista lehdistötiedotteen, joka jaettiin
kaikille puoluelehdille sekä puolueiden ja eduskuntaryhmien tiedotuksesta
vastaaville henkilöille.
Edistänyt Demon näkyvyyttä puoluelehdissä ja näiden muussa tiedotuksessa
(esimerkiksi nettilinkit).
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Neuvotellut puoluelehtien kanssa tiedotuksesta myös vastavuoroiseen suuntaan
saaden puoluelehdet lähettämään viikko- tai kuukausijulkaisujaan yhdistykselle
tiedotustarkoituksessa.

4.2. Medianäkyvyys
Yhdistyksen medianäkyvyyden kärki on vuoden 2007 aikana kohdistettu ennen kaikkea puolueiden
sisäiseen tiedotustoimintaan unohtamatta kuitenkaan suurempaa yleisöä. Vuoden aikana Demo on:


Hyödyntänyt freelance-toimittajia kaksi kertaa: Tansaniassa toukokuun vierailulla
delegaatiossa oli mukana yhden puolueen naisjärjestön edustaja, joka paitsi osallistui
paikan päällä järjestettyyn ohjelmaan toimi myös toimittajana ja julkaisi laajalti
juttuja matkasta jälkikäteen. Joulukuussa Nepalin vierailulla oli mukana toinen
freelance-toimittaja, joka kirjoitti Demon Nepalin ohjelmasta eri julkaisuihin,
erityisesti puoluelehtiin ja ammattijulkaisuihin.



Lehtiartikkeleita on julkaistu lähes kaikkien puoluelehtien kuten myös muiden
lehtien painoversioissa (The African 11.5.; Ilta-Sanomat 26.5.; Kansan Uutiset 24.5.,
16.11., 20.12.; Kehitys-lehti 3/2007; Kehitysuutiset 5/07; Kristillisdemokraattinen
viikkolehti 31.5.; Medborgarbladet 4_07; Nuori Keskusta 1/07, 2/07; Nuorisotyö
2/2007; Nykypäivä 1.6.; Pippuri 2/2007; Porvari International 2/2007; Salon Seudun
Sanomat 3.6.; Suomenmaa 28.11.; UNIFEM-lehti 3/2007; Uutispäivä Demari 4.6.,
4.12.). Lisäksi yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista on kerrottu myös eri Internetsivuistoilla (www.global.finland.fi, www.formin.fi, puolueiden sivut).



Kirjoittanut yhdistyksen toiminnasta ja kehitysyhteistyökysymyksistä eri
julkaisuihin. Puoluelehdet ovat hyödyntäneet tiedotteita omiin tarkoituksiinsa.
Joulukuussa Helsingin Sanomat julkaisi Demon toiminnan- ja puheenjohtajan
kirjoittaman vastineen mielipideosastollaan otsikolla Puolueet ovat avaintoimijoita
edustuksellisessa demokratiassa. Demon toimintaa esittelevä artikkeli julkaistiin
myös Tullin henkilöstölehdessä Tuhdissa otsikolla Eduskuntapuolueet demokratiaa
edistämässä.

4.3. Muu tiedotustoiminta




Päivittänyt suomen-, ruotsin- ja englanninkieliset esitteensä.
Kääntänyt esitteensä myös nepalin kielelle.
Uudistanut Internet-sivustonsa tarjotakseen enemmän ajankohtaista tietoa Demon
ohjelmista ja toimintaympäristöstä.

4.4. Julkaisut
Vuonna 2007 yhdistys on:


Julkaissut yhteistyössä ulkoministeriön kanssa kirjasen nimeltä Political Youth
Organisations: Strengthening the Voice of Youth in Politics Finnish Experience -
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sarjassa. Poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt olivat keskeisessä osassa julkaisun
suunnittelussa ja toteutuksessa. Kirjanen julkaistiin Demon Katmandun toimiston
avajaisissa myös nepaliksi. Julkaisua hyödyntävät niin Demo kuin lähetystöt.

5. Resurssit
5.1. Henkilöresurssit
Vuonna 2007 Demolla oli Suomessa kaksi täysipäiväistä työntekijää, toiminnanjohtaja ja tämän
avustaja (avustaja siirtyi osa-aikaisesta täysipäiväiseksi maaliskuun alusta). Nepalissa toimi osaaikainen, ei-nepalilainen koordinaattori maaliskuusta elokuuhun, minkä jälkeen työ muutettiin
kokopäiväiseksi. Nepalissa oli myös paikallinen avustaja syyskuusta lähtien. Tansaniassa toimi osaaikainen koordinaattori syyskuusta lähtien.
Nepalissa koordinaattorien vaihtuvuus aiheutti logistisia ongelmia ja lisätyötä Suomen
henkilökunnalle. Vaihtuvuus johtui koordinaattoreiden ei-nepalilaisesta statuksesta ja
henkilökohtaisten tilanteiden muutoksista ja oli varsinkin Silke Grundmannin osalta täysin
odottamatonta. Vaihtuvuudesta huolimatta Nepalin toiminta eteni suunnitellusti. Koordinaattoriksi
valittiin ei-nepalilaisia henkilöitä paikallistoimijoiden omasta toiveesta. Vuoden 2008 alusta on
paikalta palkattu vakituinen suomalainen koordinaattori, joka on sitoutunut toimeen vähintään
vuodeksi.
Tansanian työn edetessä tuli selväksi, ettei toiminta voi jatkua mielekkäästi ellei Tansaniassa ole
Demolle vastuullista yhteyshenkilöä. Demon suunnittelusta lähtien toiminnassa mukana ollut Ave
Maria Semakafu aloitti tehtävässä osa-aikaisesti syyskuussa.
Vuoden 2007 henkilökunta:
Toiminnanjohtaja: Sari Varpama
Avustaja: Eveliina Taipale
Koordinaattori, Nepal: Ebba Abdon (maalis-toukokuu), Silke Grundmann (syys-marraskuu),
Darshana Patel (vt.) (marras-joulukuu)
Avustaja, Nepal: Basu Gautam
Koordinaattori, Tansania: Ave Maria Semakafu
Nepalin toiminnan tueksi perustettiin joulukuussa neuvoa-antava ryhmä, joka on sitoutunut
tukemaan paikallista henkilökuntaa sen työssä, seuraamaan toiminnan etenemistä ja antamaan
siihen liittyviä suosituksia. Ryhmään kuuluu poliittisesti riippumattomia paikallisia ja paikallisesti
vaikuttavia kansainvälisiä asiantuntijoita:
Ali Saleem, Consultant, Conflict Prevention and Peace Forum (yksityishenkilönä)
Sukanya Mohan Das, Head of Regional Office of Civil Affairs, Eastern Region, UNMIN
(yksityishenkilönä)
Dipendra Tamang, Director, Alliance for Peace
Sandesh Adhikari, Co-ordinator, Alliance for Peace
Lisää jäseniä voidaan kutsua tarpeen mukaan.
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Suomen henkilökunta kouluttautui esimerkiksi Logical Framework Analysis -menetelmän käytössä.
Lisäksi toiminnanjohtajan avustaja osallistui myös seuraaviin koulutuksiin:



Capacity Building of Southern NGOs
Hankesuunnittelun peruskurssi, osa 2

Demon suurin ja keskeisin henkilöresurssi on ollut puolueiden omat toimijat, jotka ovat
osallistuneet toimintaan monin tavoin, esimerkiksi hallituksessa, työryhmissä, kotimaassa
järjestetyissä seminaareissa niin esiintyjinä kuin osallistujina, koulutustilaisuuksien suunnittelijoina
ja toimeenpanijoina, kohdemaissa vierailevien delegaatioiden jäseninä sekä Demon toiminnan ja
aihealueiden eteenpäin viejinä omissa viiteryhmissään. Asiantuntemus on annettu Demon käyttöön
korvauksetta ja se on Demon periaatteiden mukaisesti luonut toiminnan ytimen. Karkeiden
arvioiden mukaan Demon toimintaan on Suomessa vuoden 2007 aikana erilaisin tavoin aktiivisesti
osallistunut noin 200 puoluetoimijaa, Nepalissa suomalaisten lisäksi noin 130 nepalilaista ja
Tansaniassa noin 200 paikallista puoluetoimijaa.
Demo piti vuonna 2007 kuusi hallituksen kokousta sekä kaksi yhdistyksen kokousta (kevät- ja
syyskokous).
Hallituksen varsinaiset jäsenet ja heidän varajäsenensä vuonna 2007:
Puheenjohtaja: Mirja Ryynänen (Keskusta)
1. varapuheenjohtaja:
Miapetra Kumpula-Natri (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue) varalla: Vertti Kiukas
2. varapuheenjohtaja:
Katja Syvärinen (Vasemmistoliitto)

varalla: Pekka Ristelä

Hallituksen jäsenet ja heidän varajäsenensä:
Markus Ojakoski (Keskusta)
Heini Utunen (Keskusta)
Jouko Elo (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Tuula Lampinen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Jori Arvonen (Kokoomus)
Riikka Jalonen (Kokoomus)
Iiris Kivimäki, 18.4. alkaen Panu Laturi (Vihreät)
Gunvor Kronman (Ruotsalainen Kansanpuolue)
11.6. alkaen Ann-Jolin Grüne
Asser Raassina (Kristillisdemokraatit)
Erkki Rakkolainen (Perussuomalaiset)

varalla: Jari Haapiainen
varalla: Jutta Urpilainen
varalla: Reijo Paananen
varalla: Juho Romakkaniemi
varalla: Niilo Mustonen
varalla: Anni Sinnemäki
varalla: Markus Österlund,
varalla: Anna-Kaisa Immonen
varalla: Vaili-Kaarina Jämsä

5.2. Taloudelliset resurssit
Ulkoministeriön rahoitus vuodelle 2007 oli 300 000 euroa. Lisäksi puolueet maksoivat suhteutettua
jäsenmaksua 4040 euroa.
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5.3. Muut resurssit
Yhdistyksellä oli lokakuusta alkaen oma toimisto myös Katmandussa.

6. Palautetta Demon työstä
6.1. Palaute Tansanian ohjelmasta









“The cooperation was valuable. - - What has happened to our sisters in Finland, what
came across them, has created a sense of identity of who they are now. Where they
started from and where they are has motivated and inspired us. - - This training will
have a positive change on women. During the seminar,a lady told me that, she was
thankful to the training, she achieved self-confidence through the session of group
work, where everyone contributed and respected each other’s ideas. - - Training in
budget is very essential. - - The training has been taken positively by participants,
most of us are looking forward to more seminars.” Jane Semn’ngo, Party Cadre,
UDP.
”They [CHADEMA] have now officially launched a women’s wing in their Party.
They say openly that is an outcome of DEMO interactions in Tanzania - - The
Impact of the work you have been doing is greater than what you might have rated.
These up-coming parties most of them had no proper direction - - DEMO made them
to think more objectively as to what really they want. I am happy at least to see that
the thing I was advocating (for women to work beyond party politics when it comes
to equality and capacity building), has been proved to work for development and the
advancement of women. Many Thanks to DEMO.” Ave Maria Semakafu, Lecturer
and Researcher, Muhimbili University.
“Pohdin perusteellisesti matkalle lähtöä mutta nyt olen todella iloinen, että lähdin ja
sain viettää tämän ajan kanssanne. Tämä oli suuri elämys ja antoi todella paljon
ajattelemisen aihetta ja uutta näkökulmaa ja uutta tietoa. - - Aina olen sanonut, että
hoidetaan ensin suomalaisten asiat kuntoon ja sitten vasta mennään auttamaan muita
heidän omissa kotimaissaan, jos he apua tarvitsevat. No, nyt on mieleni jo muuttunut
sen verran, että aion jatkossa sanoa, että autetaan Suomessa apua tarvitsevia mutta ei
kuitenkaan unohdeta samaan aikaan myös toisia ihmisiä siellä kaukana jossain.”
Jaana Sankilampi, Perussuomalaiset Naiset, Kajaani.
“Ylitti odotukset – hienoa että tansanialaisia naisia oli kutsuttu ympäri maata! Koin
että minulla oli annettavaa. Sain paljon hyviä ajatuksia sekä tansanialaisilta että
suomalaisilta sisarilta.” Palautelomake.
“Mahtava kokemus. Hieno tapa synnyttää / kasvattaa ja monipuolistaa yhteistyötä
pol. puolueiden naisten kesken sekä kansainvälisesti. Olette lyhyessä ajassa saanut
aikaan tuloksellista yhteistyötä.” Palautelomake

6.2. Palaute Nepalin ohjelmasta


“I must say I was very much taken by Demo Finland's programme in Nepal as
described in your e-mail and on Demo Finland's website. I think the dialogue
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between different Nepali political youth & student organisations as well as dialogue
between such groups and Finnish youth and student organisations and
Parliamentarians would be very helpful and appreciated.” Sukanya Mohan Das,
Head of Regional Office of Civil Affairs, Eastern Region, UNMIN.
“… I was very pleased to meet you, and to learn about your work. I do think it
sounds like one of the better initiatives I have heard of recently from the
international community. I wish you the best with it.” Manjushree Thapa,
nepalilainen kirjailija ja demokratia-aktivisti.

6.3. Muu palaute


”Kiitos teille hyvin valmistellusta ”Political Youth Organisations:…” -oppaasta. Oli
ilo nähdä, miten kiva siitä tuli sekä ulkoisesta ilmeestään että sisällöllisesti. Tuli
hyvä mieli tajuta miltä demokratiamme näyttäytyy.” Jani Ryhänen, koulutussihteeri,
Demarinuoret.

Helsinki 5.3.2008
Sari Varpama
Toiminnanjohtaja
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