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Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö (DEMO) ry:n 

toimintakertomus 2010 

Demon toiminnan, roolin ja päämäärien esittely 

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‖. 

Demolle on luotu kolmivuotisstrategia vuosille 2009–2011. Demon strategian mukaan yksi sen 

päätavoitteista on edistää moniarvoista demokratiaa kohdemaissa. Edustuksellinen demokratia 

ei voi toimia ilman toimintakykyisiä ja vastuullisia puolueita ja siksi demokratian tukemiseksi 

tarvitaankin puolueiden omaa kokemusta ja asiantuntemusta sekä niiden kapasiteetin vahvistamista. 

Puolueiden välinen vuoropuhelu ja koulutusohjelmat, jotka tarjoavat mahdollisuuksia 

molemminpuoliseen oppimiseen ja pohjautuvat yhteistyötahojen kanssa yhdessä määritellyille 

tarpeille, ovat keskeisiä Demon työssä. Taustoiltaan erilaiset puolueiden edustajat tuovat toimintaan 

oman asiantuntemuksensa ja vertaavat kokemuksiaan niin hyvistä käytännöistä kuin demokratian 

ongelmistakin. Demo arvostaa puoluerajat ylittävää yhteistyötä, jolla pyritään edistämään 

osapuolien välistä ymmärrystä sekä rakentavaa ja ketään syrjimätöntä poliittista kulttuuria. 

Demo pyrkii osaltaan edesauttamaan hyvää hallintoa kannustamalla puolueita monenväliseen 

dialogiin demokratiakysymyksistä. Demon työ puolueiden parissa pureutuu korruptioon jakamalla 

kokemuksia hyvistä käytännöistä, kehittämällä toimijoiden kykyä pitää hallintoa vastuullisena sekä 

lisäämällä poliittisen järjestelmän avoimuutta ja läpinäkyvyyttä kaikilla päätöksenteon tasoilla. 

Demon työ tukee myös kansalaisten kykyä valvoa julkisten varojen käyttöä, minkä tulee oleellisesti 

liittyä budjettituen käyttöön.  

Demon 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. 
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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 naiskansanedustajien aseman 

vahvistamiseen Ghanan vuoden 2012 parlamenttivaaleissa.  

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 Ghana ohjelmien suunnittelussa, toimeenpanossa ja seurannassa. 

Nepalin ohjelmassa poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt ovat muodostaneet vastaavan 

työryhmän, joka on ollut aktiivisesti mukana toiminnassa sen alusta asti. Työryhmien jäsenet 

toimivat järjestönsä yhteyshenkilöinä 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 

kulttuuriin ja toimintatapoihin voidaan saada kestävää edistystä. Ilman paikallistoiminnan 

jatkuvuutta Demon työ voi jäädä yksittäisiksi koulutustilaisuuksiksi ja opintomatkoiksi, joiden 

pysyvä hyöty on kyseenalainen. 

Demon toisena strategisena tavoitteena on kehityspolitiikkatietoisen ja 

kehitysyhteistyömyönteisen poliittisen kulttuurin lisääminen Suomessa. Demo jakaa 

hallituksen, työryhmien ja koulutuksissa mukana olleiden aktiivitoimijoiden kautta tietoa kehitys- ja 

demokratiakysymyksistä sekä kohdemaiden poliittisesta tilanteesta ja Demon työn edistymisestä 

puolueille ja niiden erityisjärjestöille. Demo tiedottaa toiminnastaan myös puoluelehtien kautta sekä 

puolueiden omissa tilaisuuksissa kuten myös valikoiduissa yleisötilaisuuksissa. Puolueiden 

omistajuuteen, tiedon institutionalisoitumiseen niiden sisällä ja aktiivitoimijoiden joukon jatkuvaan 

kasvuun panostetaan erityisesti. Demo kannustaa puolueita ja muuta kansalaisyhteiskuntaa 

rakentavaan kanssakäymiseen kaikessa työssään.  

Demon kolmas strateginen tavoite on lujittaa rooliaan suomalaisena demokratiatuen 

asiantuntijana ja vaikuttajana erityisalueenaan puolueiden rooli demokratiakehityksessä. 

Demo kerää alaan liittyvää tietopankkia ja seuraa alan kehitystä sekä pyrkii tuomaan 

demokratiakysymyksiä esille kehityspoliittisissa keskusteluissa. Demo järjestää lisäksi demokratia- 

ja kehitysaiheisia koulutusseminaareja Suomessa kutsuen paikalle usein myös ulkomaisia 

asiantuntijapuhujia. 

Neljännen strategisen tavoitteen mukaan Demo tuo lisäarvoa eurooppalaiseen demokratiatukeen 

ja sen kehitykseen sekä oppii muilta toimijoilta. Demo seuraa toimialansa kehitystä ja osallistuu 

demokratiatukeen ja kehitysyhteistyökysymyksiin liittyvään keskusteluun Suomen lisäksi myös 

Euroopan tasolla. Se tekee yhteistyötä vertaistoimijoiden kanssa ja vaikuttaa aktiivisesti Euroopan 

demokratiasäätiössä (European Partnership for Democracy).  

Demon viides strateginen tavoite on antaa oma panoksensa kansainväliseen demokratiatukeen 

ja sen kehitykseen sekä oppia muilta toimijoilta.  Demo tekee yhteistyötä kansainvälisten alan 

toimijoiden kanssa (esimerkiksi UNDP, International IDEA ja  Carnegie Endowment). 
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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 uuden kolmivuotissuunnitelman mukaisesti pyrkien 

vahvistamaan naisten yhteistyöfoorumin (Tanzania Women’s Cross-party Platform T-WCP) 

toimintaa. Ohjelman painopistealueena oli tukea foorumin vakiinnuttamista ja 

institutionalisoimista sekä sen puitteissa tehtävää, naisten puoluerajat ylittävää yhteistyötä. Lisäksi 

jatkettiin paikallistason toimintaa Kyelan piirikunnassa sekä tuettiin ohjelman levittäytymistä uusiin 

piirikuntiin. 

 

Loppuvuodesta 2010 yhteistyöfoorumiin liittyi uusi jäsenjärjestö, kun lokakuun vaalien tuloksena 

maan parlamenttiin nousi National Convention for Reconstruction and Reform –puolue ja sen 

naisosasto liittyi virallisesti osaksi foorumia. Naisten yhteistyöfoorumi koostuu nyt siis kaikkien 

kuuden parlamenttipuolueiden naisjärjestöistä tai –osastoista (ks. alla) sekä Tansanian parlamentin 

naisverkostosta (Tanzania Women Parliamentary Group). 

 

Naisten yhteistyöfoorumin (Tanzania Women’s Cross-Party Platform) jäsenjärjestöjen 

taustapuolueet: 

 

• 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) 

Yhteistyöfoorumin institutionalisoituminen 

 

Alkuvuonna 2010 Tansanian naisten yhteistyöfoorumin toimintamuodon vakiinnuttaminen saavutti 

merkittävän virstanpylvään kun Tansanian naisten puoluerajat ylittävä yhteistyöfoorumi 

(Tanzania-Women’s Cross-Party Platform) rekisteröityi itsenäiseksi toimijaksi maaliskuussa. 
Tämän yhteydessä järjestettiin myös laajamittainen lanseeraustilaisuus kansainvälisen naistenpäivän 

alla 6. maaliskuuta Dar es Salaamissa. Tilaisuuteen osallistui yli 500 naista foorumin 

perustajajärjestöistä eli Tansanian viiden parlamenttipuolueen naisjärjestöistä sekä parlamentin 

naisverkostosta. 

 

Lanseeraustilaisuuden kunniavieraaksi saapui Tansanian presidentin puoliso Salma Kikwete, joka 

onnitteli yhteistyöfoorumia historiallisesta aloitteesta. Tilaisuuteen osallistuivat myös Demon 

hallituksen puheenjohtaja Ulla Karvo, toiminnanjohtaja Sari Varpama ja ohjelmakoordinaattori 
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Tiina Kukkamaa-Bah. Samaan aikaan ajoitetulla delegaatiomatkalla olivat mukana lisäksi 

Keskustanaisten pääsihteeri Kristiina Ruuskanen ja Demarinaisten tiedotussihteeri Nanna Jussila, 

jotka edustivat tilaisuudessa Demon gender-työryhmää. 

 

Kaiken kaikkiaan foorumin virallinen rekisteröityminen oli äärimmäisen merkittävä saavutus 

tansanialaisten naispoliitikkojen puoluerajat ylittävälle yhteistyölle, ja sitä edelsi vuosien valmistelu 

ja ajoittain hyvinkin haasteellinen neuvotteluprosessi. Rekisteröitymisen yhteydessä 

yhteistyöfoorumille luotiin kaikkien jäsenjärjestöjen edustajista koostuva sihteeristö sekä 

johtoporras, sitoen näin ohjelman omistajuutta tärkeällä tavalla foorumin omille toimijoille. 

Foorumin puheenjohtajaksi valittiin rekisteröitymisprosessin loppusuoraa ansioituneesti johtanut yli 

puoluerajojen arvostusta nauttiva veteraanipoliitikko Anna Abdallah (CCM), ja 

varapuheenjohtajaksi Chademan parlamentaarikko Susan Lyimo. 

 

Foorumin toiminnan vakiintuminen ja vahvistuminen vaatii toki vielä paljon työtä 

tulevaisuudessa. Siksi tähän panostettiin paljon aikaa ja resursseja vuonna 2010. Naisten 

yhteistyöfoorumi järjesti lukuisia kokouksia säännöllisesti pitkin vuotta (keskimäärin 2-3 kertaa 

kuukaudessa) tavoitteenaan foorumin työskentelytavoista sopiminen ja niiden tehostaminen sekä 

toimintasuunnitelmien luominen. Lisäksi loppuvuodesta järjestettiin sihteeristön johdolla 

laajamittaiset konsultaatiot, joiden seurauksena yhteistyöfoorumin sääntöjä tarkennettiin edelleen. 

Tässä yhteydessä yhteistyöfoorumi sopi jäsenjärjestöille asetettavasta jäsenmaksusta, mitä voidaan 

pitää tärkeänä askeleena kohti foorumin itsenäistymistä. Konsultaatioiden avulla yhteistyöfoorumi 

rakensi ansiokkaasti suhteita myös muihin maan rekisteröityneisiin puolueisiin, pyrkien näin 

edelleen laajentamaan naispoliitikkojen yhteistyötä. 

 

Työ naispoliitikkojen kapasiteetin vahvistamiseksi 

 

Vuonna 2010 toteutettiin naispoliitikkojen kapasiteetin vahvistusta pitkälti 

toimintasuunnitelmien mukaisesti. Koulutusta paikallistasolla kohdennettiin mahdollisille vaalien 

naisehdokkaille, joista poikkeuksellisen monet valittiinkin puolueiden vaalilistoille. Valtaosa 

koulutustoiminnasta tapahtui piirikuntatasolla, koska paikallistason toimijoiden koulutustarpeiden 

katsottiin olevan ensisijaisia vaalien alla (ks. lisää paikallistason toiminnasta alla). 

 

Keskustasolla keskityttiin puolestaan rakentamaan yhteyksiä T-WCP:n ja naispoliitikkojen kannalta 

relevanttia koulutusta tarjoavien toimijoiden välille. Vuoden aikana Demo yhdessä T-WCP:n 

sihteeristön kanssa mahdollisti yhteistyöfoorumin järjestöjen ja toimijoiden osallistumisen UNDP:n 

koulutusohjelmiin mm. vaalikampanjointiin liittyen. Lisäksi Demon tuella järjestettiin keskustasolla 

loppuvuodesta työpaja, jossa yhteistyöfoorumin toimijat vahvistivat osaamistaan 

sukupuolinäkökulmasta toteutettavan yhteiskunnallisen ja poliittisen analyysin taidoissa. 

Koulutukseen osallistui 70 naispoliitikkoa kaikista foorumin jäsenjärjestöistä. Koulutuksen 

järjestämisessä paikallisena kumppanina toimi Tanzania Gender Networking Programmen (TGNP) 

Gender Training Institute sekä Dar es Salaamin yliopiston Gender Centre. 

 

Lisäksi tuettiin nuorten naispoliitikkojen työryhmää, jonka toiminta oli kuluneena vuonna 

erityisen vireää temaattisten seminaarien merkeissä. Työryhmän pyrkimyksenä on nostaa 

keskusteluun niitä erityishaasteita, joita nuoret naiset kohtaavat pyrkiessään mukaan politiikkaan 

sekä antaa osallistujille tilaisuus vertaistukeen niin toisiltaan kuin vanhemman polven 

naispoliitikoilta. Vuoden 2010 aikana nuorten naisten työryhmä linkittyi läheisemmin myös 
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paikallistason toimintaan, nostaen nuorten naisen aseman ja osallistumisen yhdeksi piirikuntatyön 

prioriteetiksi Temekessä. 

 

Kapasiteetin vahvistusta toteutettiin myös suomalais- ja tansanialaistoimijoiden 

demokratiadialogin kautta, hieman suunniteltua pienemmässä muodossa. Suomalaisten 

naispoliitikkojen ja Demon edustajien delegaatio vieraili Tansaniassa maaliskuussa T-WCP:n 

lanseeraustilaisuuden yhteydessä. Tansanian Platformin puheenjohtaja Anna Abdallah puolestaan 

vieraili Suomessa yhdessä paikallisen koordinaattorin Ave-Maria Semakafun kanssa 

demokratiajuhlaviikon aikaan syyskuussa. Samalla Abdallah tapasi suomalaisia naisjärjestöjä, 

virkamiehiä ja poliittisia toimijoita kokemusten vaihdon ja vertaistuen edistämiseksi. 

 

Suunniteltu alueellisen vaihdon käynnistäminen jouduttiin siirtämään alkuvuodelle 2011, sillä 

aktiivisesti selvittelyistä huolimatta ei sopivaa kumppanijärjestöä vaihdon toteuttamiseksi ole vielä 

löytynyt. 

 

Paikallistason toiminta Kyelassa ja levittäytyminen uusiin piirikuntiin 

 

Kaiken kaikkiaan kansainvälisen vaihdon sijaan katsottiin tärkeämmäksi panostaa enemmän 

resursseja piirikuntatason työhön vaalivuonna. Kyelan piirikunnassa toiminta jatkui yhteistyössä 

kyläpankki VICOBAn kanssa, joka rakentuu sadoista, noin 30 hengen vapaaehtoisryhmistä. 

Aiemman toimintamallin mukaisesti näille ryhmille tarjottiin Demon tuella koulutusta 

paikallishallinnosta, johtajuudesta ja demokraattisesta päätöksenteosta ml. naisten osallistumisen 

edistämisen. Vuonna 2010 koulutusohjelman vetovastuussa oli kahdeksan toimijan ydinjoukko, jota 

koordinoi VICOBAn koulutussuunnittelija Annamaria Motho Mirambo. Vuoden aikana lähes tuhat 

kyläpankin jäsentä osallistui Demon tukemiin koulutuksiin, jotka ovat saaneet paljon huomiota 

paikallistasolla. 

 

Toiminta Kyelassa liitettiin vahvasti myös vaalivalmisteluihin aktivoimalla ruohonjuuritason 

keskustelua naisten poliittisesta osallistumisesta tiedotuskampanjoiden avulla. Näissä kampanjoissa 

hyödynnettiin paikallisia esiintyjäryhmiä, jotka levittivät tietoisuutta naisten osallistumisen 

oikeuksista ja tärkeydestä laulujen avulla. Keino koettiinkin äärimmäisen tehokkaaksi tavaksi 

herättää keskustelua yhteisöissä laajemmin tavalla, joka tavoittaa myös lukutaidottomia 

kohderyhmiä. 

 

Lisäksi naisten osallistumista vaaleihin Kyelassa tuettiin kohdentamalla koulutusta mahdollisille 

naisehdokkaille. Demon ja VICOBAn yhteistyöllä toteuttamien koulutuksien kautta on syntynyt 45 

naisen ydinjoukko, joka on vuoden 2009 lopusta saakka alkanut omatoimisesti kokoontua lähes 

viikoittain. Vertaistuen ajatukseen perustuva ryhmä kokoaa yhteen eri puoluetaustoista tulevia 

naisia, joista valtaosa ilmaisi myös kiinnostuksensa asettua ehdolle lokakuun vaaleissa. Ryhmän 

toiveesta järjestettiin heille Demon tuella koulutusta kampanjoinnista ja johtamistaidoista, mikä sai 

osakseen paljon kiitosta kohderyhmältä. On huomionarvoista, että vaalien seurauksena piirikunnan 

valtuustoon nousseista kahdeksasta naisesta kuusi tuli juuri ko. ryhmästä. 

 

Lisäksi käynnistettiin paikallistyö kolmessa uudessa piirikunnassa, joiksi valikoituivat Temeke, 

Zanzibar ja Masasi. Temeken piirikunnassa toiminta lähti vilkkaasti käyntiin loppuvuodesta 2010, 

kun paikallistason naisjohtajat alkoivat kokoontua yhteen ensimmäistä kertaa yli puoluerajojen. 

Marraskuussa tälle kohderyhmälle tarjottiin myös koulutusta paikallishallinnosta ja 

johtamistaidoista, ja työpajaan osallistui 70 naista eri puolilta piirikuntaa. Lisäksi joulukuussa 
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järjestettiin koulutusta johtamistaidoista ja tasa-arvosta, joka suunnaattiin erityisesti nuorten 

kohderyhmälle. Samankaltaista toimintaa käynnistettiin menestyksekkäästi myös Zanzibarilla, jossa 

naisten yhteistyöfoorumi koordinoi paikallistason naispoliitikkojen puoluerajat ylittävää yhteistyötä 

kahdessa valitussa pilottikohteessa pohjoisessa ja eteläosissa saarta. Masasin piirikunnassa 

yhteistyöfoorumi kartoitti mahdollisia toimintamuotoja ja tarpeita pohjustaen näin toiminnan 

aloittamista alueella. Kaiken kaikkiaan uusien piirikuntien osalta toimintatapa hakee vielä osittain 

lopullista muotoaan, ja tätä tullaankin aktiivisesti edistämään tulevan vuoden aikana. Samalla 

voidaan kuitenkin jo todeta, että paikallistason toiminnan uusissa kohteissa on koettu olevan 

kaivattu tuki ruohonjuuritason naisten poliittiselle aktivoitumiselle. 

 

Tansanian ohjelman seuranta ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa 

 

Tansanian ohjelman paikalliskoordinaattori Ave Maria Semakafu raportoi Suomeen 

neljännesvuosittain. Suomessa poliittisista naisjärjestöistä sekä Nytkis ry:stä koostuva gender-

työryhmä seuraa ohjelman etenemistä säännöllisten kokousten avulla. Maaliskuussa 2010 Demon 

ohjelmakoordinaattori Tiina Kukkamaa vieraili Tansaniassa monitorointimatkalla osana 

osallistumista yhteistyöfoorumin lanseeraamistilaisuuteen. Samassa yhteydessä osa-aikaisen 

koordinaattorin tueksi palkattiin täysipäiväinen ohjelmatyöntekijä. 

 

Yhteisvaikutuksen edistämiseksi Demon paikallinen koordinaattori Tansaniassa on pitänyt tiiviisti 

yhteyttä muihin samalla saralla toimiviin kansainvälisiin ja paikallisiin järjestöihin. Vuoden aikana 

järjestöjen välinen yhteistyö kantoi myös konkreettista hedelmää, kun UNDP tarjosi T-WCP:n 

toimijoille koulutusta tehokkaasta vaalikampanjoinnista sekä sukupuolten välisen tasa-arvon 

valtavirtaistamiseen tähtäävästä strategiatyöstä. Piirikuntatyön saralla on pidetty tiiviisti yhteyttä 

paikallishallintoon pilottipiirikunnissa. Keskustason koulutustoiminnassa on puolestaan tehty 

läheistä yhteistyötä sekä Tanzania Gender Networking Programme (TGNP) –ohjelman että Women 

Wake-Up –kansalaisjärjestön kanssa. Lisäksi on aktiivisesti pyritty edistämään yhteistyötä Tanzania 

Center for Democracy – järjestön kanssa. 

 

Sekä Tansanian Suomen suurlähetystön että Ulkoasiainministeriön Tansania -tiimin kanssa pidetään 

säännöllisesti yhteyttä ja päivitetään Tansanian ohjelman etenemisestä. Lisäksi Kehitysyhteistyön 

palvelukeskus Kepa ry:n Tansanian toimiston edustajia on tavattu säännöllisesti ja vaihdettu 

kokemuksia. 

 

Tansanian ohjelman arviointia 

 

Vuoden 2010 aikana naisten yhteispoliittisen foorumin toiminta on saatu yhä vankemmalle pohjalle 

ja sen omistajuus on vahvistunut huomattavasti. Erityisesti rekisteröitymisen myötä foorumi on 

vahvistanut asemansa tansanialaisten naispoliitikkojen virallisena yhteistyöelimenä. 

 

Vaaliprosessi korosti myös, kuinka Demon Tansanian ohjelman ansiosta naisten aliedustus on 

saanut lisämerkitystä poliittisten puolueiden ohjelmissa. Useiden lähteiden mukaan naisten 

poliittisen osallistumisen vahvistuminen oli selkeästi havaittavissa naisten äänestysaktiivisuudessa 

sekä naisten aktiivisissa pyrkimyksissä asettua ehdolle, vaikka jälkimmäisen osalta naisten 

mobilisoituminen ei aina tuottanutkaan toivottua tulosta. 

 

Paikallistason toiminta erityisesti Kyelan piirikunnassa on merkittävällä tavalla auttanut monia 

naisia tuntemaan oikeutensa sekä aktivoitumaan poliittisesti. Kaiken kaikkiaan Demon tukema 
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piirikuntatyö valituissa kohteissa on nähty erittäin hyödyllisenä ovien avaajana naisten kasvavalle 

poliittiselle osallistumiselle paikallistasolla. 

Nepal 

Vuonna 2010 Demon nuoriso-ohjelma Nepalissa eteni kolmivuotissuunnitelman mukaisesti 

vahvistamalla nuorten yhteispoliittisen foorumin (Joint Youth & Students Platform) 

toimintaa ja itsenäistymistä. Demon tuella foorumi jatkoi aktiivista työtään nuorten poliittisten 

vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi sekä rakentavan, puoluerajat ylittävän dialogin edistämiseksi 

niin keskustasolla kuin valituissa pilottipiirikunnissa.  

 

Alkuvuodesta foorumiin liittyi kaksi uutta järjestöä, jotka olivat syntyneet edellisvuonna 

tapahtuneen Madhesi People's Rights Forum -puolueen jakaantumisen seurauksena. Kaiken 

kaikkiaan vuonna 2010 foorumissa oli aktiivisesti edustettuina yhteensä 21 poliittista nuoriso- ja 

opiskelijajärjestöä (ks. alla). On huomionarvoista, että nuorten yhteistyöfoorumi on 

kokoonpanoltaan yhä poikkeuksellisen laaja-alainen maan poliittiseen kontekstiin nähden. 

 

Yhteistyöfoorumin (Joint Youth & Students Platform) järjestöt: 

 
N. Järjestön nimi: Emopuolue: 

1. All Nepal National Revolutionary Students Union – 

Revolutionary (ANNISU-R) 

Unified Communist Party of Nepal 

(Maoist) * 

2. Young Communist League (YCL) 

3. Nepal Students Union (NSU) Nepali Congress  

4. Nepal Tarun Dal (NTD) 

5. All Nepal National Free Students Union (ANNFSU) Communist Party of Nepal (Unified 

Marxist-Leninist) 6. Youth Federation- Nepal (YF-Nepal) 

7. Madhesi Student Forum - Nepal (MSF-Nepal) Madhesi People's Rights Forum –

Nepal 8. Madhesi Youth Forum – Nepal (MYF-Nepal) 

9. Madeshi Student Forun  (MSF-Nepal, Democratic) Madhesi People’s Rights Forum, 

Nepal – Democratic 10 Madeshi Youth Forum (MYF, Democratic) 

11. Terai-Madhesh Youth Front (TMYF) Terai-Madhesh Democratic Party 

12. Terai-Madhesh Students Front (TMSF) 

13. All Nepal National Free Students Union – Fifth 

(ANNFSU-Fifth) 

Communist Party of Nepal (Marxist-

Leninist) 

14. Progressive Youth Federation – Nepal (PYF-Nepal) 

15. Youth Front (YF)  Sabhawana Party (Mahato) 

16. Students Front (SF) 

17. Nepal National Students Federation (NNSF) Communist Party of Nepal (United) 

18. Nepal National Youth Federation (NNYF) 

19. *Nepal Revolutionary Students Union Nepal Workers and Peasants Party 

20. *Nepal Revolutionary Youth Union 

21. Nepal Students Forum (NSF) Nepal Sabhawana Party 

(Anandidevi) 

*Nämä järjestöt ovat foorumin työssä aktiivisena vaihtelevasti, johtuen pitkälti puoluepoliittisista 

syistä. 

Ohjelman osallistava suunnittelu ja omistajuuden vahvistaminen 

Demo on menestyksekkäästi jatkanut työtä nuorten poliittisen yhteistyöfoorumin omistajuuden ja 

rakenteiden vahvistamiseksi. Vuonna 2010 painotettiin erityisesti osallistavan suunnittelun 
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toteuttamista systemaattisten tarvekartoitusten pohjalta sekä tukemalla johtotason strategisten 

suunnittelutyöpajojen järjestämistä. Alkuvuodesta Demon koordinaatiotiimi tapasi jokaisen 

järjestön johtoportaan henkilökohtaisesti tarkoituksena dokumentoida kunkin järjestön näkemyksiä 

ohjelman tähänastisista vahvuuksista ja heikkouksista sekä keräten järjestöjen toiveita ja tarpeita 

tulevasta toiminnasta. Vuoden tarkennetun toimintasuunnitelman päälinjaukset muodostettiin 

puolestaan järjestöjen puheenjohtajien kokouksessa, jossa järjestöt ottivat vastuulleen myös 

ohjelman budjetoinnin. Lisäksi suunnitteluprosessiin kuului strateginen suunnittelutyöpaja, jossa 

järjestöjen nimeämät edustajat muodostivat yksityiskohtaisemmat työsuunnitelmat ja vastuunjaon 

kunkin aktiviteetin toteuttamiseksi. Tässä suhteessa on kuitenkin tärkeä huomioida, että vaikka 

järjestöjen rooli ohjelman toteutuksessa on tasaisesti kasvanut, on Demon koordinoiva rooli ollut 

yhä tärkeässä asemassa. Toteutusvastuun siirtäminen täysin yhteistyöfoorumin harteille vaatii vielä 

uusia toimintamalleja, joita tullaankin aktiivisesti edistämään tulevan vuoden aikana. 

Ohjelman etenemistä monitoroitiin jatkuvasti yhteistyöfoorumin säännöllisissä kokouksissa, joita 

järjestettiin vuoden aikana kuusi kertaa. Tämän lisäksi yksittäisten aktiviteettien toteutusta 

valmisteltiin ja koordinoitiin lukuisissa työryhmätapaamisissa pitkin vuotta.  Vuoden aikana Demon 

koordinaattoritiimi oli myös tiiviisti yhteydessä järjestöjen nimeämiin edustajiin ja puheenjohtajiin 

jotta kyettiin varmistamaan, että osallistuminen toimintaan tapahtuu tasapuolisuuden periaatetta 

noudattamalla ja järjestö- eikä yksilöpohjalta. 

Työ sukupuolten välisen tasa-arvon lisäämiseksi nuorisopolitiikassa 

Työ naisten osallistumisen edistämiseksi toteutui pitkälti suunnitelmien mukaisesti tosin osittain 

uudistetulla toimintatavalla. Edellisvuonna 2009 foorumin työssä mukana olleiden naispoliitikkojen 

aloitteesta lanseeratun naisten työryhmän (Women's Working Group) tarkoituksena oli tarjota tila 

nuorten naispoliitikkojen dialogille yli puoluerajojen sekä luoda laajempi nuorten naispoliitikkojen 

verkosto, jonka kautta voidaan jakaa tietoa ja kokemuksia sekä toimia yhdessä kaikille nuorille 

naisille tärkeiden teemojen edistämiseksi. Vuoden 2010 kuluessa erillisen naisryhmän toiminta 

muokkautui kuitenkin tasa-arvotyön komponentiksi, ja sen aktiviteetteja suunnittelemaan nimitettiin 

erillinen tasa-arvotyöryhmä. Muutos juurtui yhteistyöfoorumin järjestöjen näkemykseen, jonka 

mukaan tasa-arvoa voitaisiin tehokkaammin edistää valtavirtaistamalla ohjelmaosio foorumin muun 

toiminnan suunnitteluun. On kuitenkin huomioitava, että osaltaan halu muutokseen saattoi liittyä 

myös järjestöjen miesvaltaiseen johtoportaaseen, joka koki erillisen työryhmän mahdolliseksi 

vaaraksi omalle asemalleen. 

Tasa-arvon edistämiseen tähtäävät aktiviteetit toteutuivat kuten oli suunniteltu. Vuoden aikana 

järjestettiin erityisesti nuorille naispoliitikoille kohdistettua kapasiteetinvahvistusta 

johtajuuskoulutuksen merkeissä sekä tuettiin molemmille sukupuolille suunnattuja 

koulutuksia ja työpajoja tasa-arvokysymyksistä. Kerätyn palautteen mukaan nämä aktiviteetit 

tarjosivat ainutlaatuisen tilan kasvattaa nuorisopoliitikkojen tietopohjaa tasa-arvokysymyksistä sekä 

jakaa kokemuksia naisten poliittisen osallistumisen haasteista. Palautteessa pidettiin merkittävänä, 

että tällaisille aktiviteeteille on nyt ylipäätään saatu luotua tila Platformin toiminnassa. 

Ohjelmakomponentti täydensi foorumin työtä tärkeällä tavalla erityisesti naisten asemaan liittyen. 

Onkin huomioitava, että naisten tasavertaisen osallistumisen toteutuminen niin yhteistyöfoorumin 

kuin sen jäsenjärjestöjen toiminnassa vaatii vielä paljon työtä ja tähän liittyvän poliittisen tahdon 

vahvistumista. 

Nuorten yhteispoliittisen ohjelman valmistuminen ja vaikuttamistyö 
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Nuorten vaikuttamistyö eteni vuonna 2010 suunnitellusti. Nuorten yhteispoliittisen agenda 

viimeisteltiin alkuvuodesta 2010 usean seminaarin ja työpajan avulla, ja prosessin teknisenä 

neuvonantajana hyödynnettiin myös alan johtavaa asiantuntijaa ja lakimiestä (Dr. Bhimarjun 

Acharya). Tuloksena oli maan ensimmäinen nuorten yhteispoliittinen ohjelma, joka erittelee ne 

nuorille keskeiset kysymykset ja hallitukselle suunnatut suositukset, joista nuoriso- ja 

opiskelijajärjestöt ovat ideologisista eroistaan huolimatta samoilla kannoilla. 

Nuorten yhteispoliittinen ohjelma julkistettiin laajamittaisessa tapahtumassa heinäkuussa, 

missä yhteydessä foorumin puheenjohtajat esittelivät sen myös henkilökohtaisesti perustuslakia 

säätävän kokouksen puheenjohtajalle. Ohjelma julkaistiin sekä nepalin että englanninkielellä. 

Tämän jälkeen foorumi käynnisti yhteisen vaikuttamistyön ohjelman tiimoilta, ja mm. toimitti sen 

kaikille perustuslakia säätävän kokouksen jäsenille. Muutamat loppuvuodelle suunnitellut 

aktiviteetit katsottiin kuitenkin parhaaksi siirtää alkuvuodelle 2011, koska vallalla olleen 

väliaikaishallituksen ei katsottu olevan mielekäs vaikuttamistyön kohde. Foorumi tuleekin 

aktiivisesti jatkamaan vaikuttamistyötä yhteispoliittisen ohjelmansa osalta vuonna 2011. 

Vuonna 2010 vaikuttamistyötä nuorten äänen vahvistamiseksi erityisesti perustuslakiprosessissa 

edistettiin myös muiden järjestöjen kanssa toteutettujen yhteistyöprojektien kautta. Loppukeväästä 

saatiin menestyksekkäästi päätökseen vuonna 2008 käynnistynyt International IDEA:n, Alliance for 

Peace -järjestön ja Demon yhteistyönä toteutettu Youth & Constitution Building –projekti. Hanke 

huipentui perustuslain kirjoittamisen määräajan alla forum-teatteriesitysten sarjaan, joiden avulla 

herätettiin keskustelua nuorten roolista perustuslakiprosessissa osallistavin keinoin. 

Nuorisopoliitikkojen kapasiteetin vahvistaminen 

Toiminta nuorisopoliitikkojen kapasiteetin vahvistamiseksi toteutui suunnitelmien mukaisesti. 

Keskustasolla järjestettiin vuoden aikana yhteensä kuusi temaattista seminaaria ja koulutusta 

paikallisten asiantuntijoiden johdolla. Seminaarit käsittelivät foorumin yhteisesti määrittelemiä, 

nuorille keskeisiä kysymyksiä kuten sosiaalinen yhdenvertaisuus, ilmastonmuutos, 

koulutusjärjestelmä federalistisessa mallissa jne. Tässä suhteessa tehtiin yhteistyötä myös Suomen 

edustuston kanssa, jonka yhteistyöllä alkuvuodesta järjestettiin seminaari Suomen ja Nepalin 

koulutusjärjestelmästä foorumin toimijoille edustuston tiloissa. Kaiken kaikkiaan temaattisiin 

seminaareihin osallistui vuoden aikana lähes 400 nuoriso- ja opiskelijapoliitikkoa eri järjestöjen 

johtoportaasta ja keskuskomiteoista. 

Poliittisten nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen kapasiteetin vahvistamiseen tähtääviä työpajoja 

järjestettiin niin ikään 10 koulutuspäivän verran viestinnän ja raportoinnin sekä ATK-osaamisen 

saralla. Näistä toiseksi mainittuun koulutukseen linkittyi myös Demon tuki foorumin järjestöjen 

omien nettisivujen perustamiseksi ja/tai parantamiseksi, minkä tuloksena lähes kaikilla foorumin 

järjestöillä on nyt omat nettisivunsa. 

Kapasiteetin vahvistusta toteutettiin myös kansainvälisen kokemustenvaihdon kautta: 

Suomalaisten nuorisopoliitikkojen delegaatio vieraili opintomatkalla Nepalissa maaliskuussa 

2010 osana Demon ja UNDP:n yhdessä toteuttamaa nuorisopoliitikkojen koulutusohjelmaa (ks. 

lisää kohdasta toiminta Suomessa). 
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Syyskuussa nepalilaisten nuorisopoliitikkojen puoluerajat ylittävä delegaatio vieraili 

Suomessa tutustuen erityisesti suomalaiseen koulutusjärjestelmään ja nuorten vaikuttamiskeinoihin. 

Kerätyn palautteen perusteella nepalilaisdelegaatit arvostivat tapaamisia suomalaisten 

puoluetoimijoiden kanssa sekä tutustumista maan laadukkaaseen koulutusjärjestelmään käytännön 

tasolla. Delegaatio koostui seuraavista henkilöistä: 

• Hiranya Joshi (NNYF), varapuheenjohtaja 

• Kapileshwar Yadav (MSF), puheenjohtaja 

• Rajeev Pahari (YF-Nepal), kansainvälisten asioiden sihteeri 

• Jharana Tiwari (MYF – Nepal, Democratic), keskuskomitean jäsen 

• Santosh Mehta (SF), puheenjohtaja 

• Bhaskar Kafle (ANNFSU-Fifth), puheenjohtaja 

• Dinesh Bhatt (NTD), keskuskomitean jäsen 

• Kanchan Khanal (ANNISU-Revolutionary), varapuheenjohtaja 

Marraskuussa käynnistyi myös alueellinen vaihto Sri Lankan kanssa, kun Nepalin nuorten 

yhteistyöfoorumin edustajat toteuttivat opintomatkan Sri Lankaan 7.-15.11. läheisessä yhteistyössä 

paikallisen nuorisoministeriön ja kansallisen nuorisokomitean kanssa. Nepalilaisdelegaatioon 

kuuluivat seuraavat opiskelijajärjestöjen edustajat: 

• Lekhnath Neupane (ANNISU-Revolutionary), puheenjohtaja 

• Suresh Mandal (TMSF), puheenjohtaja 

• Ashok Yadav (MSF-Nepal), puheenjohtaja 

• Madav Dhungel (ANNFSU), puheenjohtaja 

• Pradip Paudel (NSU), puheenjohtaja 

• Rangila Saha (SF), varainhoitaja ja keskuskomitean jäsen 

Vierailun aikana delegaatio tutustui Sri Lankan nuorisoasioihin ja Etelä-Aasian parhaimpana 

tunnettuun julkiseen koulutusjärjestelmään käytännön tasolla, sekä tapasi henkilökohtaisesti mm. 

nuorisoministerin ja korkeakoulutuskysymyksistä vastaavan ministerin. Delegaatio tapasi myös 

maan keskeiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt sekä puolueiden johtoporrasta niin hallituksesta kuin 

oppositiostakin. On huomionarvoista, että srilankalaiset puoluetoimijat ilmaisivat taholtaan vahvan 

kiinnostuksensa kehittää maiden välisiä yhteistyöverkostoja kokemustenjakamista ja 

molemminpuolista oppimista varten. Tässä suhteessa srilankalaiset nuorisopoliitikot arvostivat 

erityisesti tilaisuutta oppia nepalilaisten nuorisojärjestöjen yhteistyöstä, sillä nuorten puoluerajat 

ylittävä yhteistyö ja kanssakäyminen on Sri Lankassa lähes olematonta. Kaiken kaikkiaan vierailu 

oli onnistunut luomalla ensimmäiset yhteydet maiden nuorisotoimijoiden välillä ja tarjoamalla tilan 

kulttuurienväliseen jakamiseen molemmille osapuolille hyödyllisellä tavalla. Vuonna 2011 Demo 

jatkaa tukeaan alueellisen kokemustenvaihdon ja siihen liittyvien yhteistyöverkostojen 

mahdollistamiseksi. 

Piirikuntatyö 

Yhteispoliittisen foorumin työ paikallistasolla eteni menestyksekkäästi ja siirtyi vuoden aikana 

pitkälti foorumin vastuulle. Vuonna 2010 paikallistason toimintaa edistettiin sekä viidessä 

pilottipiirikunnassa (Solukhumbu, Rautahat, Rupandehi, Rolpa ja Dadeldhura) että vuonna 2009 

ohjelman piiriin sisällytetyissä kahdessa uudessa piirikunnassa (Dolpa, Panchthar). Lisäksi toiminta 

käynnistyi puolueiden välisten yhteenottojen värittämässä Dhanushan piirikunnassa. 
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Piirikuntatyö siirtyi suunnitellusti foorumin omalle vetovastuulle. Alustavista suunnitelmista 

poiketen järjestöt katsoivat kuitenkin tehokkaammaksi toimia keskustason toimijoiden johdolla 

paikallistoimijoiden sijaan. Erityisesti taloudellisen vastuun saralla keskuskomitean jäsenet nähtiin 

järjestöjen taholta luotettavimmaksi toimijoiksi. 

Vuoden aikana piirikuntatasolla järjestettiin yhteensä kahdeksan kahden päivän osallistavaa 

työpajaa foorumin yhteisesti valitsemasta teemasta ―Nuorten rooli paikallisten resurssien 

mobilisoijana kestävässä kehityksessä‖.  Keskustason fasilitaattoreille tarjottiin ensin viisi päivää 

koulutusta valitusta aiheesta sekä seminaarien johtamisessa tarvittavista fasilitointi-taidoista. Näistä 

keskustason edustajista muodostetut neljän henkilön puoluerajat ylittävät tiimit suunnittelivat ja 

fasilitoivat paikallistason seminaarit täysin itsenäisesti ja ottivat vastuun myös resurssien 

hallinnasta; Demon keskittyessä tarkkaan monitorointiin ja logistisen tuen tarjoamiseen. Vuoden 

aikana lähes 500 poliittisten nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen piirikuntatason toimijaa osallistui 

nuorten foorumin piirikuntatyöhön. 

Piirikuntatyö uudessa toimintamuodossa ja foorumin vastuulla onnistui pääosin erinomaisesti; tosin 

kahdessa yksittäistapauksessa esiintyi ongelmia talousraportoinnissa. Näin ollen Demo ja 

yhteistyöfoorumi katsoivat tärkeäksi, että toimintamallia kehitetään edelleen. Aikataulullisesti tämä 

merkitsi sitä, että vuoden 2010 lopulle kaavailtu piirikuntatyön toinen kierros siirrettiin 

alkuvuodelle 2011 (ml. lähes puolet suunnitellusta budjetista). Tämän puitteissa yhteistyöfoorumi 

tulee itsenäisesti järjestämään paikallistason työpajoja kaikissa kahdeksassa piirikunnassa aiheesta 

‖nuorten rooli kestävässä rauhanrakennuksessa‖. 

Nepalin ohjelman seuranta ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa 

Jatkuvan monitoroinnin ja arvioinnin avulla Demo kykenee varmistamaan, että ohjelma vastaa sille 

asetettuihin tavoitteisiin. Jokaisesta yli päivän mittaisesta tilaisuudesta kerätään kirjallinen palaute, 

ja kaikki järjestetyt aktiviteetit arvioidaan yhteisesti foorumin säännöllisissä kokouksissa. Näin 

kyetään tehokkaasti seuraamaan ohjelman etenemistä osallistavin keinoin sekä jatkuvasti 

kehittämään toimintaa edelleen. Nepalin ohjelman paikalliskoordinaattori raportoi Suomeen 

neljännesvuosittain ja suomalaisista poliittisista nuoriso- ja opiskelijajärjestöistä koostuva Nepal-

työryhmä seuraa ohjelmaa säännöllisten kokousten avulla. 

Tässä suhteessa voidaan mainita myös vuoden 2010 tapahtuneet henkilöstömuutokset. Nepalin 

paikalliskoordinaattori Johanna Poutanen siirtyi joulukuussa 2010 Tiina Kukkamaa-Bahin 

äitiyslomansijaiseksi Helsingin toimistoon ja hänen tilallaan Nepalissa aloitti Larissa Bruun. On 

huomionarvoista, että ennen rekrytointiprosessin käynnistämisestä selviteltiin tarkasti myös 

mahdollisuutta siirtää ohjelman koordinointi kokonaan paikallisvoimille. Tämän osalta järjestöt 

kokivat kuitenkin yksimielisesti, että nykytilanteen politisoituneen luonteen vuoksi kansainvälisen 

koordinaattorin tuoma neutraali läsnäolo on vielä toistaiseksi välttämätöntä. 

Ohjelman toiminta-alueen koordinoinnin osalla Demo oli vuoden aikana useasti yhteydessä samalla 

työkentällä toimivaan Norjan edustustoon, keskeisiin paikallisiin kansalaisjärjestöihin sekä 

poliittisesta nuorisotoiminnasta kiinnostuneisiin YK-järjestöihin. Toiminnanjohtaja ja 

paikalliskoordinaattori ovat pitäneet yhteyttä Suomen Nepalin edustuston henkilökuntaan mukaan 

lukien asianhoitaja Pirkko-Liisa Kyöstilä. Yhteistyötä edustuston kanssa on tehty 

delegaatiovierailujen saralla sekä Suomen kehityskokemusten tiimoilta järjestettävien seminaarien 



  

 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö (DEMO) ry  

  

 

 

 

 

12 

toteuttamiseksi. Demo tapasi lähetystöstä Suomessa vierailevaa erityisasiantuntija Kari Leppästä  

huhtikuussa.  Myös ministeriön Nepal-deskiin on pidetty yhteyttä. 

Nepalin ohjelman arviointia 

Vuoden vaihteessa 2010–2011 Demon koordinaatiotiimi tapasi edellisvuoden tapaan jokaisen 

foorumissa mukana olevan järjestön johtoportaan henkilökohtaisesti. Tarkoituksena oli 

dokumentoida kunkin järjestön näkemyksiä ohjelman tähänastisista vahvuuksista ja heikkouksista 

sekä keskustella tulevan toiminnan painopistealueista. Kokouksissa nousi esiin hyvin vahvasti ja 

kautta linjan, kuinka Demon tuen ja foorumin mukanaan tuoma yleinen ilmapiirinmuutos 

toimijoiden välillä nähtiin ohjelman tärkeimpänä tuloksena: "Yhteistyö on parempaa nykyään 

ja Demo ja Platform ovat vähentäneet vihamielisyyttä järjestöjen välillä." "Platform tuo meidät 

yhteen; aiemmin mitään vastaavaa ei ollut olemassa ja siinä mielessä toiminta on myös vahvistanut 

rauhanprosessia." "Kiitos Platformin meillä on tila, jossa asioista voidaan keskustella tehokkaasti." 

Ohjelman koetaan myös vahvistaneen avoimempaa ja osallistavampaa poliittista kulttuuria 

järjestöissä ja yksilötasolla. 

Vuoden 2010 aikana viimeistelty nuorten yhteispoliittinen agenda (Joint Youth Agenda) sai paljon 

kiitosta järjestöiltä yhtenä konkreettisena monen vuoden yhteisen työpanoksen tuloksena. Koettiin 

myös, että tulevaisuudessa yhteistyöfoorumin tulisikin yhä vahvemmin yrittää ajaa yhteistä 

agendaansa ja tehdä entistä enemmän vaikuttamistyötä yhteisten intressien eteen. Tulevaisuudessa 

foorumi aikoo pyrkiä yhä innovatiivisempiin toimintamuotoihin perinteisen seminaarityyppisen 

toiminnan sijaan. Foorumi haluaa myös yrittää ottaa entistä näkyvämmän roolin mediassa ja tuoda 

esiin yhteistä toimintaansa. Piirikuntatason työtä pidetään erityisen tärkeänä ja sitä halutaankin 

vahvistaa entisestään lähitulevaisuudessa. 

Kaiken kaikkiaan Demon tuki yhteistyöfoorumille nähdään erityisen tärkeänä. Järjestöt arvioivatkin 

kautta linjan, ettei yhteistyö heidän välillään vielä vähään aikaan ole sillä tasolla, että sitä voitaisiin 

toteuttaa täysin itsenäisesti järjestöjen välillä ja ilman kolmannen osapuolen neutraalia tukea. 

Demolla nähtiin olevan suuri merkitys yhteistyön teknisenä ja taloudellisena tukijana, sekä 

erityisesti järjestöjen välisiä mahdollisia jännitteitä purkavana tekijänä. 

 

Ghana 

Ghanassa käynnistyi vuoden lopussa ghanalaisen Institute of Economic Affairs (IEA), European 

Partnership for Democracyn (EPD) ja Demon EU-rahoitteinen yhteishanke, jonka tavoitteena on 

lisätä naisten osallistumista sekä määrää Ghanan parlamentissa vuoden 2012 vaaleissa.  

Hankkeen aloitusseminaari järjestettiin Accrassa 27–28 marraskuuta. Siihen osallistui useita 

naiskansanedustajia ja -johtajia mukaan lukien oikeusministeri Betty Mould Iddrisu sekä nais- ja 

lapsiasiainministeri Julianna Azumah Mensah. Kahden päivän ohjelman päätteeksi neljän puolueen 

naisjärjestöjen edustajat hyväksyivät Akosombon julistuksen, johon he määrittelivät hankkeen 

tarkemmat tavoitteet. Hankkeen erityistavoitteina on kasvattaa naisten määrää parlamentissa 

nykyisestä 19/230 kansanedustajasta 40-60/230 naiskansanedustajaan vuoden 2012 vaaleissa sekä 

kasvattaa näiden valittujen naisten kapasiteettia ja itseluottamusta, jotta he kykenevät ajamaan 

parannuksia naisten asemaan. 
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Käynnistystyöpajaa seuraavien kahden ja puolen vuoden aikana järjestetään puolueiden 

naisjärjestöjen sekä naisparlamenttiehdokkaiden yhteisiä työpajoja niin ennen puolueiden esivaaleja 

kuin niiden jälkeen. Parlamenttivaalien jälkeen naisedustajille järjestetään 

kapasiteetinvahvistustyöpajoja ja mentori-ohjelmia. Lopuksi tuotetaan yhdessä muiden afrikkalaiset 

sekä eurooppalaisten naiskansanedustajien kanssa käsikirja parhaista käytännöistä ja järjestetään 

mediakampanja ghanalaisten naisjärjestöjen kanssa. 

2. Kehityspolitiikkatietoinen ja kehitysyhteistyömyönteinen poliittinen kulttuuri 

Suomessa  

Strateginen tavoite: Suomalaisten puoluetoimijoiden kehityspolitiikkatietoisuuden ja 

kehitysyhteistyömyönteisyyden sekä kehitysyhteistyöhön osallistumisen lisääminen. 

Demokratia- ja kehitysaiheiset koulutusohjelmat ja seminaarit 

Keväällä 2010 toteutettiin suunnitellusti YK:n kehitysohjelma UNDP:n kanssa poliittisten 

nuorisojärjestöjen demokratia- ja kehitysaiheinen koulutusohjelma. Hankkeen tavoitteena oli 

tarjota poliittisille nuorisojärjestöille tietoa ajankohtaisista kehityskysymyksistä, tarjota 

omakohtaista kehitysmaakokemusta, rakentaa ymmärrystä ja yhteistyötä nepalilaisten ja 

suomalaisten nuorisopoliitikkojen välillä, rohkaista poliittisia nuorisojärjestöjä vuoropuheluun 

kehityspoliittisista kysymyksistä sekä edesauttaa osaltaan kehityspoliittisten teemojen nousemista 

eduskuntavaalien yhdeksi teemaksi. Demo ja UNDP ovat toteuttaneet menestyksekkäästi 

vastaavanlaisen ohjelman Suomessa myös vuonna 2007.  

Koulutusohjelma tarjosi poliittisten nuorisojärjestöjen edustajille neljä kehityspoliittista seminaaria, 

jotka käsittelivät kehitysyhteistyön tavoitteita ja trendejä, demokratiakehitystä sekä 

ilmastonmuutosta. Seminaareissa kuultiin avustuksia kolmeltatoista huippuluokan asiantuntijalta, 

jotka edustivat eri ministeriöitä, yksityissektoria, akatemiaa, järjestömaailmaa sekä YK:ta. 

Jokaiseen seminaariin kuului lisäksi kiinteänä osana osallistava työpaja, jossa syvennyttiin 

aamupäivän luentojen aihealueisiin. Seminaarien lisäksi kahdeksan edustajaa kustakin 

eduskuntapuolueesta lähti 9 päivän kenttämatkalle Nepaliin, jossa syvennyttiin seminaarien 

teemoihin. Matkalle osallistuneet saivat kattavan kuvan kehitysyhteistyöstä kaikilla tasoilla ja 

omaavat nyt hyvän kokonaiskuvan kehitysyhteistyökentästä myös avun vastaanottajamaan 

näkökulmasta katsottuna. Nuorille oli tärkeää nähdä, mihin Suomen verorahoja todellisuudessa 

käytetään ja, että kehitysyhteistyöllä on saavutettu paljon tuloksia. Lähes kaikille osallistujille 

matka oli ensimmäinen kosketus kehitysmaiden todellisuuteen. 

Palautteen perusteella voidaan todeta, että koulutusohjelma ajoi hyvin tarkoitustaan ja oli 

kokonaisuudessaan hyvin onnistunut. Kun osallistujia pyydettiin arviomaan koulutusohjelman 

onnistumista asteikolla yhdestä viiteen, oli vastausten keskiarvo 4,72. Koulutusohjelmaan osallistui 

kaikkiaan 32 nuorta poliitikkoa kaikkien Demon jäsenpuolueiden nuorisojärjestöistä. 

Kenttämatkalle Nepaliin osallistuivat: 

 Anette Parviainen, poliittinen sihteeri, Demarinuoret 

 Carita Maisila, varapuheenjohtaja, Keskustanuoret 

 Karri Kattelus, hallituksen jäsen, Kokoomusnuoret 

 Lena Höglund, kansainvälisen valiokunnan puheenjohtaja, Svensk Ungdom 

 Simon Elo, puheenjohtaja, Perussuomalaiset nuoret 
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 Raine Klemola, puheenjohtaja, KD-nuoret 

 Nina Ilona, työvaliokunnan jäsen, Vasemmistonuoret 

 Merja Kähkönen, kansainvälisistä asioista vastaava, Vihreät nuoret ja opiskelijat 

 

Toinen merkittävä demokratia- ja kehitysaiheinen tapahtuman vuonna 2010 oli syyskuussa 

kansainvälisen demokratiapäivän yhteydessä järjestetty demokratiajuhlaviikko. Tapahtuma toi 

yhteen kansainvälisiä ja suomalaisia alan huippuja juhlistamaan demokratiaa ja pohtimaan sen 

olemusta.  

Juhlaviikko käynnistyi Demon ja Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOSin 14.–15.9. 

järjestämän kaksipäiväisen Democracy and Human Rights for Development – seminaarin 

muodossa. Seminaari syventyi demokratian, ihmisoikeuksien ja kehityksen suhteeseen. Seminaari 

keräsi kahden päivän aikana liki 200 demokratia- ja ihmisoikeuksista kiinnostunutta osanottajaa. 

Päivien aikana kuultiin puhujia niin Nepalista, Tansaniasta, Sri Lankasta, Ruandasta, Burundista, 

Tansaniasta, Kongon demokraattisesta tasavallasta, Iso-Britanniasta ja Suomesta. Puhujien joukossa 

olivat muun muassa arvostetun eurooppalaisen ajatushautomo FRIDEn toiminnanjohtaja Richard 

Youngs, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen sekä pitkän linjan naisvaikuttaja, 

kansanedustaja ja Tanzania Women Cross-Party Platformin puheenjohtaja Anna Abdallah. Ympäri 

maailmaa tulleet demokratia- ja ihmisoikeusvaikuttajat kohtasivat kansainvälisiä asiantuntijoita ja 

tuloksena oli ainutlaatuista vaihtoa niin ajatusten kuin kokemusten tasolla. 

Juhlaviikko jatkui kansainvälisenä demokratiapäivänä 15.9. järjestetyillä demokratiajuhlilla. 

Demo on juhlistanut YK:n kansainvälistä demokratiapäivää sen perustamisvuodesta 2007 lähtien. 

Neljännelle demokratiapäivälle malja kohotettiin ravintola Kaisaniemessä monikansallisessa 

hengessä. Tervehdyksiä esittivät muun muassa Demon Nepalin ja Tansanian ohjelmien delegaatit ja 

UNDP:n Pohjoismaiden toimiston johtaja Jakob Simonsen, joka toi tilaisuuteen myös YK:n 

pääsihteeri Ban Ki-moonin videotervehdyksen.  Demokratiajuhla järjestettiin yhteistyössä Suomen 

YK-liiton kanssa. 

Demokratiaviikko huipentui 16.9. Demon ja ulkoministeriön järjestämään Demokratia kehityksen 

edellytyksenä – seminaariin. Seminaarissa käsiteltiin demokratian ja kehityksen suhdetta, 

suomalaista demokratiatukea ja puolueiden roolia demokratian kehittämisessä. Tapahtuman 

pääpuhujana oli yksi maailman tunnetuimmista demokratia-asiantuntijoista, Carnegie Endowment 

for International Peacen varapääjohtaja Thomas Carothers. Muina puhujina olivat muun muassa 

valtiosihteeri Pertti Torstila, Dr Richard Youngs, European Partnership for Democracyn 

toiminnanjohtaja Carlos Hernadez, ja Keskustan varapuheenjohtaja Timo Kaunisto. Tilaisuudessa 

järjestettiin myös vilkas paneelikeskustelu. Tilaisuus toi Demon työtä tunnetuksi ministeriön sisällä 

ja avasi uusia näkökulmia demokratiatukeen ja sen suhteesta kehitysyhteistyöhön. 

Kaikkiaan demokratiaviikon tapahtumiin otti osaa lähes 300 henkeä.  

Tiedotus 

Demon sähköinen uutiskirje tuotettiin ja lähettiin sidosryhmille vuoden 2010 aikana kuusi kertaa. 

Uutiskirjeen tilaajien määrä lisääntyi vuoden aikana lähes sadalla hengellä ja tilaajia oli 

vuodenvaihteessa 224.  
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Demon verkkosivuja päivitettiin aktiivisesti. Vuoden lopussa ryhdyttiin myös uudistamaan 

verkkosivuja, jotta ne palvelisivat entistä paremmin sivuilla vierailevia ja jotta niitä olisi helpompi 

päivittää. 

 

Demon Facebook-sivuja ryhdyttiin päivittämään säännöllisesti vuonna 2010 lisäämällä sinne muun 

muassa Demon nettisivuilla ilmestyneitä uutisia ja kuvia Demon järjestämistä tapahtumista. Demon 

Facebook-sivuja seurasi vuodenvaihteessa 194 henkilöä, lisäystä oli vuoden aikana yli sata henkilöä.  

 

Demo pyrki vuoden aikana myös aktiivisesti yhteistyöhön eri puoluemedioiden kanssa. Vuoden 

2010 aikana Demosta ja Demon ohjelmista julkaistiin seuraavat artikkelit puolueiden lehdissä: 

 

 Seksuaalivähemmistöjen puolesta Nepalissa (Kansan Uutiset 15.10.2010) 

 Miehetkin arvostavat vanhaa naista (Kansan Uutiset 24.9.2010) 

 Perussuomalaiset jälleen mukana Maailma Kylässä- tapahtumassa (Perussuomalainen 

14.6.2010) 

 Eri kulttuurit ja puolueet kohtasivat Rautatientorilla (Kristillisdemokraattinen Viikkolehti 

3.6.2010) 

 Maailma tuli kylään KD:n luokse (Kristillisdemokraattinen Viikkolehti 3.6.2010) 

 Nainen on naisen paras ystävä (Uutispäivä Demari 28.5.2010) 

 Zyskowicz kaipaa kokoomuslaisia festareille (Nykypäivä 4.6.2010) 

 Yhteistyössä on voimaa (Arvosana, Kristillisdemokraattisten nuorten mielipidevaikuttaja 

1/2010) 

 Yhteispoliittista toimintaa parhaimmillaan (Lippu, Sosiaalidemokraattiset Nuoret 1/2010) 

 Namaste - Terveisiä Nepalista (PerusSuomalainen 1/2010) 

 Älä unohda Katmandua (Viheralue - blogi 26.1.2010) 

 

Muissa kuin puoluemedioissa julkaistiin seuraavat Demon toimintaan liittyvät uutiset: 

 

 Demokratiaa tukemassa (Kehitys – Utveckling 4/2010) 

 Tarvitaanko kehitykseen demokratiaa? (Ulkoministeriö 22.9.2010) 

 Tansanialaiset naiset haluavat osansa vallasta (global.finland 17.9.2010) 

 Speech by Minister Väyrynen at a Seminar on Human Rights and Development (Ministry 

for Foreign Affairs of Finland 14.9.2010) 

 Speech by Secretary of State Torstila at a Seminar on Development and Human Rights 

(Ministry for Foreign Affairs of Finland 17.9.2010) 

 Sokeiden sarvikuonojen maa (Turun Sanomat 15.5.2010) 

 Development through mutual cooperation (Republica 13.4.2010) 

 Youth Politicians from Finland observed Conservation Activities in Western Terai Complex 

(WTLCP News Updates 23.4.2010) 

 Finnish Youth Politicians visit Nepal (UNDP-Nepal newsletter 4/2010) 

 Nuorisopoliitikot tarttuvat globaaleihin haasteisiin (Ulkoministeriön kehitysviestintä 

9.3.2010) 

 

Vuonna 2010 tuotettiin myös kansainvälistä demokratiatukea ja puolueiden roolia siinä 

esittelevä julkaisu Kansanvallalla kehitykseen. Julkaisu on tarkoitettu ensisijaisesti suomalaisille 

puoluetoimijoilla ja sitä on jaettu erittäin laajasti puolueiden ja niiden erityisjärjestöjen parissa.   
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Myös ulkoministeriö tuotti vuonna 2010 julkaisun demokratiatuesta ja suomalaisesta lisäarvosta 

siihen nimellä Supporting Democracy – the Finnish Experience. Siinä esiteltiin myös Demon 

toimintaa ja etenkin sen roolia naisten poliittisten osallistumismahdollisuuksien vahvistajana 

Tansaniassa. Kooste palveli 17.9. Demon ja UM:n yhdessä järjestetyn seminaarin materiaalina ja 

ministeriö on hyödyntänyt sitä myös muissa tilaisuuksissaan.  

Puoluetoimijoiden sitouttaminen Demon työhön 

Demon ohjelmakohtaiset puolueiden ja niiden erityisjärjestöjen edustajista koostuvat työryhmät 

jatkoivat toimintaansa suunnitellusti säännöllisten kokousten muodossa sekä isännöimällä 

Suomessa vierailleita nepalilais- ja tansanialaisdelegaatioita. Nepal-työryhmä kokoontui vuoden 

aikana viisi kertaa ja gender-työryhmä kuusi kertaa.  

 

Puolueet ja puoluetoimijat olivat aktiivisesti mukana myös Demon ja puolueiden Maailma kylässä 

– festivaalille osallistumisen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Demo ja puolueet osallistuivat 29.–

30.5. järjestetylle festivaalille toista kertaa yhteisellä Demokratiateltalla. Jokaisella 

eduskuntapuolueella oli teltassa oma esittelypöytänsä ja lisäksi puolueiden demokratiatukea 

esiteltiin Demon toiminnasta kertovan valokuvanäyttelyn kautta. Oman lisänsä antoivat 

tansanialaisten naispoliitikkojen ja nepalilaisten nuoriso- ja opiskelijapoliitikkojen näkemykset 

demokratiasta, joita esiteltiin valokuvien kera. Myös festivaalikansa sai sanoa oman sanansa 

kirjoittamalla ylös mitä demokratia merkitsee juuri heille. Teltassa vieraili poliitikkoja 

kansanedustajista kaupunginvaltuutettuihin ja Demon järjestämissä paneelikeskusteluissa 

keskusteltiin naisten poliittisesta osallistumisesta Tansaniassa ja Suomessa sekä kehityspolitiikasta 

laajemmin. 

 

Demoa esiteltiin myös kaikissa vuonna 2010 järjestetyissä puoluekokouksissa (Kokoomus, 

Keskusta, SDP, Vasemmistoliitto, Vihreät). Lisäksi Demo vieraili valikoiduissa puolueiden 

erityisjärjestöjen tapahtumissa. Syyskuussa Suomessa vierailleet nepalilaiset nuorisopoliitikot sekä 

Tansanian Platformin puheenjohtaja Anna Abdallah tapasivat vierailunsa aikana myös kymmeniä 

keskeisiä puoluetoimijoita ja he vierailivat lukuisissa puolueiden tilaisuuksissa.  

 

Suomen ohjelman arviointia 

 

Poliittisten nuorisojärjestöjen koulutusohjelman onnistui monessa mielessä yli odotusten ja 

ohjelmasta saatu palaute oli erinomaista. Lähes kaikki koulutusohjelmaan osallistuneet kokivat 

kehityspoliittisen osaamisensa kasvaneen merkittävästi koulutusohjelman myötä. Palautteen 

perusteella voidaan todeta, että lähes kaikki tulevat jatkossa seuraamaan ja vaikuttamaan 

kehitysasioihin entistä aktiivisemmin: ‖Seuraan jatkossa kehy-asioita paljon tarkemmin. On myös 

helpompi puhua omassa työssään kehy-asioista, kun tietää mistä puhuu.‖.‖Koulutus auttaa 

vetämään kv-jaostomme työtä paremmin. Pystyn nyt myös puolueen sisällä keskustelemaan 

paremmin linjauksista ja, mikä tärkeintä osaan perustella miksi!‖ Erityisesti kenttämatka sai 

kiitosta: ‖Matka vastasi kokonaisuudessaan odotuksia ja ideoita kehityspoliittiseen keskusteluun 

syntyi monia. Nepalilaisten nuorisopoliitikkojen kanssa käydyt keskustelut loivat hyvän 

näkökulman siihen, miltä kehityspolitiikka näyttää täysin toisesta näkökulmasta.‖  

 

Myös Demokratiaviikko syyskuussa onnistui erittäin hyvin. Kiinnostavat seminaarit, 

kansainvälisesti tunnetut puhujat sekä laaja osanotto edesauttoivat demokratiakysymysten 

nousemista entistä vankemmin suomalaisen kehityspoliittisen keskustelun agendalle. Yhteistyö 
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KIOSin ja ulkoministeriön kanssa seminaarien järjestämisessä sujui erinomaisesti. Samoin 

Demokratiateltta Maailma kylässä –festivaalilla keräsi laajasti yleisöä. Haasteena on kuitenkin 

saada tämänkaltaisiin tilaisuuksiin vielä laajempi osanotto puolueista.  

 

Kansanvallalla kehitykseen –julkaisu on myös saanut hyvää palautetta. Demon työtä on jatkossa 

paljon helpompi esitellä kun käytössä on suomenkielinen kansainvälistä demokratiatukea ja 

puolueiden roolia siinä esittävä julkaisu.  

 

Tiedotustyön osalta jatkettiin Demon tiedotusstrategian toteuttamista. Henkilöstöresurssien 

rajallisuus ja varsinaisen tiedottajan puuttuminen näkyvät kuitenkin siinä miten paljon 

tiedotustyöhön pystytään panostamaan. Myös Demon tunnettavuuden lisäämiseen suomalaisten 

puoluetoimijoiden keskuudessa saralla riittää edelleen työtä. Tähän halutaan panostaa yhä enemmän. 

Vuonna 2011 järjestetään laaja Demon esittelykierros puolueissa ja niiden erityisjärjestöissä,  ja 

tutustutetaan uudet kansanedustajat Demon toimintaan. 

3. Asiantuntijaorganisaatio ja vaikuttaja Suomessa 

Tavoite: Demon roolin lujittaminen suomalaisena demokratiatuen asiantuntijana ja vaikuttajana 

erityisalanaan puolueiden rooli demokratiakehityksessä. 

Tietopankin kehittäminen 

Demo on kerännyt tietopankkia seuraamalla alan kehitystä ja hankkimalla relevantteja julkaisuja. 

Vuonna 2010 laajennettiin tietopankkia entisestään ja vuoden lopussa se sisälsi yli 500 demokratia- 

ja demokratiatukiaiheista julkaisua. Tietopankin sisältö julkistettiin syksyllä Demon nettisivuilla. 

 

Osallistuminen demokratia-aiheisiin tilaisuuksiin Suomessa: 

 

 Features of Democracy in Southern Africa, Dr Henning Melber, Executive Director, Dag 

Hammarskjöld Foundation, UM 20.1.2010 

 Keskustelutilaisuus eteläisen Afrikan demokratiakehityksestä, Kepa 20.1.2010 

 Focus on Central  Asia: Kazakhstan, the OSCE, and the crisis in Kyrgyzstan, STETE, 

31.5.2010  

Osallistuminen kehityspoliittiseen keskusteluun  

Demon lähtökohtana on, että demokratia ja kehitys kulkevat käsi kädessä, ja siksi Demo on 

osallistunut niin demokratia- kuin kehityspoliittiseen keskusteluun mm. seuraavissa tilaisuuksissa: 

 Nuorisojärjestöseminaari, Ulkoministeriö 3.3.2010 

 Keskustelutilaisuus kehitysyhteistyön laadusta, Kepa 11.3.2010 

 Jatkumo-seminaari – Kriisin jälkeinen yhteiskunta, kansalaisjärjestöt ja yhteistyö, Suomen 

 Pakolaisapu ja Kehityspoliittinen toimikunta 15.3.2010 

 The Role of Education and NGOs in Post-Conflict Society, Kepa 16.3.2010 

 STKL seminar on Voices from Tanzania, 17.3.2010 

 Kansalaisjärjestöseminaari, Ulkoministeriö 23.3.2010 

 Keskustelutilaisuus kansalaisjärjestölinjauksesta, Kepa 4.5.2010 
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 YK-asioiden kuulemistilaisuus, Ulkoministeriö 6.5.2010 

 Suomen kehityspolitiikan tila 2010, Kehityspoliittinen toimikunta 10.6.2010 

 Itäisen kumppanuuden kansalaisjärjestöseminaari, UM ja Kyhys ry, 8.10.2010 

 Inhimillinen turvallisuus – seminaari, Kriisinhallintakeskus ja Katu  

 Kansalaisjärjestöseminaari, Ulkoministeriö 2.11.2010 

 Afrikan nuoriso: Räjähdysvaara vai tulevaisuus?, Solidaarisuus 9.11.2010 

 1325- juhlaseminaari,  Suomen  1325-verkosto, Rauhanliitto, 10.11.2010 

 Mobilizing Youth for Development, Väestöliitto 8.12.2010 

 

Lisäksi Demo on esitellyt toimintaansa seuraavissa tilaisuuksissa: 

 

 Good governance in NGO development cooperation, Kepa 7.10.2010 

 Pyöreän pöydän keskustelut: Suomen osallistuminen siviilikriisinhallintaan – voimavarat   

 ja haasteet, Siviilikriisinhallinnan neuvottelukunta, ulkoasiainvaliokunta ja   

         puolustusvaliokunta ja hallintovaliokunta, Eduskunta 24.11.2010* 

 

*Demo on osallistunut aktiivisesti siviilikriisinhallinnasta käytävään keskusteluun sisäministeriön 

asettaman siviilikriisinhallinnan neuvottelukunnan järjestöjaoston jäsenenä. Demo on korostanut 

järjestöjaostossa kokonaisvaltaista lähestymistapaa siviilikriisinhallintaan ja pitänyt esillä 

demokratiatuen merkitystä konfliktinehkäisyssä ja rauhanrakennuksessa. Demo kutsuttiin tässä 

ominaisuudessa esittelemään Nepalin konfliktinjälkeisessä tilanteessa tekemäänsä työtä yllä 

mainittuun eduskunnassa järjestettyyn tilaisuuteen.  

Yhteistyökumppanit ja verkostoituminen Suomessa 

Valtiolliset toimijat 

Ulkoministeriö: Yleisen kehityspolitiikan ja suunnittelun yksikkö KEO-10, Toimialapolitiikan 

yksikkö KEO-20, Ihmisoikeuspolitiikan yksikkö POL-40, Turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan 

yksikkö POL-10, Aasian ja Oseanian yksikkö ASA-10, Itä- ja Länsi-Afrikan yksikkö ALI-20, 

Kansalaisjärjestöyksikkö KEO-30, Kehitysviestintäryhmä VKO-20. Ihmisoikeus- ja 

demokratialähettiläs Sauli Feodorow, Gender-lähettiläs Jorma Paukku. 

Sisäasianministeriö: Kansainvälisten asioiden yksikkö 

Oikeusministeriö: Demokratia- ja kieliasioiden yksikkö 

Sosiaali- ja terveysministeriö: Tasa-arvoyksikkö, Tasa-arvovaltuutettu, Tasa-arvoasiain 

neuvottelukunnan (TANE)  

Valtiovarainministeriö: Valtionhallinnon vuorovaikutuskäytäntöjen parantamishanke (HAVU)  

Eduskunta: Naiskansanedustajien verkosto, Kansainvälisten asiain yksikkö, Eduskunnan 

ihmisoikeusryhmä, perjantai-ryhmä 

Kansalaisjärjestöt 

Demo on ollut aktiivisessa vuorovaikutuksessa ja tehnyt yhteistyötä seuraavien järjestöjen kanssa 

Suomessa:  

http://www.formin.fi/Public/default.aspx?nodeid=15909&contentlan=1&culture=fi-FI
http://www.formin.fi/Public/default.aspx?nodeid=16734&contentlan=1&culture=fi-FI
http://www.formin.fi/Public/default.aspx?nodeid=15906&contentlan=1&culture=fi-FI
http://www.formin.fi/Public/default.aspx?nodeid=15906&contentlan=1&culture=fi-FI
http://www.formin.fi/Public/default.aspx?nodeid=15922&contentlan=1&culture=fi-FI
http://www.formin.fi/Public/default.aspx?nodeid=15927&contentlan=1&culture=fi-FI
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 SASK, Palloliitto: Reilu peli -kampanja 

 Horn Organization for Peace and Democracy 

 Naisjärjestöt Yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry 

 Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS 

 Kirkon Ulkomaanapu 

 Kuntaliitto 

 Crisis Management Centre 

 Crisis Management Initiative  

 Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkosto KATU 

 Allianssi  

 Kepa  

 Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry 

 YK-liitto 

 Suomi-Nepal –seura 

 Non Resident Nepali Association 

 Suomen lähetysseura 

 Suomi-Tansania seura 

 Reilun kaupan edistämisyhdistys 

 Tyttöjen talo 

 Eurooppalainen Suomi 

 

Muut 

 

 YK:n kehitysohjelma UNDP 

 Kehitysmaatutkimuksen laitos 

 Ulkopoliittinen instituutti 

 

Jäsenyydet 

 

 Kehys ry 

 European Partnership for Democracy 

 Maailma.net 

 Siviilikriisinhallinnan neuvottelukunta, järjestöjaosto 

 Kehitysyhteistyöjärjestöjen nuorisoverkosto 

 

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. 

Demo on ollut aktiivisesti mukana vuonna 2008 perustetussa European Partnership for Democracy 

–säätiössä sen suunnitteluvaiheesta asti. Säätiössä 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 
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toiminnanjohtaja istui vuoden 2010 aikana European Partnerhip for Democracy–säätiön 

hallituksessa, jolla oli vuoden aikana neljä kokousta. Säätiö korvaa hallituksen jäsenten matkakulut 

päivärahoja lukuun ottamatta.   

 

Demo osallistui säätiötyöhön liittyen mm. seuraaviin tilaisuuksiin: 

 

 Human Rights and Democracy Support Initiative to the Structured Dialogue, Amman, 

Jordan, European Commission, EuropeAid Co-operation Office, 29.6.-1.7.2010  

 European Development Days, 7.-8.12.2010 

 

Säätiön kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä demokratiajuhlaviikon aikana, ja tällöin tilaisuuksissamme 

vierailivat säätiön toiminnanjohtaja Carlos Hernandez, säätiössä vaikuttava ja Westminster 

Foundation for Democracy –järjestön entinen toiminnanjohtaja David French, sekä Fride –

tutkimussäätiön johtaja Richard Youngs. 

 

Demo oli säätiötyön puitteissa mukana vaikuttamassa Council Conclusions on Democracy Support 

in the EU's External Affairs – päätöslauselmien syntyyn, ja pyrki vuoden 2010 aika osaltaan 

pitämään näitä esillä suomalaisten virkamiesten keskuudessa. 

 

Demon yhteistyö EPD:n kanssa sekä sen asiantuntemus naisten poliittisten 

vaikutusmahdollisuuksien edistämisestä mahdollisti osallistumisen konsortioon, jonka onnistui 

saada EU-rahoitus Ghanan hankkeeseen. Kyseessä on ensimmäinen EU-rahoitteinen hanke, jossa 

Demo on mukana. 

 

Lisäksi ohjelmakoordinaattori istui Kehitysjärjestöjen EU—yhdistys Kehys ry:n hallituksessa ja 

osallistui Kehyksen turvallisuus ja kehitys –ryhmän kokouksiin. Demon toiminnanjohtaja oli 

mukana edustamassa ryhmää ministeri Stubbin tapaamisessa, jonka tarkoitus oli saada lisää tietoa 

ministerin rauhanvälitysaloitteesta sekä tuoda esille järjestöjen työn merkitys ja monipuolisuus 

siviilikriisinhallinnassa. 

 

Muut EU:hun liittyvät tilaisuudet, joihin Demo on osallistunut: 

 

 EU:n ulkosuhdehallinto - mahdollisuudet ja haasteet kansalaisjärjestöille, EU-parlamentin 

Suomen tiedotustoimisto ja Suomen YK-liitto, 4.6.2010 

 

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 pitää jatkuvasti yhteyttä myös alan kansainvälisiin 

toimijoihin ja seuraa demokratiatuen kehitystä kontaktiensa ja julkaisujen kautta.  

Demo on omien vieraidensa lisäksi vuoden 2010 aikana tavannut mm. seuraavia Suomessa 

vierailevia kansainvälisiä toimijoita: 

 Ingrid Wetterqvist, Director, Democracy in Development– Reinforcing the EU Agenda, 

Friends of the Project, 11.2.2010 
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 Alberick Kacou, UN Resident Co-ordinator, Tanzania, 10.3.2010 

 YK-järjestöjen konfliktinestotiimi (Inter-Agency Framework Team for Preventive Action), 

UM, 21.5.2010 

 Development Cooperation Forum (DCF) Helsinki High-Level Symposium Reception, UM, 

3.6.2010 

 

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 2010 seitsemän hallituksen kokousta sekä kaksi yhdistyksen sääntömääräistä 

kokousta. Hallituksen varsinaiset jäsenet ja heidän varajäsenensä vuonna 2010: 

Nimi Puolue 

Puheenjohtaja Ulla Karvo Kokoomus 

1. varapuheenjohtaja Taru Savolainen Keskusta 

2. varapuheenjohtaja Gunvor Kronman RKP 

Jäsenet   

Minttu Vilander Kokoomus 

Sini Korpinen Kokoomus 

Eeva Salmenpohja Keskusta 

Anna Ranki Keskusta 

Jouko Elo SDP 

Kaisa Penny SDP 

Pirkko Kotila Vasemmistoliitto 

Heli Järvinen Vihreät 

Petri Muinonen KD 

Marjo Pihlman Perussuomalaiset 

Varajäsenet (varsinainen jäsen suluissa)   

Johanna Sipola (Ulla Karvo) Kokoomus 

Tiia Ruuska (Minttu Vilander) Kokoomus 

Emmi Nuorgam (Sini Korpinen) Kokoomus 

Jari Haapiainen (Anna Ranki) Keskusta 

Panu Litmanen (Taru Savolainen) Keskusta 

Sari Söderlund (Eeva Salmenpohja) Keskusta 

Hildur Boldt (Jouko Elo) SDP 

Annika Harald (Kaisa Penny) SDP 

Jaakko Alavuotunki (Pirkko Kotila) Vasemmistoliitto 
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Tanja Remes (Heli Järvinen) Vihreät 

Anna Juntunen (Gunvor Kronman) RKP 

Saara Ruokonen (Petri Muinonen) KD 

Vaili-Kaarina Jämsä-Uusitalo (Marjo Pihlman) Perussuomalaiset 

Työntekijät 

Toiminnanjohtajana jatkoi Sari Varpama. Tiina Kukkamaa toimi ohjelmakoordinaattorina ja jäi 

äitiysvapaalle 5.11.2010. Hänen sijaisekseen tuli Demon Nepalin koordinaattorina kolme vuotta 

työskennellyt Johanna Poutanen. Nepalin koordinaattoriksi rekrytoitiin Larissa Bruun, jonka 

avustajana jatkoi Basu Gautam. Niklas Kaskeala ylennettiin ohjelmasuunnittelijaksi vuoden 2010 

alusta. Emilia Fagerlund oli työelämävalmennuksessa Demossa 8.3.–8.9.2010. Shaka Kampara 

aloitti siviilipalvelusmiehenä viestintäassistentin tehtävissä 30.8.2010. Tansanian koordinaattorina 

jatkoi Ave-Maria Semakafu, avustajanaan Brenda Joshua maaliskuusta 2010 alkaen (Joshua oli 

äitiyslomalla syyskuusta 2010 vuoden loppuun). 

Demon henkilökunta osallistui seuraaviin koulutuksiin: 

 Reporting Skills –kurssi (Nepal), tammi-helmikuu 2010 

 EU-vaikuttaminen, Kehys ry, 9.2.2010 

 EU globaalina toimijana, Kehys ry 15.2.2010 

 Laatujärjestelmä kehitysyhteistyöjärjestöille, Kepa 26.3.2010 

 Project Manager’s Toolkit –kurssi (Nepal), 21.-31.5.2010 

 Kehyksen järjestömatka Brysseliin, 4-6.2011 

 Leaderful Women, Leaderful Women Project, 4.-7.11.2010 

 Euroopan kehityspäivät Brysselissä 6.-7.12.2010 

Hallinto 

Demo loi uuden budjetointi- ja talousseurantamenetelmän, huomioiden rahoitussopimuksen ehdot 

(esimerkiksi koko toimintaa palvelevia Suomen hallintokuluja ei ministeriön toiveesta enää jyvitetä 

eri projekteille). Vuonna 2010 Demo toimi ensimmäistä vuottaan kolmivuotisen 

rahoitussopimuksen turvin. 

Resurssit 

Demon hanketuki vuodelle 2010 oli 500 000 euroa, sekä edellisen vuoden ylijäämä 72 500 euroa. 

Ylijäämä johtui Demon rahoitusaikataulusta, joka ei ole seurannut kalenterivuotta. Rahoitus on 

säännönmukaisesti myöhästynyt, ja vuonna 2010 se saatiin 30.4. 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 kokoemustaan ja asiantuntemustaan kohdemaiden poliittisten toimijoiden 

kanssa niin näiden Suomen opintomatkoilla kuin kohdemaissa, oppien samalla itse kehitys- ja 

demokratiakysymyksistä.   


