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TOIMINTAKERTOMUS 2014
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”

1. Alkusanat: Demokratiatuki vuonna 2014
Vuonna 2014 demokratiatuki on pysynyt vahvasti mukana kansainvälisellä kehityspoliittisella agendalla. Voidaankin sanoa, että ymmärrys siitä, että demokratian tukeminen on paras keino edistää kehitystä ja rauhaa on
kasvanut. EU:n tasolla aloitettiin EU:n Ihmisoikeus- ja demokratiastrategian päivittäminen, ja maailmanlaajuinen
prosessi YK:n vuosituhattavoitteiden uusimiseksi keräsi kokoon kansalaisten näkemyksiä uudelle kehitysagendalle. YK julkaisi raportin ”A Million Voices: The World We Want” (Miljoona ääntä – Maailma, jonka haluamme),
johon on koottu mielipiteitä ja julkisia keskusteluja tulevaisuuden kehitystavoitteista yli miljoonalta maailman
ihmiseltä. Demokraattinen hallinto nousi konsultaatiossa yhdeksi kansalaisten tärkeimmistä prioriteeteista yli 7
miljoonan vastauksen perusteella.
Vuoden aikana Demo ja eduskunta tiivistivät yhteistyötään, kun eduskunnan kansainvälisten asioiden foorumin asettama työryhmä esitti loppuraportissaan eduskunnan roolin vahvistamista demokratian tukemisessa.
Työryhmän vetäjänä toimi ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Timo Soini. Työryhmä pitää hyvänä, että ulkoasiainministeriö on vahvistanut demokratian tukemista muun muassa uudella demokratialinjauksella. Demokratian tukemisen tulisi olla osa laajempaa ja pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä. Työryhmän mukaan olemassa
olevia toimintatapoja tulisi kehittää ja vahvistaa. Ryhmä katsoo, että 200 kansanedustajan asiantuntemus
demokratiasta ja siihen liittyvistä haasteista tulisi saada johdonmukaisemmin osaksi Suomen kehityspolitiikkaa.
Työryhmä pitää Demon toimintaa keskeisenä yhteistoiminnan kehittämisessä. Demon toimintaan tulisi osoittaa
riittävät voimavarat ja yhteistyötä tiivistää.
Demo on myös jatkanut aktiivista kansainvälistä verkostoitumista muiden alan toimijoiden kanssa tavoitteena
koordinoinnin ja yhteistyön lisäksi muilta oppiminen ja hyvien käytäntöjen jakaminen. Olemme mukana perustamassa globaalia monipuoluepohjalta puolueiden demokratiatukeen keskittyvien vertaistoimijoiden verkostoa
ja emännöimme syyskuussa pohjoismaalaisten puolueiden demokratiatukijärjestöjen tapaamisen Helsingissä,
jossa julkistettiin myös yhteinen kannanotto demokratian saamiseksi vuoden 2015 jälkeiselle kehitysagendalle.
Lisäksi osallistuimme International IDEA:n järjestämiin keskusteluihin demokratiatuen seurantamenetelmien
kehittämisestä ja eurooppalaisen demokratiatukisäätiö European Partnership for Democracy (EPD) hallitus- ja
työryhmätyöskentelyn kautta keskusteluun eurooppalaisen demokratiatuen kehittämisestä.
Erityisen ylpeä olen uudesta Myanmarin politiikkakoulusta, joka lanseerattiin joulukuussa yhteistyössä hollantilaisen NIMD:in kanssa. Myanmarin politiikkakoulu keskittyy paikallistason puolueiden ja poliitikkojen tietotaidon kasvattamiseen sekä puoluerajat ylittävän yhteistyön vahvistamiseen. Tämä on erittäin tärkeä uusi aloite
maassa, jossa vasta opetellaan monipuoluedemokratiaa.
Demon toiminnassa vuonna 2014 on saavutettu muun muassa seuraavia tuloksia:
Myanmarissa aloitti toimintansa Demon ja NIMD:n yhdessä perustama Myanmarin politiikkakoulu, jonka ensimmäiselle kurssille osallistui 15 poliitikkoa Tanintharyin alueella Etelä-Myanmarissa. Koulu toteutetaan yhteistyössä Myanmarin vaalikomission kanssa, ja ensimmäinen kurssi keräsi osallistujilta lähes yksinomaan myönteistä
palautetta ja toiveita kurssin ulottamisesta myös muille maan alueille.
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Nepalissa poliittisten nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen muodostama yhteistyöfoorumi päätti toimia yhdessä
maassa rehottavaa korruptiota vastaan. Foorumi järjesti Demon tuella koulutusohjelman korruptiovastaisesta
vaikuttamistyöstä ja järjesti erilaisia toimintoja ja paikallistason koulutuksia nostaen nuorten osaamista ja tahtoa toimia korruptiota vastaan yhdessä yli puoluerajojen.
Sambiassa vahvistettiin naisten puoluerajat ylittävää yhteistyötä paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä
tasolla opintomatkoilla puolin ja toisin Sambiaan ja Suomeen. Sambian parlamentin naisverkoston ja UNDP
Sambian kanssa järjestetty koulutus vahvisti naisten puoluerajat ylittävää yhteistyötä parlamenttitasolla tarjoten konkreettisia ideoita ja menetelmiä yhteistyölle – samalla vahvistuivat myös verkoston hallintorakenteet.
Sri Lankassa toteutettiin onnistuneesti laaja osallistava valmisteluprosessi puoluerajat ylittävän nuorisoyhteistyön aloittamiseksi vuonna 2015.
Tansaniassa Demon tukema puolueiden naisjärjestöjen yhteistyöfoorumi Tanzania Women Cross-party Platform kokosi maan poliittiset naisjärjestöt ja parlamentin naisverkoston vaikuttamaan yhteistyössä uuden
perustuslain luonnokseen, joka tulee hyväksyttäessään vahvistamaan merkittävästi naisten poliittisia vaikuttamismahdollisuuksia. T-WCP:n roolia perustuslakiin vaikuttamisessa on kuvattu historialliseksi – naiset ajoivat
perustuslakiluonnokseen tasa-arvouudistuksia yhdessä yli puoluerajojen.
Tunisiassa järjestettiin vuoden aikana sekä parlamentti- että presidentinvaalit. Tunisian politiikkakoulun alumneja ja kurssilaisia asettui ehdolle 40 ja heistä 18 oli asetettu vaalilistansa kärkeen. Erinomaisena tuloksena
voidaan pitää 14 politiikkakoululaisen valintaa Tunisian parlamenttiin. Yhteensä noin viidesosa politiikkakoulun
kurssilaisista oli vaaliehdokkaina. Vaalit olivat arabimaailman tulevaisuuden kannalta hyvin tärkeät ja ne sujuivatkin rauhallisesti.
Suomessa yhteistyötä tiivistettiin eduskunnan kanssa. Maaliskuussa eduskunnan kansainvälisten asioiden foorumin asettama työryhmä esitti loppuraportissaan eduskunnan roolin vahvistamista demokratian tukemisessa.

Tiina Kukkamaa-Bah
Toiminnanjohtaja
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2. Yleisesittely: Toiminta vuonna 2014
Demon kolmivuotisstrategia tuli käyttöön vuonna 2012 ja sitä seurataan vielä vuoden 2015 loppuun. Vuoden
2014 lopulla aloitettiin kuitenkin uuden strategian valmistelu, joka tulee ohjaamaan Demon toimintaa vuodesta
2016 eteenpäin. Demon voimassaolevan strategian mukaan sen ensimmäinen päätavoite on edistää moniarvoista demokratiaa kohdemaissa. Edustuksellinen demokratia ei voi toimia ilman toimintakykyisiä ja vastuullisia puolueita ja siksi demokratian tukemiseksi tarvitaankin puolueiden omaa kokemusta ja asiantuntemusta
sekä niiden kapasiteetin vahvistamista. Puolueiden välinen vuoropuhelu ja koulutusohjelmat, jotka tarjoavat
mahdollisuuksia molemminpuoliseen oppimiseen ja pohjautuvat yhteistyötahojen kanssa yhdessä määritellyille tarpeille, ovat keskeisiä Demon työssä. Taustoiltaan erilaiset puolueiden edustajat tuovat toimintaan oman
asiantuntemuksensa ja vertaavat kokemuksiaan niin hyvistä käytännöistä kuin demokratian haasteista.
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 opposition kykyä tarjota poliittisia vaihtoehtoja sekä valvoa hallituksen toimia. Yhdistettynä riippumattomaan oikeuslaitokseen ja itsenäisiin tiedotusvälineisiin toimiva monipuoluejärjestelmä edistää
ihmisoikeuksien toteutumista ja on keino vakaaseen yhteiskuntaan. Vakaus puolestaan on edellytys muulle
kehitykselle.
Demo tarjoaa suomalaisille puoluetoimijoille mahdollisuuden ensikäden kokemuksiin kehitys- ja demokratiakysymyksissä. Puolueiden edustajat ovat avainasemassa Demon ohjelmien kaikissa vaiheissa. Gender –työryhmä, jossa on edustaja kaikista poliittisista naisjärjestöistä sekä NYTKIS ry:stä, on mukana naisten poliittiseen
osallistumiseen kohdistuvien hankkeiden suunnittelussa, toimeenpanossa ja seurannassa. Poliittiset nuoriso- ja
opiskelijajärjestöt ovat muodostaneet vastaavan nuorisopoliittisen yhteistyön (NYT) –työryhmän. Työryhmä
on ollut aktiivisesti mukana Nepalin ja Tunisian nuoriso-ohjelmien suunnittelussa, toiminnassa ja seurannassa.
Työryhmien jäsenet toimivat järjestönsä yhteyshenkilönä ja jakavat näissä tietoa ohjelmien etenemisestä. On
selvää, että suomalaiset eivät ole opettajan roolissa, vaan jakamassa kokemustaan sekä oppimassa itse. Demokratia syntyy aina paikallisista tarpeista ja olosuhteista ja se on maakohtainen prosessi.
Demon toisena strategisena tavoitteena on kehityspolitiikkatietoisen ja kehitysyhteistyömyönteisen poliittisen kulttuurin lisääminen Suomessa. Demo jakaa hallituksen, työryhmien ja koulutuksissa mukana olleiden
aktiivitoimijoiden kautta tietoa kehitys- ja demokratiakysymyksistä sekä kohdemaiden poliittisesta tilanteesta
ja Demon työn edistymisestä puolueille ja niiden erityisjärjestöille. Puolueiden omistajuuteen ja aktiivitoimijoiden joukon jatkuvaan kasvuun panostetaan erityisesti.
Demon kolmas strateginen tavoite on lujittaa rooliaan suomalaisena demokratiatuen asiantuntijana ja vaikuttajana erityisalueenaan puolueiden rooli demokratiakehityksessä. Demo kerää alaan liittyvää tietopankkia
ja seuraa alan kehitystä ja keskustelua sekä pyrkii tuomaan demokratiakysymyksiä esille kotimaisessa kehityspoliittisessa keskustelussa. Demo järjestää lisäksi demokratia- ja kehitysaiheisia seminaareja kutsuen paikalle
myös ulkomaisia asiantuntijapuhujia.
Neljännen strategisen tavoitteen mukaan Demo tuo lisäarvoa eurooppalaiseen demokratiatukeen ja sen kehitykseen sekä oppii muilta alan toimijoilta. Demo seuraa toimialansa kehitystä ja osallistuu demokratiatukeen
ja kehitysyhteistyökysymyksiin liittyvään keskusteluun Suomen lisäksi myös Euroopan tasolla. Se tekee yhteistyötä vertaistoimijoiden kanssa ja vaikuttaa aktiivisesti Euroopan demokratiasäätiössä (European Partnership
for Democracy).
Demon viides strateginen tavoite on antaa oma panoksensa kansainväliseen demokratiatukeen ja sen kehitykseen sekä oppia muilta toimijoilta. Demo tekee yhteistyötä kansainvälisten alan toimijoiden kanssa ja pyrkii
entisestään tiivistämään yhteistyötä myös Euroopan ulkopuolisten toimijoiden kanssa.
Demon kuudentena strategisena tavoitteena on toiminnan johdonmukaisuus ja vakiintuneisuus. Demon toiminta on tällöin hallinnollisesti kestävällä pohjalla ja se on lisäksi hyvin suunniteltua, toimeenpantua ja arvioitua.
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3. Moniarvoisen demokratian edistäminen kohdemaissa
Strateginen tavoite: Demo antaa oman lisäpanoksen kohdemaan myönteiseen demokratiakehitykseen.

3.1. Myanmar
Demo ja hollantilainen Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD) käynnistivät yhdessä Myanmarin
politiikkakoulu –hankkeen (MySoP = Myanmar School of Politics) tukeakseen maan demokraattista kehitystä
vuosikymmeniä kestäneen sotilasjuntan vallan päättymisen jälkeen.
Pitkä sotilasvalta on jättänyt jälkensä maahan ja kansalaisten ajatteluun ja toimintaan. Demokratia on ottamassa ensimmäisiä askeliaan Myanmarin historiassa. Maalla on ollut demokraattinen hallinto aiemmin muutaman
vuoden ajan 1950-luvulla.
Myanmarin sotilashallinto lakkautettiin maaliskuussa 2011, ja parlamentti valitsi USDP-puolueen sotilastaustaisen puheenjohtajan Thein Seinin presidentiksi. Thein Seinin hallitus käynnisti useita demokraattisia uudistuksia
sekä toimia ihmisoikeustilanteen parantamiseksi ja aloitti tulitaukoneuvottelut etnisten ryhmien kanssa.
Uudistuksista huolimatta tietyillä Myanmarin alueilla on edelleen käynnissä avoimia konflikteja maan lukuisten
etnisten ryhmien välillä. Avoimen, vastuullisen ja osallistavan demokratian kehittäminen on tärkeä tekijä Myanmarin pyrkimyksissä kohti rauhanomaista, vakaata, moniarvoista ja tasa-arvoista yhteiskuntaa.
MySoP keskittyy poliittisten puolueiden demokraattisen toiminnan vahvistamiseen ja puolueiden välisen
vuoropuhelun edistämiseen osavaltio- ja aluetasolla. Myanmarin poliittisilta puolueilta on tyypillisesti heikko
puolueen sisäinen demokratia ja ne kärsivät ideologian ja strategian puutteesta.
Hankesuunnittelua tehtiin vuoden 2014 ajan yhdessä NIMD:in kanssa, ja ensimmäinen politiikkakoulun kurssi
alkoi joulukuussa Tanintharyin alueella Etelä-Myanmarissa. Neljän viikon kurssille osallistui tiukan valintaseulan
läpi käyneet 15 poliitikkoa viidestä alueen suurimmasta puolueesta (Union Solidarity and Development Party,
National League for Democracy, National Unity Party, Democratic Party Myanmar ja Dawei Nationalities Party).
Osallistujista viisi oli naisia. MySoP hyödyntää Demon ja NIMD:n aikaisempia kokemuksia politiikkakoulujen
järjestämisestä demokratisoituvissa maissa. Demolla ja NIMD:illä on yhteinen toimisto Yangonissa, jossa toimii
hollantilainen maajohtaja.

Myanmarin politiikkakoulu on maan ensimmäinen monipuoluekoulutusohjelma paikallistasolla
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MySoP tarjoaa siihen osallistuville poliitikoille mahdollisuuden kehittää tietojaan ja taitojaan demokratiasta.
Kurssien tarkoitus on tämän lisäksi edistää puoluerajat ylittävää rauhanomaista poliittista vuoropuhelua, joka
on toimivan monipuoluedemokratian edellytys. MySoPin osallistujat jakavat oppimaansa omissa puolueissaan
ja niiden paikallisissa järjestöissä, ja sen tarkoitus on myös vahvistaa paikallisen ja kansallisen tason välistä
keskustelua puolueiden sisällä.
Ensimmäisen kurssin palautteen perusteella kurssi koettiin erittäin hyödylliseksi tietotason ja käytännön taitojen parantamisen kannalta. Monipuolueasetelmaan liittyi ennakkoluuloja, mutta palautteessa työskentely
yli puoluerajojen nostettiin käytännön harjoitusten ohella MySoP:in keskeisimmäksi valttikortiksi verrattaessa
muuhun poliittiseen koulutukseen.
Myanmarin hallinto perustuu sotilasvaltaan ja on luonteeltaan jäykkä ja byrokraattinen. Demo ja NIMD ovat
onnistuneet luomaan toimivan ja avoimen suhteen maan hallintoon, ja MySoP toteutetaan yhteistyössä Myanmarin vaalikomission kanssa. Vaalikomission kanssa tehtävän yhteistyön ohella Tanintharyin alueen johtavan
ministerin läsnäolo sekä MySoP:in avajaisissa että ensimmäisen kurssin päättäjäisissä oli myönteinen merkki
tästä.

3.2. Nepal
Nepalissa Demo jatkoi vuonna 2007 aloitettua poliittisten nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen muodostaman yhteistyöfoorumin eli Joint Youth and Students Platformin (JYSP) toiminnan tukemista. Yhteistyöfoorumin tavoitteena on rauhanomaisen yhteistyön ja vuoropuhelun edistäminen poliittisten nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen
välillä sekä nuorten tasavertaisten vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen poliittisessa päätöksenteossa.
Nepalin demokratiakehitys otti hauraita askelia eteenpäin vuonna 2014. Erityisen haastavaa oli yhteisen konsensuksen löytäminen keskeisissä maan tulevaisuutta koskevissa kysymyksissä, ja vuoden 2013 marraskuussa järjestettyjen vaalien nostattama innostus laantui mitä pidemmälle vuosi 2014 eteni. Perustuslakiprosessi
jumiutui puolueiden johtohenkilöiden väliseksi kabinettikiistelyksi ja 601-jäseniselle perustuslakia säätävälle
kokoukselle jäi marginaalinen rooli yhä kesken olevassa perustuslakiprosessissa.
Demo keskittyikin toimintavuoden aikana ennen kaikkea sitouttamaan nuoriso- ja opiskelijajärjestöjä politiikanteossaan demokraattisiin, rauhanomaisiin ja läpinäkyviin toimintamalleihin, joilla uuden sukupolven poliitikot
voivat rakentaa konsensusta puolueiden ja niiden liittoutuminen välillä. Tätä tehtiin helpottamalla monenkeskisten suhteiden ja yhteistyön rakentamista järjestöjen välille sekä käymällä pitkiä avoimia neuvotteluja nuoriso- ja
opiskelijajohtajien kesken yhteistyöfoorumin uudelleenjärjestelyistä ja toimintamalleista.
Merkittävimmät haasteet Nepalissa toimintavuoden aikana olivat kansalaisten turhautuminen puolueisiin,
maassa lisääntyvä korruptio ja kansalaisjärjestöjen toimintamahdollisuuksien kaventuminen. Viranomaiset ja
poliitikot pyrkivät kanavoimaan kansalaisten tyytymättömyyttä pois itsestään syyttäen ulkovaltojen toimijoita
korruption ja huonon hallinnon levittämisestä.
Useat puoluejohtajat ja korkea-arvoiset virkamiehet syyttivät avoimesti kansainvälisiä järjestöjä ja eri maiden
suurlähetystöjä Nepalin sisäisiin asioihin puuttumisesta. Myös Demo sai osansa tästä kritiikistä. Lisäksi kansainvälisten ja kansallisten kansalaisjärjestöjen työtä hankaloitettiin luomalla uusia käytäntöjä liittyen järjestöjen
mahdollisuuksiin toimia maassa. Mediassa julkaistiin säännöllisesti kansainvälisiä kansalaisjärjestöjä kritisoivia
artikkeleja, joissa järjestöjä syytettiin korruptiosta ja laittomuuksista. Myös näistä syytöksistä Demo sai osansa.
Vuoden alussa yhteistyöfoorumin koostumusta muutettiin sovitusti vastaamaan vuoden 2013 lopussa pidettyjen perustuslakia säätävän kokouksen vaalien muokkaamaa puoluetilannetta. Edelliset vaalit oli Nepalissa
järjestetty vuonna 2008 ja sittemmin puoluekentässä oli tapahtunut muutoksia muutamien puolueiden yhdistyessä ja toisten hajotessa useaksi puolueeksi. Vaaleissa perustuslakia säätävään kokoukseen valittiin kaikkiaan
edustajia 32 puolueesta, joista yhteistyöfoorumiin päätettiin kutsua kaikki vaaleissa vähintään yhden prosentin
kannatuksen saaneiden puolueiden opiskelija- ja nuorisojärjestöt. Tämä johti yhden pienpuolueen jättäytymiseen yhteistyön ulkopuolelle ja kahden uuden puolueen kutsumiseen mukaan.
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N.

Järjestön nimi:						Emopuolue:

1.

All Nepal National Revolutionary Students Union – Unified Communist Party of Nepal (Maoist)
Revolutionary (ANNISU-R)				
Young Communist League (YCL)
Nepal Students Union (NSU)				
Nepali Congress
Nepal Tarun Dal (NTD)
All Nepal National Free Students Union (ANNFSU) Communist Party of Nepal (Unified Marxist-Leni
Youth Federation- Nepal (YF-Nepal)			
nist)
Madhesi Student Forum - Nepal (MSF-Nepal)		
Madhesi People’s Rights Forum – Nepal
Madhesi Youth Forum – Nepal (MYF-Nepal)
Madeshi Student Forun (MSF-Nepal, Democratic)
Madhesi People’s Rights Forum, Nepal – De		
Madeshi Youth Forum (MYF, Democratic)		mocratic						
Terai-Madhesh Youth Front (TMYF)			
Terai-Madhesh Democratic Party
Terai-Madhesh Students Front (TMSF)
All Nepal National Free Students Union – 		
Communist Party of Nepal (Mar			
Fifth (ANNFSU-Fifth)					xist-Leninist)
Progressive Youth Federation – Nepal (PYF-Nepal)
Youth Front (YF)					
Sabhawana Party (Mahato)
Students Front (SF)
Agragami Vidharthi Union - Nepal (AVU-N)		
Federal Socialist Party
Federal Youth Federation (FYF)
National Democratic Student Organisation (NDSO) Rastriya Prajatantrik Party
National Democratic Youth Organization (NDYO)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20

Vuonna 2014 toiminta suuntautui kolmelle eri osa-alueelle uuden 2013–2015 kolmivuotissuunnitelman prioriteettien mukaisesti:
1. Nuoriso- ja opiskelijapoliitikot vahvistavat kykyään vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon rauhanomaisin
keinoin
Vuoden 2014 ensimmäisen kuuden kuukauden aikana 10 suurimman puolueen opiskelija- ja nuorisojärjestöjen puheenjohtajisto kutsuttiin viidesti koolle neuvottelemaan yhteistyöfoorumin tulevaisuudesta ja etsimään
konsensusta yhteistyöfoorumin päätöksenteko- ja toimintamalleista. Touko-kesäkuussa poliittiset jännitteet
olivat erityisen vahvoja opiskelijaliikkeiden välillä opiskelijavaalien alla, jotka tosin peruttiin viime hetkellä,
kuten aiempinakin vuosina, vedoten kasvavaan väkivallan uhkaan. Tuonakin aikana opiskelijajohtajat osallistuivat yhteisiin yhteistyöfoorumin kokouksiin ja tapahtumiin vahvistaen samalla keskusteluyhteyden säilymistä eri
liikkeiden välillä.
Toukokuussa opiskelijavaalien alla Demo järjesti yhdessä yhteistyöfoorumin kanssa kansainvälisen nuorisofestivaalin Lumbinissa Etelä-Nepalissa. Tilaisuudessa nuoriso- ja opiskelijaliikkeistä perustuslakia säätävään kokoukseen valitut edustajat jakoivat kokemuksiaan ja näkemyksiään nuorten poliittisesta osallistumisesta ja vaikutusmahdollisuuksista. Tilaisuuteen osallistui yli 100 nuorta ja se sai paljon näkyvyyttä mediassa.
Järjestöjen toimintavalmiuksia vahvistettiin mahdollistamalla myös alueellista ja kansainvälistä kokemustenvaihtoa. Nepalilaiset nuorisopoliitikot osallistuivat kolmeen kansainväliseen opintomatkaan Demo tuki yhteistyöfoorumin jäsenjärjestöjen osallistumista Sri Lankan pääkaupungissa Colombossa toukokuussa järjestettyyn
YK:n maailman nuorisokonferenssiin. Konferenssi tarjosi yhdeksälle nepalilaiselle nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen edustajalle mahdollisuuden esitellä yhteistyöfoorumin toimintaa ja sen tuloksia kansainvälisesti, osallistua
globaalin kehitysagendan luomiseen ja luoda verkostoja muiden Etelä-Aasian poliittisten toimijoiden kanssa.
Nuorisopoliitikot esittelivät toimintaansa käyden läpi myös Nepalin historian kipukohtia ja sen tilanteen, jossa
nuoret päättivät erimielisyyksistään huolimatta koota yhteisen foorumin nuorten asian ja poliittisen yhteistyön
edistämiseksi. Voimakkaat puheenvuorot ja se, että yhdeksää eri puoluetta edustavat nuoret halusivat yhdessä
tulla Sri Lankaan kertomaan kokemuksistaan, vakuutti yleisön toiminnan merkityksestä näille nuorille johtajille
ja yhteistyön kulttuurille Nepalin politiikassa. Paikallisille nuorisopoliitikoille annettu esimerkki lisäsi kiinnostusta vastaavaan toiminnan aloittamiseksi Sri Lankassa. Myös Nepalin nuorisoministeri oli yleisön joukossa osoittaen tukensa yhteistyöfoorumille.
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JYSP:in jäsenjärjestöt osallistuivat maailman nuorisokonferenssiin toukokuussa

2. Nuoriso- ja opiskelijajärjestöt muodostavat yhteisiä kannanottoja ja toteuttavat vaikuttamistyötä nuorten
äänen vahvistamiseksi
Epävarma poliittinen tilanne sekä demokraattisten rakenteiden ja prosessien keskeneräisyys estivät järjestelmällisen poliittisen vaikuttamistyön tekemisen. Perustuslakia säätävän kokouksen sihteeristö minimoi systemaattisesti kaiken vuoropuhelun eri liikkeiden ja perustuslakia säätävän kokouksen välillä. Täten, kuten muidenkin ryhmien, myös nuoriso- ja opiskelijaliikkeiden mahdollisuudet tuoda perustuslakiprosessiin yhdessä nuorille
tärkeitä teemoja yli puoluerajojen olivat hyvin rajatut.
Lumbinissa toukokuussa järjestetyssä nuorisofestivaalissa kaikkien suurimpien puolueiden opiskelija- ja nuorisojohtajat julkisesti yhdessä nuorten kansanedustajien kanssa vakuuttivat tahtoaan toimia yhteistyössä nuorten asioiden nostamisessa perustuslakiprosessissa. Kesäkuussa muutamien nepalilaisten pienlehtien hyökätessä Demoa ja yhteistyöfoorumin toimintaa vastaan syyttäen niitä korruptiosta ja epädemokraattisuudesta kaikki
opiskelija- ja nuorisojärjestöt julkaisivat yhteisen kannanoton, jossa ne totesivat kaikki syytökset täysin perättömiksi ja nostivat esille yhteistyöfoorumin ja Demon läpinäkyviä käytäntöjä sekä yhteistyön tuloksia.
3. Nuorten yhteispoliittinen foorumi (JYSP) näytti positiivista esimerkkiä puoluerajat ylittävästä yhteistyöstä
niin valtakunnallisella kuin piirikuntatasolla
Kaikkiin elämänaloihin ja erityisesti hallintorakenteisiin kytkeytyvä korruptio oli läsnä edelleen vuonna 2014 ja
JYSP halusikin osaltaan edistää korruptionvastaista työtä Nepalissa. Tätä tehtiin helpottamalla monenkeskisten
suhteiden ja yhteistyön rakentamista järjestöjen välille sekä kouluttamalla nuoriso- ja opiskelijajohtajia korruptionvastaisista toimintamalleista.
Yhdessä Freedom Forum -järjestön korruptionvastaisen työn asiantuntijoiden kanssa järjestettyihin koulutuksiin osallistui yhteensä 291 opiskelija- ja nuorisopoliitikkoa. Paikallistason osallistujat kokivat koulutukset hyvin
antoisiksi ja koulutusten innoittamina hyödynsivät muun muassa uutta right for information -lakia vaatien
viranomaisilta läpinäkyvyyttä päätöksenteon perusteista ja julkisen rahan käytöstä omissa kotikaupungeissaan.
Kapilvastussa osana koulutusta järjestettiin myös korruptiota käsittelevä forum-teatterin esitys paikallisella keskusaukiolla ja paikalliset nuoret koulutuksen ja forum-teatterin innoittamina järjestivät rauhanomaisen mielenosoituskulkueen ilmaistakseen turhautumisensa kasvavaa korruptiota vastaan osoittaen nuoriso- ja opiskelijaliikkeiden yhdessä toimivan sitä vastaan.
Vuoden aikana pyrittiin siirtämään ohjelman ja aktiviteettien toteutusvastuuta foorumin jäsenjärjestöille aikai9

sempaa enemmän. Nepalin poliittinen tilanne asetti kuitenkin paikalliselle omistajuudelle haasteita, ja Demon
toimiston rooli säilyi edelleen keskeisempänä kuin mihin Demon omat kumppanien omistajuudelle asetetut
tavoitteet pyrkivät. Nuorten yhteistyöfoorumin yhteiset kokoukset keräsivät kuitenkin kaikki toimijat yhteen arvioimaan ja suunnittelemaan foorumin toimintoja, ja temaattiset alatyöryhmät kantoivat osavastuun yksittäisten ohjelmakomponenttien suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. Erityisesti tasa-arvohankkeen nuorista
naispoliitikoista koostuva ohjausryhmä otti merkittävästi omistajuutta ja johtajuutta foorumin tasa-arvotyössä.
Lisäksi tuetaan sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista Nepalin nuorisopolitiikassa
Demo järjesti yhdessä Suomen Kathmandun suurlähetystön, International IDEAn ja UN Womenin kanssa
suomalaisen naisliikkeen ja suomalaisten naisten poliittisen historian vaiheista kertovan näyttelyn Kathmandun
keskustassa sijaitsevassa Siddhartha Galleriassa maaliskuussa 2014. Vuonna 2006 koottu Naisjärjestöjen Keskusliiton tuottama näyttely juhlistaa suomalaisten naisten 100-vuotista historiaa äänioikeutettuina ja vaalikelpoisina kansalaisina. Näyttelyn avannut suurlähettiläs Asko Luukkainen muistutti avajaisvieraita suomalaisten
naispoliitikkojen vahvasta asemasta ja toivoi, että näyttely toimisi inspiraation lähteenä myös nepalilaisille. Avajaisissa yli satapäisen vierasjoukon kesken kokemuksiaan jakoivat Naisjärjestöjen Keskusliiton pääsihteeri Leena
Ruusuvuori, Demon Nepalin maavastaava Riikka Jalonen sekä nepalilainen naisten asiaa paljon toiminnallaan
edistänyt poliitikko Hismila Yami.
Näyttelyn yhteydessä Demo järjesti mahdollisuuden lähettää postikorttiterveiset vastavalituille kansanedustajille. Näyttelyvieraat, joista suurin osa oli nuoria naisopiskelijoita, käyttivät aktiivisesti hyväkseen tätä poikkeuksellista mahdollisuutta. Keskeisimmiksi teemoiksi nousivat naisten poliittisen vaikuttamisen sekä poliittisten
vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, tasa-arvoisten koulutusmahdollisuuksien vahvistaminen, naisiin kohdistuvan vakivallan eliminoiminen sekä lakien täytäntöönpanon ja korruption vastaisen työn tehostaminen.
Näyttely oli erittäin toimiva keino nostaa esille nepalilaisten naisten yhteiskunnalliseen ja poliittiseen vaikuttamiseen liittyviä epäkohtia. Suomalaisten naisten edesottamukset toimivat todellisena inspiraation lähteenä ja
rohkaisivat nuoria nepalilaisia naisia puuttumaan rohkeammin vallitseviin yhteiskunnallisiin epäkohtiin. Samalla
vahvistui ajatus yhteisestä edusta, jossa jokaisen kansalaisen edut ja oikeudet, sukupuolesta riippumatta olisivat jakamattomia ja tasavertaisia.

Demon tukeman tasa-arvohankkeen ohjausryhmä tapasi presidentti Tarja Halosen

Näyttelyn yhteydessä järjestettiin Demon, Suomen Kathmandun suurlähetystön, International IDEAn ja UN
Womenin Nepalin vaalijärjestelmää ja naisten edustusta politiikassa käsitellyt seminaari. Seminaariin osallistui
noin kaksisataa nykyistä ja entistä perustuslakia säätävän kokouksen jäsentä ja paljon kansalaisyhteiskunnan
ja viranomaistahojen edustajia, joista suurin osa oli naisia. Osallistujat kritisoivat avoimesti maan poliittista
järjestelmää ja vaalitapaa, joka heidän mielestään vahvistaa puoluejohtajien omavaltaisuutta ja jättää naiset ja
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vähemmistöt statistin osaan. Seminaarissa olivat puhujina naisjohtajat Nepalin kaikista suurimmista poliittista
liikkeistä, vaalikomission johtaja sekä suomalaista näkökulmaa tuomassa ulkoministeriön alivaltiosihteeri Anne
Sipiläinen sekä pitkän linjan poliitikko Heidi Hautala.
Lisäksi loppuvuodesta Demo yhdessä Club de Madridin kanssa järjesti presidentti Tarja Halosen ja Itä-Timorin entisen presidentin Jose Ramos-Hortan viikon mittaisen vierailun Nepaliin. Vierailunsa aikana presidentti
Halonen jakoi kokemuksiaan ja onnistuneita suomalaisia käytäntöjä erityisesti naisten poliittisen osallistumisen
vahvistamisesta ja tapasi nuorisopoliitikkojen lisäksi mm. Nepalin presidentin ja päämisterin.
Perustuslakia säätävän kokouksen jäsenille järjestetyssä seminaarissa Halonen jakoi ajatuksiaan keinoista joilla
syrjityt ja aliedustetut väestöryhmät saadaan mukaan päätöksentekoon. Yleisössä olleille nuorille politiikassa
mukana oleville naisille presidentti Halonen toimi innoituksen lähteenä, mutta hänellä oli lisäksi toinen viesti:
myös miehet tarvitsevat esikuvikseen rohkeita, tasa-arvon puolesta työtä tekeviä miehiä. Erityistä huomiota
kiinnitettiin sukupuolensa ja etnisen taustansa vuoksi erityisen heikossa asemassa oleviin naisiin.
Suomen ulkoministeriön tuella toteutettavan toiminnan ohella Demo vahvistaa tasa-arvotyötä Nepalin nuoriso-ohjelmassa kaksi ja puoli vuotta kestävän EU-rahoitteisen ”Nuoret tasa-arvon puolesta”-hankkeen puitteissa. Hankkeen tavoitteina on saada enemmän nuoria naisia osallistumaan puoluetoimintaan ja löytämään tiensä
myös puolueorganisaatioiden johtotehtäviin sekä vahvistaa sukupuolten välistä tasa-arvoa poliittisten nuorisoja opiskelijajärjestöjen rakenteissa, toimintatavoissa ja poliittisissa ohjelmissa. Nuorten yhteispoliittisen foorumin lisäksi kumppaneina hankkeessa toimivat paikallinen mediajärjestö Asmita sekä koulutusinstituutti Nepal
Institute for Leadership Development (NILD). Vuoden 2014 aikana toiminnan painopiste oli paikallistasolla, ja
Demo koulutti politiikan perusteista 222 nuorta naispoliitikkoa yhdeksässä eri piirikunnassa. Koulutuksia järjestettiin erityisesti syrjäisissä piirikunnissa, joissa tilastollisesti on osoitettu naisten aseman olevan kaikista heikoin sekä sellaisissa piirikunnissa, joissa poliittiset jännitteet ja väkivallan uhka eri puolueiden välillä oli suurin.
Tarve nuoret naiset yhteen tuoville koulutuksille osoittautui suureksi ja koulutuksista saatu osallistujapalaute
oli yksinomaan positiivista. Osallistujat kokivat erityisen merkitykselliseksi naiskouluttajien antaman roolimallin. Nämä vahvat ammattilaiset antoivat syrjäisten alueiden naisille ensimmäisen kokemuksen siitä, että myös
nainen voi olla kouluttaja ja arvostettu omalla alallaan. Koulutuksissa hyödynnettiin mahdollisimman paljon
paikallisia esimerkkejä sekä työstettiin naisille tärkeitä aiheita yhdessä osallistujien kanssa osallistavia ja toiminnallisia menetelmiä hyödyntäen. Jo kolmessa päivässä oli mahdollista huomata muutos siinä miten osallistujat
uskalsivat uudella tavalla esittää näkökulmiaan ja miten he toimivat keskenään.
Demon kumppanijärjestö ASMITA tekee hankkeen aikana tutkimuksen naisten poliittisesta osallistumisesta ja
sen esteistä auttaen mukana olevia 20 yhteispoliittisen foorumin jäsenjärjestöä yhä tasa-arvoisemman poliittisen kulttuurin rakentamisessa. Jo nyt keskustasolle koottu hankkeen ohjausryhmä, joka koostuu kaikkien
mukana olevien 20 poliittisen opiskelija- ja nuorisojärjestöjä edustavista naisista on tehnyt historiaa haastamalla foorumin miesvaltaisen päätöksentekorakenteen ja vaatimalla todellista vaikutusvaltaa foorumin toiminnassa
erityisesti tasa-arvoa koskevissa asioissa.
Hankkeiden koulutuksia ei voitu järjestää loppuvuodesta, sillä Demon pakollinen yleissopimus Nepalin viranomaisten kanssa umpeutui heinäkuussa ja se saatiin uusittua vasta joulukuun 28. päivä johtuen byrokratian
hitaudesta ja viranomaisten kiristyneistä vaatimuksista kansainvälisiä toimijoita kohtaan.

3.3. Sambia
Demo jatkoi vuonna 2013 alkanutta työtä naisten poliittisen osallistumisen tukemiseksi kunnallistasolla viidessä
piirikunnassa (Lusakassa, Chomassa, Kabwessa, Kapiri Mposhissa ja Mpikassa). Naisten osuus Sambian paikallishallinnossa on erittäin alhainen – 1382 kunnanvaltuutetusta vain 85 (noin 6,1 prosenttia) on naisia. Yhteistyössä paikallisen Zambia National Women’s Lobby -järjestön (ZNWL) kanssa toteutettava hanke tähtää erityisesti
vuoden 2016 kuntavaaleihin, joissa tavoitteena on naispuolisten kunnanvaltuutettujen määrän kasvu.
Hankkeen toinen toimintavuosi vahvisti jo ensimmäisen toimintavuoden aikana saavutettuja tuloksia: puolueiden naisjärjestöjen välinen yhteistyö on lisääntynyt ja yhteistyöfoorumit paikallistasolla ovat tavanneet myös
hankkeen toimintojen ulkopuolella, mikä on hyvä indikaattori hankkeen tulosten kestävyydestä. Naiset ovat
pystyneet kuntatasolla vaikuttamaan yhdessä esimerkiksi maanomistuskysymyksiin yhdistämällä voimansa
puoluerajojen yli. Lisäksi opintomatkat olivat erittäin onnistuneita tapoja vaihtaa kokemuksia kansainvälisellä
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tasolla ja vahvistaa naispoliitikkojen osaamista. Hankkeen toimintaan osallistui vuoden aikana yli 4 500 ihmistä,
radion ja muiden mediakanavien välityksellä tavoitettiin vielä suurempi joukko ihmisiä.
Vuonna 2014 toiminta suuntautui kolmelle osa-alueelle hankkeen kolmivuotissuunnitelman mukaisesti: 1)
lisättiin naisvaltuutettujen vaikuttamismahdollisuuksia politiikassa vahvistamalla heidän taitojaan ja johtamiskykyjään, 2) vahvistettiin naisten asemaa sekä puolueissa että paikallisyhteisöissä viestittämällä sukupuolten
välisestä tasa-arvosta ja naisten poliittisen osallistumisen tärkeydestä ja 3) tuettiin naispoliitikkojen yhteistyön
tiivistämistä yli puoluerajojen, jotta he pystyisivät yhdessä tehokkaammin ajamaan tärkeiksi kokemiaan asioita
politiikassa.
Toiminta kohdistui vuonna 2014 nykyisiin kunnanvaltuutettuihin ja naisiin, jotka ovat kiinnostuneita poliittisesta vaikuttamisesta. Lisäksi tavattiin laajasti yhteisöjen jäseniä ja vaikuttajia uskonnollisista ja traditionaalisista
johtajista puoluejohtoon eri tasoilla. Vuoden aikana järjestettiin opintomatka Suomeen ja myös suomalaisten
kunnanvaltuutettujen delegaatio vieraili Sambiassa. Lisäksi Demo järjesti yhteistyössä YK:n kehitysohjelma
UNDP:n ja Sambian parlamentin kanssa viikonlopun mittaisen koulutuksen Sambian parlamentin naisverkostolle naisten puoluerajat ylittävästä yhteistyöstä parlamentaarisella tasolla.
Poliittinen tilanne vuonna 2014 Sambiassa oli kireä. Etenkin vuoden alussa jumiutunut perustuslakiprosessi
kiristi opposition, kansalaisjärjestöjen ja valtapuolue Patriotic Frontin (PF) välejä. Alkuperäisenä ajatuksena oli,
että tekninen komitea luonnostelisi perustuslain, jonka pohjalta järjestettäisiin kansanäänestys. Presidentti Sata
ei kuitenkaan ollut halukas jakamaan komitean luonnosta kabinettinsa ulkopuolelle. Alkuvuodesta 2014 tilanne
oli päätynyt umpikujaan, jossa tekninen komitea sanoi luovuttaneensa perustuslakiluonnoksen kabinetille ja
presidentti taas kielsi vastaanottaneensa luonnoksen. Lopulta luonnos vuoti myös julkisuuteen. Kansalaisjärjestöt ja oppositio vaativat perustuslakia ja järjestivät mielenosoituksia, joista osa yltyi väkivaltaisiksi. Presidentti
Sata totesi keväällä, ettei perustuslakia tarvita ja kaikki, jotka sitä vaativat voidaan nähdä anarkisteina.
Valtapuolueeseen kohdistuneesta kritiikistä huolimatta heidän kannatuksensa säilyi vahvana etenkin pohjoisen
maaseudulla. Sen sijaan puolueen sisällä oli paljon valtataisteluja jo ennen presidentti Satan menehtymistä
lokakuussa. Sata teki useita ministerivaihdoksia vuoden aikana ja pyrki hiljentämään soraääniä puolueessa.
Puolueen sisäisissä väkivaltaisuuksissa kuoli muutamia henkilöitä. Valtapuolueen sisäiset ristiriidat kärjistyivät
presidentti Satan menehdyttyä lokakuussa. Puolueessa kritisoitiin sekä väliaikaista presidenttiä Guy Scottia
että kamppailtiin presidenttiehdokkaan paikasta. Lopulta valtapuolueen presidenttiehdokkaaksi valittiin Edgar
Lungu.
Myös entisen valtapuolueen Movement for Multiparty Democracyn (MMD) sisällä oli valtataisteluja presidentin
täytevaalien alla. Oppositiopuolue UPND vahvisti asemiaan Hakainde Hichileman johdolla. Lisäksi kiistelty kansalaisjärjestöjen toimintamahdollisuuksia rajoittava laki kiristi kansalaisjärjestöjen ja hallinnon välejä. Laki olisi
pakottanut järjestöt rekisteröitymään ja hallitukselle olisi tarjoutunut mahdollisuus puuttua niiden toimintaan.
Järjestöt kieltäytyivät useaan otteeseen rekisteröitymisestä ja laki herätti myös kansainvälisesti paljon vastustusta.
Lopulta syksyllä 2014 järjestöt pääsivät hallituksen kanssa sopuun eikä lakia ole ainakaan toistaiseksi toimeenpantu. Poliittisen tilanteen epävakaudesta huolimatta Demon ja ZNWL:n hanke pystyi toimimaan ja vahvisti
naisten yhteistyötä puoluerajojen yli eri tasoilla.
Syyskuussa järjestettiin koulutus Sambian parlamentin naisverkostolle puoluerajat ylittävästä yhteistyöstä.
Demo, UNDP:n Sambian maatoimisto ja Sambian parlamentin naisverkosto järjestivät yhdessä koulutuksen
parlamentin naiskansanedustajille ja -ministereille syyskuun lopussa Chisambassa Sambiassa. Koulutuksessa
jaettiin hyviä käytäntöjä naisten puoluerajat ylittävästä yhteistyöstä parlamenttitasolla tavoitteena vahvistaa
Sambian parlamentin naisverkoston strategista toimintaa. Suomesta koulutukseen osallistuivat kansanedustajat Pia Kauma Kokoomuksesta ja Aino-Kaisa Pekonen Vasemmistoliitosta, molemmat eduskunnan naisverkoston aktiivisia jäseniä. Kouluttajina toimivat Demon ohjelmasuunnittelija Hanne Hämäläinen ja konsultti Elina
Hatakka.
Koulutus keskittyi naisten puoluerajat ylittävään yhteistyöhön ja hyviä esimerkkejä haettiin Suomen lisäksi
muun muassa Tansaniasta, jossa Demo tukee naisten poliittista yhteistyöfoorumia. Tärkeimpänä koulutuksen
antina pidettiin ymmärrystä siitä, että naisten puoluerajat ylittävä yhteistyö on mahdollista eriävistä mielipiteistä huolimatta. Koulutuksessa hyvien käytäntöjen jakamisen lisäksi pohdittiin ja identifioitiin myös konkreet12

tisia teemoja ja aiheita tasa-arvon parantamiseksi, joita Sambian naiskansanedustajat voisivat yhdessä ajaa
eteenpäin. Muun muassa koulutus ja lapsiavioliitot koettiin tärkeiksi yhdistäviksi teemoiksi. ”Parasta koulutuksessa oli ymmärrys siitä, miten me naiset voimme yhteistyöllä vaikuttaa lainsäädäntöön ja siten tasa-arvon
toteutumiseen”, totesi yksi koulutukseen osallistunut sambialainen kansanedustaja. Suunnitelmissa on jatkaa
kokemustenvaihtoa parlamenttitasolla myös vuonna 2015. Demo osallistui vuoden 2014 aikana myös Sambian
parlamentin naisverkoston strategian kommentoimiseen.

Kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen (vas) mukana pohtimassa, miten Sambian parlamentin naisverkosto voisi kehittää yhteistyötään
tutkimuslaitosten ja kansalaisjärjestöjen kanssa

Paikallistasolla vuonna 2014 lisättiin naiskunnanvaltuutettujen ja vuonna 2016 ehdolle asettuvien ehdokkaiden kykyjä ja taitoja, jotta he pystyvät menestyksekkäästi kampanjoimaan vuoden 2016 vaaleissa. Keväällä
identifioitiin poliittisten puolueiden kanssa yhteistyössä paikallistasolla viidestä hankkeen piirikunnasta 30
naista, jotka ovat kiinnostuneita asettumaan ehdolle vuoden 2016 kuntavaaleissa. Identifioinnin jälkeen ehdokkaille järjestettiin kesäkuun alussa kaksipäivänen koulutus Lusakassa. Koulutuksessa käytettiin oppimateriaalina
aiemmin hankkeen aikana valmisteltuja koulutusmanuaaleja. Koulutuksessa käytiin läpi muun muassa paikallishallintojärjestelmää kunnanvaltuutetun näkökulmasta, vaalijärjestelmää etenkin sukupuolinäkökulmasta ja
media-, kampanjointi- ja vaikuttamistaitoja. Lisäksi osallistujat vahvistivat puoluerajat ylittävää yhteistyötä ja
suunnittelivat verkostoitumista paikallistasolla vahvistaakseen asemaansa politiikassa.
Vuonna 2014 tuettiin naispoliitikkojen yhteistyön tiivistämistä yli puoluerajojen tasa-arvoasioiden edistämiseksi. Vuoden 2014 aikana järjestettiin kahdesti jokaisessa piirikunnassa naisten yhteistyötä politiikassa vahvistava foorumi, joka tuo yhteen naispoliitikkoja kaikista kyseisten piirikuntien merkittävistä puolueista. Foorumi
mahdollistaa naispoliitikkojen verkostoitumista ja parhaiden käytäntöjen jakamista muun muassa naisten aseman parantamisesta niin puolueiden sisällä kuin muualla politiikassa. Vuoden ensimmäiset foorumin kokoukset
järjestettiin maaliskuussa jokaisessa piirikunnassa ja niihin osallistui keskimäärin noin 30 naispoliitikkoa eri
puolueista. Kaikkialla muualla kuin Lusakassa, jossa poliittinen ilmapiiri on kireämpi, naispoliitikot kokoontuivat
yhteen myös niiden kahden kerran lisäksi, joita Demo ja ZNWL tukivat. Muun muassa Kapiri Mposhissa naispoliitikot järjestivät itse yhdessä tapahtuman naistenpäivän kunniaksi. Kokouksissa poliitikot ovat jakaneet tietoa
ja kokemuksia puoluerajojen yli.
Vuoden toiset foorumit päätettiin järjestää poikkeuksellisesti jo kesä-heinäkuussa, jotta Suomen opintomatkalle osallistuneet kuntapoliitikot pystyivät jakamaan oppimaansa ja kokemaansa laajemmalle yleisölle. Kokouksiin
osallistui myös suomalainen kaupunginvaltuutettu Jenni Pitko (vihr), joka teki kesällä 2014 vapaaehtoistöitä
Demon ja ZNWL:n hankkeelle Lusakassa. Lisäksi foorumien toinen vuoden tapaaminen järjestettiin koko päivän
kestävänä koulutustilaisuutena, jossa koulutettiin naispoliitikkoja paikallishallintoon ja johtajuuteen liittyvistä
kysymyksistä. Koulutuksissa käsiteltiin muun muassa kansallisia ja kansainvälisia tasa-arvoinstrumentteja, paikallisen naisjärjestön roolia puolueessa, vaalijärjestelmää ja mediataitoja. Tarve ja pyyntö koulutuksille nousivat
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puolueiden naisjärjestöjen johdolle aikaisemmin keväällä järjestetystä koulutuksesta.

Kuntavaaliehdokkaiden taitoja vahvistettiin koulutuksessa kesäkuussa

Tuloksina naispoliitikot päättivät muun muassa lobata naisjärjestöille vahvempaa roolia puolueorganisaatioissaan, järjestää parempaa kommunikaatiota puolueiden eri tasojen välille ja vaikuttaa, että naiset pääsisivät
puolueen johtotehtäviin. Mpikassa naiset päättivät vaikuttaa yhdessä maanomistuskysymyksiin ja siihen, että
valtuustot myöntäisivät 30 prosenttia maankäyttöluvista naisille.
Puolueiden naisjärjestöille järjestettiin valtakunnallisella tasolla hankkeen ohjausryhmän pyynnöstä koulutus kesäkuussa. Koulutukseen osallistui kahdeksasta eri puolueesta 30 osallistujaa. Tavoitteena oli vahvistaa
naisjärjestöjen roolia puolueorganisaatioiden sisällä. Koulutuksen aiheina olivat muun muassa kansalliset ja
kansainväliset tasa-arvoinstrumentit, mediataidot ja puoluerajat ylittävän yhteistyön vahvistaminen. ABZ-puolueen naisjärjestön pääsihteeri keräsi kaikkien osallistuneiden yhteystiedot, jotta he voisivat tavata keskenään
myös ilman ZNWL:n fasilitointia. Lisäksi naisjärjestöt toivoivat, että ZNWL voisi järjestää tasa-arvokoulutuksia
laajemmin puolueille puoluekokouksien yhteydessä.
Kesäkuussa järjestettiin myös viiden eri puolueen (FDD, MMD, PF, UNIP ja UPND) kuntapoliitikolle opintomatka Suomeen. Kolme osallistujista oli kunnanvaltuutettuja ja kaksi kunnanvaltuustoon pyrkiviä. Opintomatkaa
edelsi Lusakassa Suomen suurlähetystöllä järjestetty perehdytys ja tiedotustilaisuus, johon osallistui lähes 50
eri tahojen ja median edustajaa. Delegaatio tutustui Suomen tasa-arvokäytäntöihin, kuntien rakenteisiin ja puolueiden toimintaan. Viikon vierailuun mahtui paljon monipuolista ohjelmaa eduskunnan naisverkoston tapaamisesta käyntiin Keskustan puoluekokouksessa ja Vihreiden naisten Turun osaston virkistyspäivässä Turun saaristossa. Sambialaiset naispoliitikot tapasivat useiden eri puolueiden naisjärjestöjä, kuntatoimijoita ja tasa-arvon
parissa työskenteleviä tahoja eri sektoreilta. Erityisesti kiinnostusta ja keskustelua herättivät naisten puoluerajat
ylittävä yhteistyö, puolueiden tasa-arvo ja sisäinen demokratia, kuntien vahva rooli Suomessa sekä poliittinen
järjestelmä, joka pakottaa puolueet tekemään yhteistyötä ja neuvottelemaan keskenään. Opintomatkan palaute
oli erinomaista ja anti herätti vierailijoissa paljon ajatuksia:
”The idea of the government working together with the opposition to develop the country is excellent here. We
feel that this promotes inclusiveness and opportunity by different stakeholders including women to have a
direct input in the political system.”
Mahdollisuus kansainväliseen kokemustenvaihtoon toteutui myös syyskuussa, jolloin delegaatio Suomesta
osallistui Lusakassa järjestettyyn kaikki maan naiskunnanvaltuutetut kokoavaan konferenssiin. Suomen delegaatioon kuuluivat Heini Röyskö (KD) ja Outi Virtanen (PS). Kaikkien maan 85 naiskunnanvaltuutetun lisäksi
konferenssiin osallistui traditionaalisia johtajia, kansanedustajia, puolueiden puheenjohtajia ja pääsihteereitä,
puolueiden naisjärjestöjen edustajia, mediaa ja kansalaisjärjestöjen edustajia.
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Sambialaisten kunnanvaltuutettujen delegaatio lounaalla Mari Kiviniemen kanssa kesäkuussa

Konferenssin teemana oli naisten rooli kunnallisessa päätöksenteossa ja politiikassa Sambian 50-vuotisen
itsenäisyyden aikana. Konferenssissa juhlapuheiden lisäksi järjestettiin muun muassa ryhmätöitä, joissa naiskunnanvaltuutetut pohtivat, mitkä asiat ovat haitallisia tasa-arvon kannalta kuntatasolla ja miten he itse poliitikkoina voisivat vaikuttaa näihin asioihin. Lisäksi Suomen suurlähetystö järjesti iltavastaanoton, johon osallistui
naiskunnanvaltuutettujen lisäksi myös naiskansanedustajia.
Lokakuussa ZNWL:n toiminnanjohtaja Juliet Chibuta ja Alliance for Democracy and Development (ADD) -puolueen naisjärjestön puheenjohtaja Benita Chikwiililwa Mwanza osallistuivat Demon ohjelmasuunnittelijoiden ja
Tansanian kumppaneiden kanssa “Gender in Politics and Political Parties: Experiences, Challenges and Perspectives for the Future” -konferenssiin Malawissa. Konferenssin järjestivät Netherlands Institute for Multiparty
Democracy (NIMD) ja International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) yhteistyössä Center for Multiparty Democracy in Malawin (CMD-Malawi) kanssa. Konferenssissa jaettiin parhaita
käytäntöjä naisten poliittisen osallistumisen vahvistamiseksi yli 20 Afrikan maan poliitikon kanssa.
Hankkeelle perustettu, kaikkien puolueiden naisjärjestöjen johdosta koostuva ohjausryhmä kokoontui maalis- ja
marraskuussa antaakseen panoksensa hankkeelle. He toimivat myös linkkeinä puolueisiin päin valtakunnallisella
tasolla. Ohjausryhmä on osoittanut aktiivista kiinnostusta ja omistajuutta hankkeesta ja antanut tärkeää palautetta ja ehdotuksia hankkeen toteuttamiseen. Tammikuussa julkaistiin myös heidän marraskuun 2013 kokouksessa luonnostelemansa yhteinen kannanotto, jossa tuomittiin täytevaalien yhteydessä esiintynyt vaaliväkivalta.
Hankkeen kohdepiirikunnissa vaikutettiin yhteisöjen asenteisiin, jotta naisten olisi helpompi nousta johtopaikoille. Lisäksi vaikutettiin myös puolueisiin, jotta ne toimisivat entistä tasa-arvoisemmin ja nostaisivat
enemmän naisia ehdokkaiksi. Kesä- ja elokuussa järjestettiin kunnalliset keskustelufoorumit kaikissa hankkeen
piirikunnissa. Keskusteluihin osallistui yli 250 ihmistä. Nämä tilaisuudet tarjosivat naiskunnanvaltuutetuille mahdollisuuden kertoa roolistaan ja saavutuksistaan kunnallispolitiikassa. Myös suomalainen kaupunginvaltuutettu
Jenni Pitko (vihr) osallistui osaan keskusteluista. Joulukuussa piirikunnissa jatkettiin myös yhteisöjen asenteisiin
vaikuttamista muun muassa yhteisöteatterin keinoin. Teatteriesityksessä pohdittiin naisten roolia politiikassa.
Tilaisuuksissa keskusteltiin myös vaaleista ja äänestämisestä. Yhteensä yli 3800 naista ja miestä osallistui tilaisuuksiin viidessä piirikunnassa.
Vuoden aikana valmisteltiin myös informaatiomateriaalia kaikista naiskunnanvaltuutetuista ja 83 naisen profiilit
kerättiin. Hankkeen piirikunnissa alkaneet radio-ohjelmat tasa-arvosta jatkuivat kesä-, heinä-, elo- ja syyskuussa. Yhteensä 18 radio-ohjelmaa lähetettiin, joihin osallistui 30 keskustelijaa eri organisaatioista.
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Hankkeessa jatkettiin myös puolueisiin vaikuttamista naisten poliittisen osallistumisen merkityksestä niin
paikallisella kuin kansallisella tasolla. Tapaamisten aiheet vaihtelivat ajankohdan mukaan pormestarivaaleista
ja täytevaalien ehdokasasettelusta maanomistuskysymyksiin. Kabwessa maanomistuksesta päättävä komitea
päätti, että 30 prosenttia maasta tulee antaa naisille. Täytevaaleissa osa puolueista nimitti naisia ehdolle ja
syksyn aikana kolme uutta naista nousikin parlamenttiin. Lisäksi loppuvuodesta vaikutettiin presidentin täytevaalien alla puolueisiin vaaliväkivallasta pidättäytymisessä.

Tasa-arvo- ja lapsiasioiden ministeri Inonge Wina (nykyinen vara-presidentti) puhui kaikille Sambian naiskunnanval-tuutetuille syyskuussa

Vuoden aikana alettiin valmistella vuonna 2015 toteutettavaa evaluaatiota hankkeesta. Hankkeen tuloksia seurattiin ja niistä tiedotettiin aktiivisesti sekä Demon että ZNWL:n viestintäkanavia pitkin, muun muassa nettiartikkeleiden, uutiskirjeiden ja median välityksellä sekä Suomessa että Sambiassa. Esimerkiksi opintomatkoista
julkaistiin kirjoituksia suomalaisissa puoluejulkaisuissa ja matka sai myös hyvin näkyvyyttä sambialaisessa
mediassa.

3.4. Sri Lanka
Vuoden 2014 aikana Demo aloitti Etelä-Aasian poliittisten nuorisojärjestöjen dialogihankkeen suunnittelun.
Tavoitteena oli suunnitella hanke, jossa nuorisopoliitikkojen osaamista vahvistetaan mahdollistamalla niin
paikallista, alueellista kuin kansainvälistä kokemustenvaihtoa sekä mahdollistetaan nuorisopoliitikkojen rakentava vuoropuhelu yli puoluerajojen. Vuoden aikana Demo teki perusteellisen toimintaympäristöanalyysin sekä
keskusteli Sri Lankan kaikkien keskeisten puolueiden kanssa hankkeen tavoitteista ja toimintamalleista. Loppuvuoteen suunnitellut ensimmäiset nuorisopoliitikkojen dialogiseminaarit siirrettiin vuoden 2015 alkuun Sri
Lankan aikaistettujen presidentin vaalien vuoksi.
Vuonna 2014 srilankalaisten nuorisopoliitikkojen puoluerajat ylittävä delegaatio vieraili Nepalissa tutustumassa
nuorisojärjestöjen yhteistyömalleihin ja nepalilaisten nuorisopoliitikkojen YK:n maailman nuorisokonferenssin
yhteydessä Colombossa srilankalaisilla nuorisopoliitikoilla oli mahdollisuus tutustua Nepalin poliittisten nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen muodostaman yhteistyöfoorumin toimintaan ja jakaa ajatuksiaan puoluerajat ylittävästä nuorisoyhteistyönmallista nepalilaisten nuorisopoliitikkojen kanssa.
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3.5. Tansania
Demo jatkoi vuonna 2014 Tansaniassa puolueiden naisjärjestöjen muodostaman yhteistyöfoorumin eli Tanzania
- Women Cross-party Platformin (T-WCP) toiminnan tukemista naispoliitikkojen tietojen, taitojen ja yhteistyön
vahvistamiseksi. Toiminta tähtää naisten ja miesten tasa-arvoiseen edustukseen politiikan kaikilla tasoilla sekä
tasa-arvoasioiden merkityksen kasvattamiseen kansallisella poliittisella agendalla. Yhteensä T-WCP:n ja Demon
toimintoihin osallistui lähes 1000 ihmistä vuoden aikana, median ja perustuslakivaikuttamisen kautta verkoston
toiminta saavutti huomattavasti laajemman joukon.
Vuonna 2014 Tansaniassa luonnosteltiin uusi perustuslaki, josta äänestetään kansanäänestyksessä huhtikuussa 2015. T-WCP onnistui saavuttamaan perustuslakiprosessiin vaikuttamisessa laajemman naisliikkeen kanssa
tärkeän aseman. Foorumin koordinaattori ja sihteeristön jäsenet yhtä lukuun ottamatta valittiin perustuslakia
säätävään kokoukseen ja foorumi valittiin myös vetämään 40 kansalaisjärjestön ”Naiset ja perustuslaki” -verkostoa. Foorumia kuultiin myös yksittäisissä perustuslakia valmistelevissa komiteoissa, joiden työ liittyi tasa-arvoon. Perustuslakiluonnos meni lopulta läpi perustuslakia säätävässä kokouksessa, ja luonnoksessa muun
muassa määriteltiin, että jokaiselta äänestysalueelta valitaan parlamenttiin sekä nainen että mies. Näin ollen
naisten määrä lisääntyisi politiikassa ja heidän roolinsa vahvistuisi heidän ollessaan demokraattisesti valittuja
ja vastuullisia äänestäjilleen erillisen naiskiintiön sijaan. Lisäksi luonnos sisälsi paljon muita tasa-arvon kannalta
hyviä uudistuksia esimerkiksi naisten maaomistukseen liittyen. T-WCP:n roolia perustuslakiin vaikuttamisessa
on kuvattu historialliseksi – naiset ajoivat tasa-arvouudistuksia yhdessä yli puoluerajojen. T-WCP jatkoi siten
asemansa vahvistamista tansanialaisia naispoliitikkoja edustavana elimenä.
Perustuslakiprosessi, lähestyvät vaalit (2014 paikallisvaalit ja 2015 presidentin- ja parlamenttivaalit) sekä
opposition aseman vahvistuminen loivat vuonna 2014 epävakautta Tansanian poliittiseen tilanteeseen. Perustuslain valmistelukomissio esitti perustuslakia säätävälle kokoukselle kolmen hallituksen mallia: Sansibarilla ja
mannermaalla olisi molemmilla omat perustuslait ja parlamentit ja tämän lisäksi olisi unionin perustuslaki ja
parlamentti. Perustuslakia säätävä kokous muodostettiin helmikuussa ja se aloitti työnsä maaliskuussa 2014.
Jo keskustelussa kokouksen järjestäytymisestä ja työmenetelmistä opposition ja valtapuolueen välit kiristyivät.
Valtapuolue Chama Cha Mapinduzi (CCM) muun muassa esitti avointa äänestystä suljetun lippuäänestyksen
sijaan ja presidentti Kikwete puhui perustuslakia säätävälle kokoukselle kahden hallituksen mallin puolesta. Valtapuolue tekikin useita muutoksia valmistelukomission luonnokseen, kuten oppositiopuolueiden vastustaman
muutoksen kahden hallituksen malliin. Lisäksi luonnoksen muutokset presidentin valtaoikeuksien kaventamiseen poistettiin. Oppositiopuolueet syyttivät valtapuoluetta perustuslakiprosessin kaappaamisesta ja taktikoinnista eri komiteoissa ja he boikotoivat prosessia useaan otteeseen.
Toisaalta ensimmäistä kertaa oppositiopuolueet yhdistivät rintamansa ja päättivät muun muassa asettaa vuoden 2015 vaaleissa ehdolle yhteisen presidenttiehdokkaan. Opposition ja valtapuolueen tulehtuneista väleistä
huolimatta naispoliitikot TWC-P:n johdolla pystyivät tekemään yhteistyötä koko perustuslakiprosessin läpi ja
ajamaan luonnokseen paljon naisten asemaa parantavia kohtia yhteisenä rintamana. He saivat myös jo prosessin alettua vaadittua, että mikäli perustuslakia säätävän kokouksen puheenjohtaja on mies, tulee varapuheenjohtajan olla nainen ja näin myös tapahtui.
Muuten poliittiseen tilanteeseen vaikuttivat myös korruptioskandaalit ja paikallisvaalit loppuvuodesta 2014.
Vaaleissa oli paljon puutteita, muun muassa ehdokaslistoja ja äänestyslipukkeita ei ollut monilla äänestysalueilla saatavilla ja äänestäjien turhautuminen purkaantui paikoittain väkivaltaisuuksina. Paikallisvaaleissa oppositiopuolueet lisäsivät suosiotaan etenkin kaupungeissa. Valtapuolue CCM:n aseman heikentyessä ja oppositiopuolueiden suosion vahvistuessa etenkin nuorten keskuudessa puolueiden välit ovat kiristyneet. Lisäksi
lähestyvät vaalit ovat aiheuttaneet valtataisteluja myös puolueiden sisällä. Myös sananvapaus on heikentynyt
edellisten vuosien tapaan ja toimittajien työtä on häiritty.
Naisten yhteistyöfoorumi koostui vuonna 2014 edellisten vuosien tapaan kaikkien kuuden parlamenttipuolueen
naisjärjestöistä ja Tansanian parlamentin naisverkostosta. Vuonna 2014 foorumin johdossa jatkoivat veteraanipoliitikko Anna Abdallah (CCM) puheenjohtajana ja parlamentaarikko Susan Lyimo (CHADEMA) varapuheenjohtajana. Jäsenjärjestöjen taustapuolueet ovat:
• Chama Cha Mapinduzi (Revolutionary State Party – CCM)
• Chama Cha Demokrasia na Maendeleo (Party for Democracy and Progress – CHADEMA)
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• Civic United Front (CUF)
• Tanzania Labour Party (TLP)
• National Convention for Reconstruction and Reform – Mageuzi (NCCR)
• United Democratic Party (UDP)
Vuonna 2014 hanke jatkoi toimintaansa suunnitelman kahden painopisteen mukaisesti: 1) vahvistettiin edelleen
naisten puoluerajat ylittävän yhteistyöfoorumin T-WCP:n vakiintumista ja 2) panostettiin foorumin tunnettuuteen ja näkyvyyteen etenkin perustuslakiprosessissa.
T-WCP:n kaikkien parlamenttipuolueiden naisjärjestöistä ja parlamentin naisverkostosta koostuva sihteeristö
kokousti kahdeksan kertaa Demon tuella vuoden aikana. Perustuslakiprosessista johtuen suurin osa kokouksista järjestettiin maan pääkaupungissa Dodomassa, sillä suurin osa sihteeristön jäsenistä nimettiin myös
perustuslakia säätävän kokouksen jäseniksi. Joulukuussa järjestettiin isompi kokous Dar es Salaamissa, johon
osallistui yli 50 osallistujaa eri puolueiden naisjärjestöistä. Tilaisuudessa keskusteltiin naisiin kohdistuvasta väkivallasta puolueissa ja vaalien aikana.
Kansainvälisen naisten päivän yhteydessä osallistuttiin alueellisiin juhlallisuuksiin Ntyukan alueella Dodomassa,
jossa T-WCP:n sihteeristön jäsenet ja perustuslakia säätävän kokouksen jäsenet esittelivät perustuslakiprosessia tasa-arvon kannalta yli 500 henkilölle. Lisäksi järjestettiin T-WCP:n varsinainen naisten päivän tapahtuma,
jonne kokoontui 40 perustuslakia säätävän kokouksen naisedustajaa eri puolueista. Kokouksessa keskusteltiin
strategioista, miten naiset voivat yhdessä ajaa tasa-arvoasioita prosessissa, erityisesti 50:50 edustusta parlamentin lisäksi kaikille poliittisen päätöksenteon tasoille. Lisäksi keskusteltiin vammaisten naisten oikeuksista
perustuslakiprosessissa, tyttöjen koulutuksesta, teiniraskauksista ja naisiin kohdistuvasta väkivallasta.

Tanzania Women Cross-party Platformin sihteeristö kansainvälisen naisten päivän juhlallisuuksissa Dodomassa 8.3.2014

Maaliskuussa T-WCP järjesti Dodomassa lehdistökonferenssin 50 henkilölle, jonka aiheena oli tiedottaa
T-WCP:n roolista perustuslakiprosessissa ja perustuslain tasa-arvoelementeistä. Erityisesti perustuslakiluonnok18

sen mukaista naisten ja miesten 50:50 tasa-arvoista edustusta päätöksentekoelimissä esiteltiin ja keskusteltiin,
miten media voi edistää tasa-arvoagendaa prosessin aikana. 37 toimittajaa ja toimitussihteeriä allekirjoitti
sitoumuksen aikomuksesta kirjoittaa pääkirjoituksia ja artikkeleita tasa-arvosta perustuslakiluonnoksessa. Lisäksi tilaisuus pääsi radio-ohjelmiin, joiden arvioitu kuulijamäärä on noin viisi miljoonaa tansanialaista. Tilaisuus
järjestettiin yhteistyössä Tanzania Media Women Associationin (TAMWA), Tanzania Women Lawyers Associationin (TAWLA) ja Women and Constitution Coalitionin kanssa. Lisäksi maaliskuussa Dodomassa T-WCP järjesti
45:lle perustuslakia säätävän kokouksen naisehdokkaalle keskustelutilaisuuden, jossa he pohtivat, miten tyttöjen koulutus, teiniraskaudet ja 50:50 edustus näkyvät perustuslakiluonnoksessa ja miten he voivat ajaa näitä
asioita prosessissa eteenpäin yhtenä rintamana.
T-WCP järjesti 11 tilaisuutta puolueiden naisjärjestöjen edustajille paikallistasolla eri puolilla Tansaniaa, joihin
osallistui yhteensä 300 naispoliitikkoa. Tilaisuuksissa käytiin läpi yhdessä perustuslakiprosessia ja sen vaikutusta tasa-arvoon ja naisten poliittiseen osallistumiseen. Lisäksi samalla keskusteltiin perustuslain sisällöstä
laajemmin ja tulevista kuntavaaleista samalla kartoittaen ja kouluttaen ehdokkaita paikallisvaaleja varten. Koulutusten arvioinneista selvisi muun muassa, että ennen koulutuksia paikallistason naispoliitikot eivät tunteneet
perustuslakiprosessia ja sen 50:50 kiintiöjärjestelmää.
Lokakuussa T-WCP:n kaksi edustajaa Angelina
Mutahiwa (NCCR Mageuzi) ja Susan Lyimo
(CHADEMA) osallistuivat Demon ohjelmasuunnittelijoiden ja Sambian kumppaneiden kanssa “Gender in
Politics and Political Parties: Experiences, Challenges
and Perspectives for the Future” -konferenssiin Malawissa. Konferenssin järjestivät Netherlands
Institute for Multiparty Democracy (NIMD) ja
International Institute for Democracy and Electoral
Assistance (International IDEA) yhteistyössä Center
for Multiparty Democracy in Malawin (CMD-Malawi)
kanssa. Konferenssissa jaettiin parhaita käytäntöjä
naisten poliittisen osallistumisen vahvistamiseksi yli
20 Afrikan maan poliitikon kanssa. Tansanian yhteistyöfoorumi ja sen rooli perustuslakiprosessissa herätti
paljon kiinnostusta muiden maiden poliitikkojen
kesken Demon vetämässä työpajassa.
Demo koordinoi toimintaansa Tansaniassa muiden
puolueiden kanssa toimivien avunantajien kanssa ja
on säännöllisesti yhteydessä Suomen suurlähetystön
ohella YK:n kehitysohjelma UNDP:n sekä UN Womenin kanssa. Hankkeen tulokset ja T-WCP olivat hyvin
näkyvästi esillä Tansanian eri medioissa vuoden 2014
aikana.
T-WCP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Susan
Lyimo esittelemässä foorumin toimintaa ja roolia
perustuslakiprosessissa Malawissa lokakuussa 2014

3.6. Tunisia
Demon tukema politiikkakoulu rakentaa siltoja yli puoluerajojen Tunisiassa. Vastikään demokratiaan siirtyneessä maassa poliitikkojen on opeteltava dialogia ja moniarvoisen ja inklusiivisen päätöksenteon perustaitoja.
Syksyn rauhanomaisesti sujuneet vaalit osoittavat demokratisoitumisen edenneen vauhdilla.
Vuonna 2014 Tunisian politiikkakoulu jatkoi nuorten tunisialaispoliitikkojen rakentavan poliittisen osallistumisen
edistämistä Tunisian demokratian ja puoluejärjestelmän kehittämiseksi.
Politiikkakoulun järjestämisestä vastasi Centre d’Etudes Méditerranéennes et Internationales (CEMI) yhdessä
Demon, Netherlands Institute for Multiparty Democracyn (NIMD) ja Bulgarian School of Politicsin (BSoP) kanssa. Toimintasuunnitelman mukaisesti työ keskittyi seuraaviin tavoitteisiin:
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1.
2.
3.

Politiikkakoulun vakiinnuttaminen monipuoluepohjaisena poliittista koulutusta tarjoavana instituutiona
johtavien tunisialaisten nuorisopoliitikkojen keskuudessa
Nuorilla poliitikoilla on enemmän tietämystä demokraattisista käytännöistä ja monipuoluepolitiikasta
Nuorilla poliitikoilla on enemmän käytännön poliittista tietotaitoa sekä kykyä vaikuttaa poliittiseen
päätöksentekoon

Vuoden aikana politiikkakoulun suoritti kaksi erillistä kurssia, joiden opiskelijat edustivat yhtätoista maan merkittävintä puoluetta. Kummatkin kurssit kestivät koko vuoden ajan ja koulutukset järjestettiin kolmipäiväisinä,
viisi kummallekin ryhmälle. Lisäksi saksalainen Konrad Adenauer -säätiö järjesti kaksi viikonlopun koulutusta.
Kursseille valittiin puolueilta saatujen ehdotusten ja opiskelijoiden hakemusten perusteella 100 opiskelijaa,
joista 39 oli naisia.
Kurssin koulutusten lisäksi TSoP järjesti kuusi julkista keskustelutilaisuutta (yhteensä 485 osallistujaa), ja kolme
erillistä opintopäivää (151 osallistujaa, joista 73 naista) uuden vaalilain haasteista, vaaliväkivallan ehkäisystä ja
median roolista vaalien alla. TSoP on kolmen toimintavuotensa aikana onnistunut luomaan hyvät verkostot
tärkeiden alueellisten kumppanien kanssa, joihin kuuluvat esimerkiksi ETYJ:n demokratia- ja ihmisoikeusyksikkö
(ODIHR), International Idea, ja Euroopan Neuvosto.
Joulukuussa yksitoista eri puolueita edustavaa TSoPin opiskelijaa vieraili Suomessa tutustuen Suomen poliittiseen järjestelmään, paikallishallintoon ja suomalaisiin puoluetoimijoihin. Ryhmä vieraili muun muassa eduskunnassa, Julkisen sanan neuvostossa, useissa puolueiden nuorisojärjestöissä ja ulkoasiainministeriön Pohjois-Afrikan yksikön vieraana. Lisäksi ryhmä tutustui Tampereella paikallistason hallintoon ja yliopistoon. Lisäksi
järjestettiin Tunisia-aiheinen seminaari, jossa kaksi nuorista osallistui tilaisuuden paneelikeskusteluun. Vierailua
pidettiin erittäin hyödyllisenä ja palautteessa korostui erityisesti suomalaisten nuorten kansanedustajien ja
muiden nuoriso- ja opiskelijapoliitikkojen tapaamisen merkitys. Ryhmä ja TSoPin henkilökunta tapasivat myös
Suomen suurlähettilään Tunisissa ennen matkaa.

Politiikkakoululaiset vierailivat mm. eduskunnassa tutustumassa suomalaiseen politiikkaan

Politiikkakoulun arvostus puolueiden ja nuorisopoliitikkojen parissa on suurta ja koulutukset koetaan erittäin
hyödyllisinä. Kasvavan alumniverkoston merkitys on erittäin tärkeä koulun uskottavuuden, kestävyyden ja
puolueiden arvostuksen kannalta. Alumnit ovat myös edustettuina TSoPin ohjausryhmässä. Politiikkakoulun
ohjelmaan kuuluu muun muassa runsaasti puoluerajat ylittävää ryhmätyöskentelyä.
CEMI toteuttaa kurssipalautteen perusteella sisällöllisesti tasokasta koulutusta ja on myös ideoinut uusia koulutusta ja dialogia vahvistavia aloitteita. TSoPin kasvu jatkuu vuonna 2015, kun koulutukset jatkuvat myös paikallistasolla EU-rahoitteisen hankkeen turvin, jota myös Demo tukee. EU-hankkeessa on muun muassa järjestetty
aktiivinen alueellinen mentotorointiohjelma 50 alumnin avulla. TSoPin toiminnan laajentuessa myös CEMIn
henkilökunnan hallinnollisen osaamisen tukeminen nähdään tärkeänä, ja kumppanit ovat keskittyneet tuke20

maan organisaation kehittämistä muun muassa säännöllisten tapaamisten muodossa.
Kurssien kouluttajat olivat vuonna 2014 suureksi osaksi paikallisia asiantuntijoita kansainvälisten jäädessä pienempään rooliin. Kansainvälisten asiantuntijoiden ja järjestöjen roolia olisi hyvä lisätä jatkossa.
Tunisiassa järjestettiin vuoden 2014 aikana sekä parlamentti että presidenttivaalit. Vaalit ovat arabimaailman
tulevaisuuden kannalta hyvin tärkeät, ja ne sujuivatkin rauhallisesti. Parlamenttivaaleissa valittiin 217 kansanedustajaa 33 vaalipiiristä, joista 6 on ulkomailla. Kyseessä on suhteellista vaalitapaa noudattava listavaali. Vaalilistoja oli yhteensä 1 300 ja ehdokkaita 13 000. Naisia ehdokkaista oli 47 prosenttia, mutta vaalilistojen kärjessä
eli todennäköisimpien läpimenijöiden joukossa heitä oli vain 12 prosenttia. 27 presidenttiehdokkaasta vain yksi
oli nainen.
Islamistipuolue Ennahdan ennustettiin olevan vaaleissa vahvoilla, vaikka sen suosio on vähentynyt johtuen
Tunisian vallankumouksen jälkeisistä ongelmista ja puolueen kyvyttömyydestä hoitaa niitä. Ennahdan vastavoimaksi nousi sekulaari, kansallismielinen ja populistinen Nida Tounes -puolue. Puolueeseen kuuluu monia Ben
Alin ajan teknokraatteja ja liikemiehiä, mikä rasittaa sitä joidenkin tunisialaisten silmissä. Nidaa Tounes voitti
vaalit ja sai 85 paikkaa parlamenttiin, Ennahdan saadessa paikkoja 69.
Joulukuun presidentinvaaleissa voiton vei entinen parlamentin puhemies Beji Caid Essebsi, joka oli Nida Tounes
-puolueen ehdokas.
TSoPin alumneista ja kurssilaisista ehdolla oli 40 henkeä eri vaalilistoilla, ja heistä 18 oli asetettu vaalilistansa
kärkeen. Erinomaisena tuloksena voidaan pitää 14 TSoPilaisen valintaa Tunisian parlamenttiin. Yhteensä noin
viidesosa politiikkakoulun kurssilaisista oli vaaliehdokkaina.
Puolueet kokevat, että koulusta on heille suurta hyötyä sen perustuessa tunisialaisten omaan tarpeeseen ja
demokraattisen järjestelmän vakiinnuttamiseen. Koulun toiminta on luonut pohjan poliittisen dialogin vahvistamiselle. Koulun alumnit ovat painottaneet palautteissa politiikkakoulun merkitystä urallaan.

3.7. Rajat ylittävä nuorisoyhteistyö
Syksyllä 2013 alkaneen, EU:n Youth in Action -ohjelman rahoittaman hankkeen Participation in Action – Sharing, Learning and Envolving Together (PASLET) puitteissa Demo järjesti neljä kansainvälistä opintomatkaa
vuoden 2014 aikana. Hanke keskittyi nuorten kansainväliseen kokemustenvaihtoon ja keskinäiseen oppimiseen,
ja kumppaneina olivat bangladeshilainen ihmisoikeusjärjestö Odhikar ja slovenialainen nuorisoverkosto MaMa.
Opintomatkoille osallistui suomalaisia ja nepalilaisia nuorisopoliitikkoja, bangladeshilaisia nuoria ihmisoikeuspuolustajia sekä slovenialaisia nuorisotyöntekijöitä.
Ensimmäinen opintomatka järjestettiin helmikuussa Bangladeshiin, jossa osallistujat tutustuivat erityisesti
nuorten ihmisoikeuspuolustajien toimintaan. Suomen opintomatkalla maaliskuussa käsiteltiin muun muassa tasa-arvokysymyksiä, ja Nepaliin huhtikuussa tehdyllä opintomatkalla jatkettiin tutustumalla nuorten naispoliitikkojen yhteistyöhön. Lisäksi Nepalissa aiheena oli korruption vastainen työ. Viimeinen opintomatka järjestettiin
toukokuussa eurovaalien aikaan Sloveniaan, missä vaalien lisäksi osallistujat tutustuivat nuorten yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Lisäksi jokaisessa neljässä maassa järjestettiin hankkeen teemoja käsitteleviä tilaisuuksia
ja seminaareja, ja yhteistyössä hankkeeseen osallistuneiden nuorten kanssa koottiin hyviä käytäntöjä nuorten
osallistumisesta ja yhteistyöstä eri maissa käsittelevä julkaisu.
Osallistujat oppivat paljon erilaisista poliittisista ympäristöistä ja saivat uusia näkökulmia nuorten kokemiin
haasteisiin ja vaikuttamiskeinoihin. Osallistujien erilaiset näkökulmat tekivät kokemustenvaihdosta mielenkiintoista, ja hyviä käytäntöjä jaettiin puolin ja toisin. Monenkeskinen lähestymistapa osoittautui hedelmälliseksi.
Kun mukana oli nuoria neljästä eri maasta, perinteisiin kahdenkeskisiin opintovierailuihin verrattuna tasavertaisemman lähtökohdan vuoksi voidaan puhua aidosti molemminpuolisesta oppimisesta ja kumppanuudesta.
Projektin kokivat merkitykselliseksi sekä opintomatkoille osallistuneet nuoret että heidän taustaorganisaationsa. Kansainvälinen verkostoituminen ja toisenlaisessa kulttuurissa eläviin nuoriin tutustuminen on ollut keskeinen tulos, mutta hanke on myös edistänyt puolueiden välistä dialogia Suomessa, sillä kaikkien opintomatkojen
suomalaiset osallistujat edustivat eri puolueiden nuoriso- tai opiskelijajärjestöjä.
PASLET toimi pilottihankkeena, jonka aikana kartoitettiin, millaisia tarpeita eri maissa on nuorten osallistumi21

seen liittyen ja mitä eri kumppanit voivat yhteistyöhön tuoda. Demo sai yhdessä samojen kumppaneiden sekä
nepalilaisen ASMITA -järjestön kanssa EU:n Erasmus+ -ohjelmasta uuden rahoituksen jatkohankkeelle, joka
hyödyntää PASLET-hankkeen aikana syntyneitä ideoita ja käsittelee nuorten kohtaamia haasteita syvemmin.
Uusi hanke, Youth Creating Solutions for Meaningful Participation alkoi lokakuussa 2014, ja käytännön järjestelyt aloitettiin loppuvuodesta. Hankkeen aktiviteetit toteutetaan vuoden 2015 aikana.

Kokoomusnuorten puheenjohtaja Susanna Koski Bangladeshissa keskustelemassa nuorten vaikutusmahdollisuuksista

4. Kehityspolitiikkatietoinen ja kehitysyhteistyömyönteinen poliittinen kulttuuri
Suomessa Strateginen tavoite: Suomalaisten puoluetoimijoiden kehityspolitiikkatietoisuuden ja kehitys
yhteistyömyönteisyyden sekä kehitysyhteistyöhön osallistumisen lisääminen.

4.1. Demokratia- ja kehitysaiheiset seminaarit ja yleisötilaisuudet
Vuoden ensimmäinen yleisötilaisuus järjestettiin maaliskuussa, kun Demo ja Kehys kokosivat kahdeksan eurovaaliehdokasta pikkuparlamenttiin keskustelemaan aiheesta “Voiko EU pelastaa maailman?” Kehyksen pääsihteeri Rilli Lappalainen johti keskustelua, johon osallistuivat Christina Gestrin (rkp), europarlamenttiin myöhemmin valittu Jussi Halla-aho (ps), Jouko Jääskeläinen (kd), Antti Kaikkonen (kesk), Kimmo Kiljunen (sdp), Annika
Lapintie (vas), Aura Salla (kok) ja Anni Sinnemäki (vihr).
Aprillipäivänä 1.4. järjestettiin “Demokratiatuki ja konfliktit – Ennaltaehkäisystä jälleenrakennukseen” –julkaisutilaisuus. Tilaisuudessa puhuivat kehitysministeri Pekka Haavisto (vihr), eduskunnan kansainvälisen kriisinhallinnan verkoston sihteeri Markus Ylimaa (kesk) ja Demon Nepalin maavastaava Riikka Jalonen. Tilaisuuden
yhteinen viesti oli se, että puolueiden välinen yhteistyö kehittyvissä maissa on ensiarvoisen tärkeää rauhan ja
vakauden säilymisen kannalta, ja Suomen kannattaa siten resursoida demokratiatukeen ja Demon kautta toteutettavaan poliitikkojen vertaistukeen.
Toukokuussa Demo oli mukana Maailma kylässä -festivaalilla perinteisellä Demokratiateltalla. Kaikilla eduskuntapuolueilla ja Demolla oli telttaosastolla omat esittelypöydät, minkä lisäksi poliitikko- ja yleisövieraat osallistuivat arvomatkalaukun pakkaamiseen tuleville mepeille. Arvomatkalaukku lähetettiin myöhemmin kaikille
suomalaisille mepeille. Lisäksi Demo toteutti arvonnan, jonka voittaja Emil Ehnström pääsi lounastapaamiseen
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toivomansa poliitikon kanssa. Tapaaminen kehitysministeri Pekka Haaviston kanssa järjestyi eduskunnassa
syyskuussa ja Demo sai hyvää palautetta arvonnan järjestämisestä.

Maailma kylässä -festivaaleilla pakattiin arvomatkalaukku suomalaisille mepeille

Festivaali osui samalle viikonlopulle eurovaalien kanssa, ja Demokratiateltassa riittikin vieraina niin eurovaaliehdokkaita, ministereitä, kansanedustajia kuin myös puolueiden paikallisia aktiiveja. Asiaohjelmanumero ”Onko
EU:lla globaalia omatuntoa?” toteutettiin Demon ja Kehyksen yhteistyönä. Annika Damströmin juontamassa
paneelissa mukana olivat Silja Borgarsdóttir-Sandelin (rkp), Simon Elo (ps), Sari Essayah (kd), Heidi Hautala
(vihr), Miapetra Kumpula-Natri (sdp), Heikki Patomäki (vas), Sirpa Pietikäinen (kok) ja Olli Rehn (kesk).
Heinäkuussa ulkoministeri Erkki Tuomioja (sdp) ja kehitysministeri Pekka Haavisto (vihr) kutsuivat Demon osallistumaan Porin Suomi Areenassa järjestettyyn nuorille suunnattuun ulkoministeriön globaaliin kesäkouluun.
Demo veti tilaisuudessa yhden nuorille suunnatuista työpajoista. Demon työpajassa käsiteltiin demokratian tai
sen puutteen yhteiskunnallisia vaikutuksia.
Syyskuussa Demo järjesti yhdessä Allianssin kanssa nuorten kehityspoliittisen iltapäivän, jota isännöi kehitysministeri Pekka Haavisto. Avauspuheenvuoron jälkeen Haavisto haastoi nuoret vaikuttajat keskustelemaan
kehityksestä ja nuorten roolista siinä. Mukana paneelissa olivat Maria Feodorow (Allianssi), Maria Ohisalo (vihr),
Pinja Parkkonen (YK-nuoret) ja Henrik Wickström (rkp). Demon entinen puheenjohtaja, kansanedustaja ja
kehityspoliittisen toimikunnan vpj Sanni Grahn-Laasonen (kok) kertoi tilaisuudessa kehitys- ja globaaliasioiden
käsittelystä eduskunnassa ja tilaisuuden annin kokosi yhteen Suomen vuoden 2014 YK-nuorisodelegaatti Joel
Linnainmäki.
Tilaisuuden yksi huomioista oli, että kauniista puheista huolimatta nuorten todelliset vaikutusmahdollisuudet
(kehitysasioihin) ovat melko pienet. Tilaisuus keräsikin kiitosta siitä, että nuoret nostettiin rohkeasti päärooliin
tarjoamaan ratkaisuja nykyisille vaikuttajille. Vastaavalle tapahtumalle on varmasti kysyntää myös jatkossa.
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Marraskuun lopussa Kalevi Sorsa -säätiö, Kepa ja Demo järjestivät eduskunnan pikkuparlamentissa “Demokratiaa kaikille?” -tilaisuuden, jonka keskiössä oli suomalainen demokratiatuki ja sen käytännöt sekä kokemukset.
Tilaisuuden avasi kansanedustaja Johannes Koskinen (sdp) ja alustukset pitivät ulkoministeriön demokratian ja
hyvän hallinnon neuvonantaja Jaakko Jakkila sekä kansainvälisen politiikan professori Heikki Patomäki. Käytännön kokemuksia demokratiatuesta jakoivat järjestäjien lisäksi Suomi-Vietnam seura ja World Vision.
Joulukuussa Tunisian politiikkakoulun vierailun yhteydessä Demo järjesti Kirjasto 10:ssa seminaarin “Youth and
elections in Tunisia – way forward”. Seminaarissa tunisialaiset nuoret poliitikot kertoivat näkemyksiään maansa tulevaisuudesta ensimmäisten uuden perustuslain alla järjestettyjen vaalien jälkeen. Mukana keskustelussa
olivat nuorten osallistumista arabimaissa tutkiva nuorisotutkija Sofia Laine, Ulkopoliittisen instituutin tutkija
Wolfgang Mühlberger sekä Tunisian politiikkakoulun johtaja Ahmed Driss.

Nuoret panelistit kehitysministerin tentissä

4.2. Puoluetoimijat Demon työssä
Poliittisten nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen edustajista koostuva NYT-työryhmä kokoontui vuoden aikana kuusi
kertaa. Myös poliittisten naisjärjestöjen sekä Nytkis ry:n edustajista koostuva gender-työryhmä kokoontui
vuoden aikana kuudesti. Lisäksi kaikkien jäsenpuolueiden edustajien muodostama Maailma kylässä -työryhmä
kokoontui keväällä kolme kertaa suunnittelemaan Demon festivaaliohjelmaa ja Demokratiatelttaa.
NYT- ja gender -työryhmien panos oli jälleen ensiarvoisen tärkeää delegaatiovierailujen suunnittelussa ja
toteutuksessa. Sambian delegaatio tutustui matkallaan niin Perussuomalaisten, Kristillisdemokraattien, RKP:n,
Vihreiden kuin Vasemmistoliiton naisjärjestöjen toimintaan ja lounasti yhdessä Mari Kiviniemen kanssa Keskustan puoluekokoukseen osallistumisen lisäksi.
Tunisian delegaatiolle ohjelmaa järjestivät Perussuomalaiset nuoret sekä Keskustanuoret. NYT-työryhmän
osaaminen oli vuoden 2014 aikana erityisen arvokasta Demon toteuttamassa Youth in Action -hankkeessa.
Hankkeen Suomen matkan aikana Vasemmistonuoret, Perussuomalaiset nuoret, RKP-nuoret ja Keskustanuoret järjestivät kansainvälisille vieraille ohjelmaa ja lisäksi nuoriso- ja opiskelijajärjestöt valitsivat keskuudestaan
osallistujat Bangladeshin, Nepalin ja Slovenian opintomatkoille. Työryhmällä oli myös merkittävä rooli Suomen
opintovierailun sisällön suunnittelussa ja tuottamisessa. YiA-hankkeen ja sen jatkorahoituksen myötä NYT-työryhmän tapaamisiin osallistui keskimäärin lähes yhdeksän järjestöjen edustajaa.
Vierailevat delegaatiot arvostivat palautteiden perusteella suomalaisten poliitikkojen tapaamisia ja vapaata
keskustelua sekä vertaisoppimisen mahdollisuutta. Tällaisia tapaamisia pidettiin keskimäärin organisaatioesittelyitä antoisampina.
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Sambialaiset kunnanvaltuuteut perussuomalaisten naisten vieraina

Demo osallistui vuoden aikana muutamiin puolueiden omiin tilaisuuksiin. Erityisesti keskityttiin tiivistämään yhteistyötä eduskunnan kanssa. Maaliskuussa eduskunnan kansainvälisten asioiden foorumin asettama työryhmä
esitti loppuraportissaan eduskunnan roolin vahvistamista demokratian tukemisessa. Työryhmän vetäjänä toimi
ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Timo Soini. Vuoden aikana aloitettiin Demon ja eduskunnan konkreettisen
yhteistyön suunnittelu. Eduskuntayhteistyön mahdollisuuksia tarkasteltiin myös silmällä pitäen syksyllä aloitettua Demon uuden strategian valmistelua. Lisäksi kaikki Demon vierailijaryhmät tutustuivat eduskuntaan tavaten yksittäisiä kansanedustajia sekä mm. eduskunnan nais- ja nuorisoverkostot. Eduskunnan kansainvälisten
asioiden yksikkö toimi aktiivisena yhteistyökumppanina vierailuiden ohjelman suunnittelussa ja toteutuksessa.

4.3. Viestintä
Vuoden aikana julkaistiin uusi “Demokratiatuki ja konfliktit – Ennaltaehkäisystä jälleenrakennukseen” –jullkaisu
Demon vaikuttamistyön tueksi. YiA-projektin pohjalta koottiin osallistuvien järjestöjen yhteinen PASLET-julkaisu, joka esittelee hyviä käytännön tapoja nuorten yhteiskunnalliseen osallistumiseen kaikista neljästä projektiin
osallistuneesta maasta. Lisäksi aikaisemmin tehdystä “Women’s role in Finnish Democracy Building” -julkaisusta teetettiin uusi, päivitetty painos.
Vuoden suurin viestinnällinen uudistus oli Demon uusien verkkosivujen avaaminen toukokuussa. Uudet sivut
ovat aikaisempaa lukijaystävällisemmät ja linjassa Demon uuden visuaalisen ilmeen kanssa. Samalla uudistettiin myös Demon logo. Vuoden aikana seitsemän kahdeksasta jäsenpuolueesta käytti mahdollisuutta kolumnin
julkaisemiseen Demon uusilla sivuilla. Verkkosivuilla oli toukokuusta laskien keskimäärin 2100 sivulatausta
kuukaudessa.
Demon suomenkielinen uutiskirje lähetettiin vuoden aikana 11 kertaa ja verkkosivujen uudistuksen myötä lanseerattu englanninkielinen uutiskirje kolmesti. Suomenkielisellä uutiskirjeellä oli vuoden lopussa 444 tilaajaa
(edellisvuoden lopussa n. 400) ja englanninkielistä tilasi vuoden lopussa 68 henkilöä.
Sosiaalisen median suhteen Demo oli aikaisempaa enemmän läsnä erityisesti Twitterissä sekä myös LinkedIn:issä. Twitter-seuraajien määrä kasvoi 139:sta seuraajasta 332:en. Facebook-sivun tykkääjien määrä jatkoi myös
tasaista kasvuaan hieman vajaasta tuhannesta ollen vuoden lopussa 1414. Twitter on osoittautunut hyväksi välineeksi kiinnittää yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneiden henkilöiden huomiota, mutta Facebookin merkitys
on edelleen merkittävä erityisesti monissa Demon kumppanimaissa.
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Vuoden aikana puolueiden ja niiden järjestöjen lehdissä (sisältäen verkkopohjaiset) ilmestyi 15 Demon toimintaan liittyvää artikkelia. Yhteensä Demon työtä käsiteltiin 29:ssä artikkelissa tai vastaavassa vuoden aikana
(sisältäen henkilökunnan kirjoittamat artikkelit). Puoluetoimijoiden kirjoittamia näistä artikkeleista oli 15. Suurin
osa jutuista liittyi vierailuihin kumppanimaissa.

5. Asiantuntijaorganisaatio ja vaikuttaja Suomessa

Tavoite: Demon roolin lujittaminen suomalaisena demokratiatuen asiantuntijana ja vaikuttajana erityisalanaan
puolueiden rooli demokratiakehityksessä.
Demon lähtökohtana on, että demokratia ja kehitys kulkevat käsi kädessä. Tämän takia Demo osallistuu aktiivisesti Suomessa käytävään kehityspoliittiseen keskusteluun. Suomen vuonna 2012 hyväksytyn Kehityspoliittisen toimenpideohjelman ja 2013 hyväksytyn demokratiatukilinjauksen myötä demokratiatuki on ollut vahvasti
esillä suomalaisessa kehityspoliittisessa keskustelussa, mutta käytännön panostukset ovat kuitenkin olleet vielä
vähäisiä.
Vuoden aikana Demo oli ulkoasiainvaliokunnassa kuultavana ja antoi lausunnon koskien Valtioneuvoston kehityspoliittista selontekoa. UaV:n mietinnössä todettiin seuraavasti: ”Valiokunta korostaa demokratiakehityksen
tukemista kehityksen oleellisena peruspilarina. Dialogia kumppanimaiden parlamentaarikkojen kanssa tulee
vahvistaa. Eduskunta tukee demokratiayhteistyötä mm. Demo ry:n ja muiden kansalaisjärjestöjen toimesta ja
on vahvistamassa omaa rooliaan tässä työssä.”
Syyskuussa Demo yhdessä muiden pohjoismaisten puolueiden demokratiatukijärjestöjen kanssa teki pohjoismaisille kehitysministereille lausunnon demokratiasta ja demokratiatuesta liittyen vuoden 2015 jälkeisiin kehitystavoitteisiin. Lausunto luovutettiin kehitysministeri Haavistolle. Demo osallistui vuoden aikana myös sen
toiminta-alueisiin liittyneisiin post-2015 kuulemisiin ulkoasiainministeriössä ja vaikutti lisäksi post-2015 prosessiin osana Kehys ry:tä. Demo antoi myös lausuntonsa ulkoasiainministeriön uudesta Myanmarin maaohjelmasta.
Demo osallistui myös ulkoministeriön rauhanvälityksen koordinaatioryhmän toimintaan sekä sisäministeriön
siviilikriisinhallinnan neuvottelukunnan järjestöjaoston kokouksiin. Lisäksi jatkoimme jäsenyyttä Kehys ry:ssä,
Suomen 1325 -verkostossa sekä maailma.net -yhdistyksessä.
Demon demokratia-aiheista kirjastoa kerrytettiin suunnitellusti.

6. Lisäarvo eurooppalaiseen demokratiatukeen

Tavoite: Demo tuo lisäarvoa eurooppalaiseen demokratiatukeen ja sen kehitykseen sekä oppii muilta toimijoilta.
Demo tunnetaan vertaistoimijoiden keskuudessa aktiivisena ja hyvänä yhteistyökumppanina.
Vuoden 2014 aikana tehtiin Euroopan tasolla tiivistä yhteistyötä erityisesti kolmen keskeisen vertaistoimijan
kanssa; European Partnership for Democracy (EPD) ja Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD)
sekä Danish Institute for Parties and Democracy (DIPD). Lisäksi Demo on istunut Kehitysjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry:n hallituksessa, ja pyrkinyt sitä kautta tuomaan demokratiatukinäkökulmaa eurooppalaisesta
kehitysyhteistyöstä käytävään keskusteluun.
Demon toiminnanjohtaja istui vuoden 2014 aikana EPD:n hallituksessa ja EPD:n kautta vaikutettiin aktiivisesti
EU:ssa meneillään olevaan EU:n demokratia- ja ihmisoikeusstrategian päivitysprosessiin. Demon henkilökunta
osallistui myös EPD:n ohjelma- sekä vaikuttamistyön työryhmien kokouksiin. EPD on osa Brysselissä toimivan
Human Rights and Democracy Networkin (HRDN) johtoryhmää ja demokratiatukijärjestöjen eurooppalaisena
kattojärjestönä järjestää usein tilaisuuksia EU:n demokratiatukeen liittyen. Kesäkuussa Demon toiminnanjohtaja
osallistui EPD:n järjestämään tapahtumaan EU:n demokratiatuesta, joka kokosi yhteen eurooppalaisia demokratiatukitoimijoita keskustelemaan yhdessä EU:n ulkosuhdehallinto EEAS:n ja EU-komission kehitysasioista
vastaavan pääosasto DevCon demokratiatuesta vastaavien henkilöiden kanssa. Demon ohjelmasuunnittelija
osallistui myös kesällä Madridissa pidettävään EPD:n ja Club de Madridin yhteistyössä järjestämään tilaisuuteen
demokratiatuesta, jossa keskusteltiin EPD:n Integrated Support Programme for Inclusive Reform and Democratic Dialogue (INSPIRED) -hankkeen puitteissa valmistellusta toimintamallista EU:n demokratiatuelle.
Pohjoismaisten puolueiden demokratiatukitoimijoiden verkostoitumista ja yhteistyötä jatkettiin. Syyskuussa
Demo järjesti kaksipäiväisen tapahtuman pohjoismaisille toimijoille. Tapaamisen yhteydessä järjestettiin nyt en26

simmäistä kertaa myös pohjoismainen akatemia, jossa kansainvälisten järjestöjen (EEAS, ETYJ ja International
IDEA) toimijat perehdyttivät pohjoismaiset demokratiatukitoimijat demokratiatuen ajankohtaisiin aiheisiin.
Akatemiassa keskityttiin erityisesti vahvistamaan toimijoiden kykyä suunnitella hyviä demokratiatukiohjelmia, j
otka ottavat huomioon edustuksellisuuden ja vastuullisuuden periaatteet. Tapaamisen toisena päivänä järjestettiin kutsuvierasseminaari eduskunnassa sekä pohjoismaisten toimijoiden kokous, jossa keskusteltiin ajankohtaisista asioista sekä pohjoismaalaisesta yhteistyöstä. Akatemiaa pidettiin erittäin hyvänä aloitteena, jota tulee
kehittää jatkossa työntekijöiden osaamisen kehittämiseksi ja entistä vahvemman pohjoismaisen puolueiden
demokratiatuen takaamiseksi.
NIMD on hollantilaisten parlamenttipuolueiden yhteinen demokratiatukijärjestö ja yksi merkittävim-mistä
eurooppalaisista demokratiatukitoimijoista ja on näin hyvin luonnollinen yhteistyökumppani Demolle. Vuoden
lopussa Demo aloitti toisen yhteistyöohjelmansa NIMD:n kanssa, kun Myanmarin politiikkakoulun kurssit käynnistyivät joulukuussa.

Ensimmäinen pohjoismainen demokratiatukitoimijoiden akatemia järjestettiin 18. syyskuuta

7. 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.
Demon toiminnanjohtaja ja erityisneuvonantaja vierailivat International IDEA -järjestössä helmikuussa tarkoituksena tutustua puolin ja toisin työhömme, sekä löytää uusia yhteistyöalueita. Kesällä toiminnanjohtaja
osallistuikin IDEA:n järjestämään kaksipäiväiseen pyöreän pöydän keskusteluun ”Democracy assistance and
results: Debates and constructive reflection”, johon osallistui demokratiatuen asiantuntijoita eri tahoilta ympäri
maailmaa.
Kansainvälisellä tasolla Demon toiminnanjohtaja on mukana työryhmässä, joka valmistelee uuden kansainvälisen puolueiden monipuoluepohjalta tehtävään demokratiatukeen keskittyvien toimijoiden verkoston perustamista. Työryhmä, johon osallistuu Demon lisäksi toimijoita Hollannista, Ghanasta, Malista, Malawista, Hondurasista ja Georgiasta, kokoontui työstämään verkoston perustamista kesäkuussa Rotterdamissa, Hollannissa ja
marraskuussa Mt. Kenyalla, Keniassa järjestettävissä kokouksissa ja verkosto tullaan lanseeraamaan virallisesti
vuonna 2015.
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8. 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.

8.1. Ohjelman kehittäminen
Demo pyrkii kehittämään edelleen toimintaansa vastaamaan entistä paremmin keskusteluun tuloksellisesta
kehitysyhteistyöstä ja vaikutusten yhä tarkemmasta mittaamisesta ja viestimisestä. Vuonna 2013 valmistunut
Demon hankemanuaali otettiin käyttöön vuonna 2014 ja talouskoordinaattori kehitti edelleen kumppaneiden
talousraportteja muun muassa uusien neljännesvuosiraportoinnin pohjien kautta. Elokuussa aloittaneen ohjelmavastaavan työnkuvaan on lisätty hankehallinnon kehittäminen keskeiseksi tehtäväksi.
Demo tuotti toimintansa tueksi työkalupaketin, johon on koottu hyviä käytäntöjä ja menetelmiä puolueiden
sisäisestä tasa-arvosta ja naisten puoluerajat ylittävästä yhteistyöstä. Työkalupaketti sekä koostaa suomalaisten puolueiden hyviä tasa-arvokäytäntöjä että dokumentoi Demon omien ohjelmien toimivia ja hyväksi
havaittuja menetelmiä. Työkalupaketti kokoaa hyviä käytäntöjä ja onnistumisia myös muualta maailmasta ja
muilta toimijoilta. Paketti toimii Demon sisäisessä toiminnassa hankkeiden kehittämisessä ja hyvien käytäntöjen
jakamisessa, mutta myös toimii koulutuspakettina Demon delegaatiomatkoille lähteville poliitikoille. Työkalupaketin menetelmiä kokeiltiin menestyksekkäästi Sambian kunnanvaltuutettujen konferenssissa ja parlamentin
naisverkoston koulutuksessa syyskuussa.

8.2. Hallitus
Demo piti vuonna 2014 kymmenen hallituksen kokousta sekä kaksi yhdistyksen sääntömääräistä kokousta.
Demon puheenjohtajana toimi vuosille 2014–2015 valittu Vihreän liiton kansanedustaja Satu Haapanen.
Hallituksen jäseninä (varajäseninä) vuonna 2014 olivat:
• Satu Haapanen, puheenjohtaja (Mikko Häkkinen), Vihreät
• Eeva Salmenpohja, 1. varapuheenjohtaja (Jirka Hakala), Keskusta
• Sofi Weckman, 2. varapuheenjohtaja (Elisa Kaaja), Kokoomus
• Hildur Boldt (Kaija Korhonen), SDP
• Elina Helmanen (Maiju Korhonen), Keskusta
• Nuutti Hyttinen (Niilo Kärki), Perussuomalaiset
• Auli Kangasmäki (Vaili-Kaarina Jämsä-Uusitalo), Perussuomalaiset
• Miikka Lönnqvist (Anni Lahtinen), SDP
• Mikaela Nylander (Sandra Grindgärds), RKP
• Hanna-Kaisa Simojoki (Petri Muinonen), Kristillisdemokraatit
• Eila Tiainen (Joonas Leppänen), Vasemmistoliitto
• Miika Tomi (Sini-Tuuli Mäkinen), Kokoomus

8.3. Talous ja resurssit
Demon toiminnan kokonaiskulut vuonna 2014 olivat n. 1 058 000 euroa. On huomioitava, että Suomessa maksettuja henkilöstökuluja ei ole kohdennettu hankkeille vaan ne esitetään yhtenä kokonaisuutena – käytännössä
henkilöstökulut kokonaisuudessaan, talous- ja hallintokoordinaattoria lukuun ottamatta, kohdistuvat varsinaisen ohjelmatoiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan.
Ulkoasiainministeriö myönsi Demolle valtionavustusta rahoituskaudelle 2013–2015 yhteensä 2 400 000 euroa.
Vuoden 2014 rahoitus oli siis 800 000 euroa sekä edelliseltä vuodelta siirretyt noin 150 000 euroa. Lisäksi aivan loppuvuodesta ulkoasiainministeriö myönsi loppukaudelle 300 000 euroa, joka kuitenkin maksettiin vasta
vuonna 2015.
Lisäksi Demo sai rahoitusta Euroopan Unionin demokratia- ja ihmisoikeusinstrumentti EIDHR:stä vuodet 2013 –
2015 kestävälle Nepalin tasa-arvohankkeelle yhteensä 200 000 euroa, josta 68 000 euroa käytettiin vuonna
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2014. EU:n Youth in Action -instrumentista saatiin rahoitusta pääosin vuonna 2014 toteutetulle hankkeelle 96
000 euroa. Kumpaankin EU-instrumenteista rahoitettuun hankkeeseen saatiin UM:ltä avustusta omarahoitusosuuden kattamiseen yhteensä n. 55 500 euroa. Edellisten lisäksi vuonna 2014 saatiin avustus Erasmus+ -hankkeeseen (EU:n osuus n. 94 000 euroa, UM:n myönsi omarahoitusosuuden kattamiseen n. 17 500,00 euroa, joka
maksettiin vuonna 2015).
Demon tärkein oma resurssi ovat olleet vapaaehtoisesti panoksensa antavat puoluetoimijat itse: puolueiden
edustajat ovat Demon toiminnan ytimessä niin kohdemaiden ohjelmissa kuin Suomessa lukuisin eri tavoin. He
muodostavat hallituksen, osallistuvat työryhmiin, tilaisuuksiin ja koulutuksiin, jakavat kokemustaan ja asiantuntemustaan kohdemaiden poliittisten toimijoiden kanssa niin näiden Suomen opintomatkoilla kuin kohdemaissa,
oppien samalla itse kehitys- ja demokratiakysymyksistä.
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