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TOIMINTAKERTOMUS 2015
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 2015
Demokratian tukeminen on juuri nyt erityisen tarpeen, sillä demokratia on rauhan ja kehityksen paras tae.
Demo pyrkii osaltaan edistämään yhteiskuntarauhaa ja ehkäisemään konflikteja kannustamalla puolueita
monenväliseen dialogiin. Tavoitteena on 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.
Vuonna 2015 demokratiatuki on ollut vahvasti esillä kansainvälisellä kehityspoliittisella agendalla.
2015 lanseeratuissa globaaleissa Agenda 2030 -kestävän kehityksen tavoitteissa, tavoite rauhan ja
oikeudenmukaisen maailman puolesta käsittelee myös demokratiaa. Täten valtiot sitoutuivat muun muassa
varmistamaan inklusiivisen, osallistavan ja edustuksellisen päätöksenteon joka tasolla.
Suomessa alettiin myös työstää uutta kehityspoliittista ohjelmaa uuden hallituksen myötä, ja osallistuimme
ohjelman luonnoksen kommentointiin. Demokratia nostettiin yhdeksi ohjelman neljästä painopisteestä.
Voidaankin sanoa, että ymmärrys siitä, että demokratian tukeminen on paras keino edistää kehitystä ja
rauhaa on lisääntynyt. Demokratia nousi voimakkaasti sekä Suomen että EU:n kehityspolitiikkakeskusteluun
viimeistään niin kutsutun arabikevään myötä. Ihmiset kaikkialla maailmassa haluavat osallistua itseään
koskevaan päätöksentekoon. Kuitenkin vain hyvin pieni osa niin Suomen kuin EU:n määrärahoista kanavoidaan
demokratiatukeen. Freedom Housen tuoreen Supporting Democracy Abroad -raportin mukaan EU on vain
keskinkertainen demokratian tukija, vaikka demokratian edistäminen on yksi EU:n perustussopimuksen
johtavista arvoista. EU:a sitoo myös vuoden aikana julkaistu toimintasuunnitelma ihmisoikeuksiin
ja demokratiaan liittyen (EU Action Plan on Human Rights and Democracy), jossa on myös osionsa
demokratiatuesta. Demokratiaprofilointiin valittiin EU:ssa useita maita, joista erityisesti Mosambik, Nepal,
Tansania ja Myanmar ovat Suomen kahdenvälisen suhteen takia erityisen kiinnostavia.
Vuoden aikana Demo ja eduskunta tekivät paljon yhteistyötä, muun muassa järjestämällä kansainvälisenä
demokratiapäivänä 15.9. yhteisen tilaisuuden demokratian kunniaksi, jolloin juhlittiin myös Demon
10-vuotistaivalta. Demo on myös säännöllisesti tekemisisissä eduskunnan kansainvälisten asiain toimiston
kanssa, ja Demon asiantuntijoita pyydettiin useasti alustamaan eduskunnan kansainvälisille vieraille.
Vuonna 2014 silloinen ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Timo Soini veti kansainvälisten asioiden
foorumin asettamaa työryhmää, joka esitti loppuraportissaan eduskunnan roolin vahvistamista demokratian
tukemisessa. Yhteistyötä tehdään siis jatkossakin paljon, muun muassa syventäen Demon roolia eduskunnan
Maailmanpankki -yhteistyöhön liittyen.
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Demo tarjoaa suomalaisille puoluetoimijoille mahdollisuuden ensikäden kokemuksiin kehitys- ja
demokratiakysymyksissä. Puolueiden edustajat ovat avainasemassa Demon ohjelmien kaikissa vaiheissa.
Kymmenen vuoden aikana Demo on tarjonnut yli 120 suomalaiselle puoluetoimijalle mahdollisuuden
omakohtaiseen kokemukseen demokratiakehityksestä kumppanimaissa.
Jotta hyvät käytännöt jalkautuisivat laajemmin, Demo julkaisi uuden englanninkielisen oppaan puolueiden
tasa-arvosta ja naisten puoluerajat ylittävästä yhteistyöstä. Julkaisutilaisuus pidettiin kesäkuussa
ulkoministeriössä järjestetyn seminaarin ”Women, power and politics” ja Sambian tasa-arvoministeri Nkandu
Luon vierailun yhteydessä.
Demo on myös jatkanut aktiivista kansainvälistä verkostoitumista muiden alan toimijoiden kanssa, tavoitteena
koordinoinnin ja yhteistyön lisäksi muilta oppiminen ja hyvien käytäntöjen jakaminen. Olemme yhtenä
perustajajäsenenä globaalissa monipuoluepohjaisen demokratiatuen vertaistoimijoiden verkostossa (Global
Partnership for Multiparty Democracy). Lisäksi osallistumme eurooppalaisen demokratiatukisäätiö European
Partnership for Democracy (EPD) hallitus- ja työryhmätyöskentelyn kautta keskusteluun eurooppalaisen
demokratiatuen kehittämisestä. Myös suomalaiset järjestöt tekivät Demon aloitteesta kannanoton
demokratiatuen puolesta.
Demon toiminnassa vuonna 2015 on saavutettu muun muassa seuraavia erinomaisia tuloksia:
Myanmarissa järjestettiin maan ensimmäiset paikallistason monipuoluekoulutusohjelmat. Noin 50 alumnista 17
oli ehdolla marraskuun vaaleissa ja viisi valittiin kansalliseen tai alueelliseen parlamenttiin.
Nepalissa saatettiin loppuun Demon lähes 10 vuotta kestänyt työ poliittisten nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen
kanssa. Osoituksena tulosten kestävyydestä ja uudenlaisesta yhteistyön kulttuurista nuorisojärjestöt perustivat
oman itsenäisen yhteistyöjärjestönsä.
Sambiassa jatkettiin valmistautumista 2016 vaaleihin kouluttamalla satoja naispoliitikkoja ja tekemällä
puoluerajat ylittävää yhteistyötä paikallisissa yhteistyöfoorumeissa.
Sri Lankalla toteutettiin historiallinen, parlamenttipuolueiden nuoret ensimmäistä kertaa 30-vuotisen
sisällissodan jälkeen yhdistänyt vuoropuheluhanke, jonka seurauksena nuoret tekivät yhteisiä suunnitelmia
maansa kehittämiseksi.
Tansaniassa keskityttiin takaamaan naisjärjestöjen yhteistyöfoorumin tulevaisuus Demon tuen loputtua
kuluneeseen vuoteen. Uusi perustuslakiluonnos, johon foorumi vaikutti merkittävästi, ja yhteistyö UN Womenin
kanssa antavat eväitä työn jatkumiseen.
Tunisiassa lähes sata nuorta poliitikkoa kävi jälleen Tunisian politiikkakoulun kurssin. Maan demokraattisen
vuoropuhelun kvartetti, jossa mukana oli myös politiikkakoulun alumneja, palkittiin rauhan Nobelilla.
Suomessa Demo juhli 10-vuotista taivaltaan ja kaikki eduskuntapuolueet sitoutuivat puheenjohtajiensa
allekirjoituksella jatkamaan hyvää yhteistyötä demokratian tukemiseksi myös tulevina vuosina.
Kehitysyhteistyövaroihin kohdistuvien leikkausten jälkeen erinomaisesti alkanut Sri Lankan
demokratiaprosessia tukeva hankkeemme, sekä pitkäaikaiset ja tuloksekkaat ohjelmamme Tansaniassa ja
Nepalissa jouduttiin lopettamaan vuoden 2015 loppuun mennessä.
Leikkauksista huolimatta Demo tulee jatkossakin tekemään laadukasta, tuloksellista ja kustannustehokasta
työtä. Puoluerajat ylittävää yhteistyötä tarvitaan juuri nyt monissa nuorissa demokratioissa. Työskentelemällä
yhdessä eduskuntapuolueet antavat tärkeän esimerkin vastuunkannosta, jota monipuoluejärjestelmässä
tarvitaan.

Anu Juvonen
Toiminnanjohtaja (vs.)
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2. Moniarvoisen demokratian edistäminen kohdemaissa
Strateginen tavoite: Demo antaa oman lisäpanoksen kohdemaan myönteiseen demokratiakehitykseen.

2.1. Myanmar
Politiikkakoulun kolme ensimmäistä kurssia järjestettiin Tanintharyin alueella sekä Shanin ja Monin
osavaltioissa. Kursseille osallistui yhteensä 44 poliitikkoa, joista 17 oli ehdolla syksyn vaaleissa ja viisi tuli
valituksi kansalliseen- tai alueelliseen parlamenttiin.
Alumneille järjestettiin yhteensä kolme koulutusta, joiden osallistujamäärä oli yhteensä 53. Lisäksi 21
alueellisiin parlamentteihin valittua poliitikkoa osallistui joulukuussa Thaimaassa järjestettyyn koulutukseen.
Myanmarin politiikkakoulun toimintamalli osoittautui onnistuneeksi, kurssit saivat yksinomaan erinomaista
palautetta ja toiminnan kysyntä kasvoi.
Vuonna 2011 alkanut siirtyminen siviilihallintoon ja demokratiaan jatkui Myanmarissa vuoden 2015 aikana
huipentuen marraskuussa pidettyihin vaaleihin. Jo ennen vaaleja poliittiset ja taloudelliset uudistukset
jatkuivat muun muassa poliittisten vankien vapauttamisilla, median toimintavapauden laajentamisella ja
kansalaisoikeuksien kehittämisellä.
Myanmarin hallinto teki tulitaukosopimuksia useiden etnisten ryhmien kanssa, jotka ovat vuosia olleet
aseellisissa konflikteissa hallinnon kanssa. Mittavin tulitaukosopimus solmittiin lokakuussa 2015 kahdeksan
etnisen sotilasryhmittymän kanssa. Seitsemän merkittävää aseellista ryhmää jättäytyi kuitenkin yhä
sopimuksen ulkopuolelle, ja taistelut jatkuivat loppuvuodesta muun muassa Shanin osavaltiossa.
Tulitaukosopimuksen jatkoksi aloitettiin tammikuussa 2016 niin sanottu kansallinen dialogi, mikä tarkoittaa
laajoja keskusteluja ja prosesseja esimerkiksi perustuslain uudistamiseen, vähemmistöjen oikeuksiin
ja liittovaltiomalliin siirtymiseen liittyen. Dialogiin johtanutta tulitaukosopimusta ei tehty kuitenkaan
parlamentaarisella tasolla, joten kansallisen dialogin onnistuminen riippuukin nyt pitkälle siitä, miten uusi,
marraskuussa valittu parlamentti sitoutuu sen läpiviemiseen, etnisten vähemmistöjen oikeuksien edistämiseen
ja samalla vuosikymmeniä jatkuneiden sotilaallisten konfliktien päättämiseen.

Myanmarin politiikkakoulun alumnit osallistuivat koulutukseen Yangonissa kesäkuussa 2015
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Marraskuun parlamenttivaalit olivat historialliset. Huolimatta ennakkouhkista, vaalipäivä ja kampanjointi
sujuivat väkivallattomasti. Vaikka kansainvälisten tarkkailijoiden mukaan vaalit eivät olleet täysin vapaat ja
rehelliset, tulokset olivat pääosin uskottavia ja heijastivat kansan tahtoa. Suurin oppositiopuolue, Aung San
Suu Kyin johtama National League for Democracy (NLD), voitti vaalit ylivoimaisesti saaden 77% äänestettävistä
paikoista parlamentin ylä- ja alahuoneissa. Aiempi presidenttipuolue Union Solidarity and Development Party
(USDP) sai noin 10% paikoista ja sitä lähellä olevalle armeijalle on perustuslaissa varattu 25% paikoista. Vaikka
vaaleissa oli mukana 91 puoluetta, kansallisella tasolla parlamentissa on edustettuina vain 13 puoluetta. NLD:n,
USDP:n ja armeijan jälkeen seuraavaksi eniten paikkoja 440-jäsenisessä alahuoneessa on Shanin osavaltion
etnisellä puolueella (12 paikkaa).
Alue- ja osavaltiotasolla, jonne Myanmarin politiikkakoulun toiminta on keskittynyt, alueellisten ja etnisten
puolueiden edustajien osuus on vaalien jälkeen hieman suurempi kuin kansallisessa parlamentissa, mutta NLD
voitti myös tällä tasolla yli puolet paikoista. Aung San Suu Kyin johtoroolista huolimatta, naisten määrä ei
kasvanut kovinkaan suureksi. Prosentuaalinen osuus kasvoi kuitenkin ollen nyt noin 10% sekä parlamentin yläettä alahuoneessa.
Vaalien tulos on muuttanut koko Myanmarin poliittisen kentän, vaikka armeijalla onkin nykyisen perustuslain
turvin vielä merkittävää valtaa parlamentissa ja avainministeriöissä. Uusi hallitus nimetään vasta maaliskuussa
2016, ja vallanvaihto vie paljon aikaa. NLD on suurimpana puolueena myös aivan uuden tilanteen edessä, kun
sillä on suuri joukko vastavalittuja kansanedustajia, joilla ei ole kokemusta kansallisen tason päätöksenteosta.
Myanmarin todellisen demokratian kehittyminen riippuu paljon näiden edustajien ja uuden hallituksen
kapasiteetista suunnitella ja toteuttaa isoja kansallisia uudistusprosesseja, aina etnisten konfliktien ratkaisuista
taloustilanteen kehittämiseen.
Freedom Housen poliittisia ja kansalaisoikeuksia mittaavassa Freedom Score -tilastossa Myanmarin pisteet
vuoden 2015 osalta ovat 28/100 ja maa luokitellaan ei-vapaaksi. Economist Intelligence Unitin (EIU)
julkaisemalla Democracy Index -listalla Myanmar oli 167 valtion joukossa vuoden 2015 arvion mukaan sijalla 114,
mutta indeksin mukaan demokratian tila oli parantunut aiempiin vuosiin verrattuna.
2.1.1. Demon työ ja keskeiset tulokset Myanmarissa 2015:
Vuosi 2015 oli Netherlands Institute for Multiparty Democracyn (NIMD) ja Demon yhteisen joulukuussa 2014
perustetun Myanmarin politiikkakoulun pilottivaihe, jonka aikana suunniteltiin ja toteutettiin ensimmäiset
politiikkakoulun kurssit, tehtiin vaikuttamis- ja sidosryhmätyötä puolueiden ja Myanmarin hallinnon
kanssa, järjestettiin alumnitapaamisia työn jatkuvuuden takaamiseksi sekä suunniteltiin varsinainen
Myanmarin politiikkakoulun ohjelma vuosiksi 2016–2020. Työn keskeiset tulokset on esitetty tarkemmin
toimintakertomuksen liitteessä.
Kuvatut tulokset ovat merkittäviä saavutuksia vain reilun vuoden jatkuneesta toiminnasta. Politiikkakoulun
kurssit eroavat monesta muusta ohjelmasta siinä, että koulutukset kestävät pitkään, niiden sisältö käsittelee
demokratiaa, monipuolueyhteistyötä, poliittista käytännön työtä sekä mm. sukupuolten tasa-arvoa
monipuolisesti, osallistavasti ja huolellisesti fasilitoituna. Opiskelijoiden tiivis ryhmätyöskentely usean viikon
ajan luo pohjaa aidolle monipuolueyhteistyölle todellisen päätöksenteon foorumeilla myöhemmin. Tärkeimpänä
antina opiskelijat ovatkin kuvanneet keskinäisen yhteistyönsä kehittymisen ja ymmärryksen lisääntymisen siitä,
kuinka tärkeää vuoropuhelu on pitkittyneistä konflikteista kärsineessä maassa.
Alumnityö on politiikkakoulussa avain tulosten kestävyydelle. Vuonna 2015 toteutettujen erityyppisten
alumnitapaamisten pohjalta onkin varsinaiseen hankkeeseen vuosille 2016–2020 suunniteltu vahvaa panosta
alumnityöhön ja myös monipuolueyhteistyöhön yleensä.
Politiikkakoulua suunniteltaessa ja perustettaessa on huolellisesti paneuduttu luottamuksellisten suhteiden
rakentamiseen puolueisiin, vaalikomissioon ja muihin viranomaisiin sekä luonnollisesti myös muihin
kansainvälisiin demokratiatukitoimijoihin. Läsnäolo Myanmarissa oman henkilökunnan puitteissa on luonut
mahdollisuuden laajaan kontaktiverkostoon ja hyvää yhteistyöhön monella tasolla. Demo näkeekin, että
Myanmarin politiikkakoululle on nyt rakennettu hyvä pohja, ja vuodesta 2016 alkaen on mahdollista keskittää
voimavarat varsinaiseen toimintaan ja kehittää sitä edelleen. Politiikkakoululla on vaalien jälkeisessä
demokratian rakentamisessa merkittävä lisäarvo ja sen toimintamalli on ainutlaatuinen.
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Myanmarin politiikkakoulu on myös alusta lähtien ollut aktiivinen suomalaisen (ja eurooppalaisen) lisäarvon
hyödyntämisessä työssään, mistä esimerkkeinä ovat esimerkiksi kaksi Myanmarin kielelle käännettyä opasta
demokraattisesta politiikasta ja sen edistämisestä sekä Demon puheenjohtaja Heli Järvisen ja hollantilaisen
kansanedustajan järjestämä alumnikoulutus kesäkuussa.
Vuoden 2015 haasteita aiheutui lähinnä vaalien aiheuttamasta, tosin ennakoidusta katkoksesta kurssitukseen
ja toisaalta vaalien historiallinen tulos vaikutti mm. siihen, että NLD:n edustajat eivät ehtineet osallistua
osavaltiotason kansanedustajille järjestettyyn koulutukseen Thaimaassa joulukuussa. Teknisempänä haasteena
vuoden aikana oli politiikkakoulun hallintohenkilön vaihtuvuus, mikä hidasti hieman taloushallinnon prosesseja.

2.2. Nepal
Demon tukemat järjestöt osallistuivat nuorisopoliittisen agendan päivittämiseen ja nuorisojärjestöt perustivat
itsenäisen yhteistyöfoorumin
Demon työ arvioitiin loppuevaluoinnissa erittäin relevantiksi ja tuettavien järjestöjen johto arvioi Demon työn
uraauurtavaksi poliittisen yhteistyön saralla
Demon vuosi Nepalissa oli monella tapaa poikkeuksellinen. Vuoden 2014 jälkimmäisen puoliskon aikana
Nepalin hallinnon asettamat uudet hallinnolliset ja sisällölliset vaatimukset ja hitaat hallintoprosessit
vaikeuttivat Demon toimintaa. Sama trendi jatkui vuonna 2015 ja yleinen ilmapiiri kansainvälisiä, erityisesti
politiikan kanssa tekemisissä olevia, toimijoita kohtaan kiristyi entisestään. Kun Suomen hallituksen aikeet
kehitysyhteistyövarojen leikkaamiseksi kävivät selviksi, päätimme aloittaa Nepalin toimintamme hallitun
alasajon.
Demon toiminta Nepalissa alkoi poliittisessa tilanteessa, jossa ulkopuoliset toimijat toivotettiin tervetulleiksi
ja poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt toivoivat ulkopuolista fasilitointia yhteistyölleen. Vielä vuoden 2008
vaalien jälkeen uskottiin, että Nepal etenisi vauhdilla kohti avointa demokratiaa, mutta erimielisyydet pitkittivät
perustuslakiprosessia. Perustuslaki hyväksyttiin vihdoin syyskuussa 2015. Maata oli johdettu viimeisen
kahdeksan vuoden ajan väliaikaisen perustuslain turvin. Uusi perustuslaki kirjaa Nepalin olevan seitsemään
osavaltioon jaettu, demokraattinen liitovaltio. Perustuslakiprosessin loppuunsaattaminen aiheutti maassa
runsaasti levottomuuksia, joissa kuoli yli 40 henkeä.
Pitkittynyt perustuslakiprosessi on johtanut politiikan jakolinjojen vahvistumiseen viime vuosina vahvistuneet.
Kitkaa on erityisesti edistyksellisten ja konservatiivien välillä. Vuonna 2013 valtaan tullut hallitus otti
keskusjohtoisen asenteen ja samalla kansalaisyhteiskunnan toimintatilaa alettiin rajoittaa. Myös kansainvälisiä
toimijoita, Demo mukaan luettuna, alettiin painostaa toimimaan perinteiseksi katsotuilla, esimerkiksi
infrastruktuuria ja koulutusta tukevilla, kehitysyhteistyön aloilla.
Kireä poliittinen tilanne heijastui myös Demon tukeman yhteistyöfoorumi Joint Youth & Student Platformin
(JYSP) toimintaan. Alkuvuodesta teimme yhteistyössä foorumin jäsenjärjestöjen kanssa uuden suunnitelman
työn jatkamiseksi ja järjestöjen johtohenkilöt toivoivat edelleen tukea Demolta. Samaan aikaan Nepalin hallinto
vaati keskittymistä esimerkiksi ammatillisen koulutuksen tukemiseen. Näiden vaatimusten ollessa ristiriidassa
Demon mandaatin kanssa ja määrärahaleikkaukset tiedostaen, toimistomme suljettiin ja toiminta lopetettiin
31.8.2015. Siihen asti keskityimme turvaamaan toiminnan jatkuvuutta niin, että nuorisopoliitikkojen yhteistyö
jatkuisi myös lähtömme jälkeen.
Nepalissa, Kathmandun laaksossa, 25.4.2015 tapahtunut 7,8 magnitudin maanjäristys lamautti maata
entisestään. Kaikki mahdollinen resursointi tarvittiin pelastustöihin ja jälleenrakentamiseen, ja Demon tukemaa
toimintaa ei ymmärrettävästi koettu toimijoiden parissa prioriteettinä maan ollessa hätätilassa.
Poliittisia ja kansalaisoikeuksia mittaavassa Freedom Score -tilastossa Nepalin pisteet vuoden 2015 osalta ovat
51/100 ja maa luokitellaan osittain vapaaksi. EIU:n tilastossa Nepal oli 167 valtion joukossa vuoden 2015 arvion
mukaan sijalla 105 pisteiden noustessa hieman
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Naisten poliittinen osallistuminen oli Nepalin työn yksi painopisteistä

2.2.1. Demon työ ja keskeiset tulokset Nepalissa 2015
Demon työ Nepalissa lopetettiin vuoden aikana ja keskityimme työn jatkuvuuden takaamiseen. Tarkemmat
tulokset on esitetty liitteenä olevassa taulukossa.
Vuoden alkupuolella osallistuimme vuonna 2010 JYSPin Demon tuella tekemän Nepalin nuorisopoliittisen
ohjelman päivitykseen. Koska Demo oli avainasemassa alkuperäisen ohjelman teossa, saimme konsultatiivisen
roolin nuorisoministeriön johtamassa työssä. Uusi ohjelma tehtiin kymmeneksi vuodeksi ja korostimme
poliittisten nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen roolia Nepalin kehitykselle. Tammi-maaliskuussa näihin
konsultaatioihin osallistui 167 nuorisopoliitikkoa.
Nuorisopoliittisen yhteistyön jatkumisen kannalta keskeiseksi toimijaksi on noussut 10 poliittisen
nuorisojärjestön perustama Inter Party Youth Alliance. Heinä-elokuussa Demo tuki tämän uuden foorumin
perustamista toiminnan käynnistämiseen ja viisivuotissuunnitelman tekemiseen. Foorumin perustaminen
on erinomainen osoitus Demon toiminnan tärkeydestä ja vaikutuksesta. Huomioitavaa on kuitenkin, että
opiskelijajärjestöt eivät ole mukana tässä uudessa allianssissa.
Huhtikuun voimakkaiden maanjäristysten sarja aiheutti maahan hätätilan ja lamautti myös Demon toiminnan
useaksi kuukaudeksi. Pystyimme kuitenkin kokoamaan JYSPin jäsenjärjestöjen 35 edustajaa yhteiseen
tapahtumaan kesäkuussa pohtimaan heidän rooliaan jälleenrakennuksessa.
Lisäksi olimme järjestämässä vuoden aikana joitakin yksittäisiä tapahtumia vahvistaen toiminnan jatkuvuutta.
Muiden poliittisten nuorisotoimijoiden kanssa elokuussa järjestetty kaksipäiväinen ”20 Year Development
Vision” kokosi peräti 550 osallistujaa keskustelemaan maan tulevaisuuden suunnitelmista. Heinäkuussa 61
nuorta poliitikkoa osallistui keskusteluun uudesta perustuslaista nuorten näkökulmasta.
JYSPin jäsenjärjestöjen johtajien mukaan Demon tuki on mahdollistanut yhteistyön ja sen kehittymisen. Tätä
väitettä tukee myös hankkeen paikallinen loppuevaluointi, joka piti toimintaa erittäin relevanttina. Nepalin
poliittisen tilanteen jälleen kärjistyessä olisi tuelle edelleen merkittävä tarve. Demon työ on joka tapauksessa
luonut Nepaliin täysin uudenlaista yhteistyökulttuuria eri puolueita edustavien nuorten välille.
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2.2.2. Tuki poliittisten nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen tasa-arvotyölle
Suomen ulkoministeriön tuella toteutettavan toiminnan ohella Demo vahvisti tasa-arvotyötä Nepalin nuorisoohjelmassa kaksi ja puoli vuotta kestäneen EU-rahoitteisen ”Nuoret tasa-arvon puolesta”-hankkeen puitteissa.
Hankkeen tavoitteina oli 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.
JYSPin lisäksi kumppaneina hankkeessa toimivat paikallinen naisjärjestö Asmita sekä koulutusinstituutti
Nepal Institute for Leadership Development (NILD). Hanke loppui kesäkuussa 2015, saaden kaksi kuukautta
lisäaikaa EU:lta maanjäristyksen aiheuttaman force majeuren vuoksi. Hankkeen tärkeimpinä toimintoina olleet
paikalliskoulutukset järjestettiin jo vuosina 2013 ja 2014. Vuosi 2015 keskittyi tietoisuuden lisäämiseen tasaarvosta politiikassa ja lisäksi järjestettiin kaksi keskustason tapahtumaa. Myös hankkeeseen kuulunut, yhteensä
kolmas, nuorisopoliitikoille suunnattu opas vastuullisesta ja läpinäkyvästä politiikasta julkaistiin vuoden aikana.
Keskustasolla pidettiin yksi kaksipäiväinen koulutus 15:lle jäsenjärjestön johtohenkilölle kesäkuussa. Yhdeksää
eri järjestöä edustaneet johtajat kokivat ymmärtävänsä käytännön työtä tasa-arvon eteen paremmin kuin
ennen koulutusta. Hanketta ohjasi jäsenjärjestöjen naisedustajista koottu ohjausryhmä, joka myös järjesti
hankkeen loppuseminaarin kesäkuun lopussa. Kaikista jäsenjärjestöistä koostuvan ohjausryhmän rooli on
ollut hankkeen kannalta merkittävä ja sen toimijoiden varalla lepää myös vastuu hankkeen työn ja tulosten
jatkuvuudesta Demon Nepalin toiminnan loppumisen jälkeen.
Vuoden aikana 16 järjestöjen naisjohtajaa käsitteli hanketta ja tasa-arvotyötä yhteensä kahdeksassa
puolen tunnin radio-ohjelmassa. Hankkeessa tuotettiin myös 24-minuutin tv-ohjelma naisten poliittisesta
johtajuudesta, joka näytettiin Nepal Television -kanavalla kesäkuun lopussa. Lisäksi tuotettiin 10-minuuttinen
video YouTubeen naisten poliittisen osallistumisen historiasta ja Demon työstä sen eteen Nepalissa.
Hankkeen loppuarvioinnissa kiitettiin hankkeen relevanssia sen ollessa ensimmäinen laatuaan ja naisten heikon
osallistumisen ollessa yksi keskeisimmistä Nepalin demokratiakehitystä hidastavista tekijöistä. Hankkeen
todettiin olleen vaikuttava erityisesti paikallistasolla koulutuksiin osallistuneiden naisten näkökulmasta. Heiltä
hanke saikin yksinomaan myönteistä palautetta ja antoi monelle ensimmäisen kokemuksen siitä, että naiset
voivat olla tasa-arvoisia toimijoita politiikassa. Keskustasolla vaikuttavuutta heikensi Nepalin kireä poliittinen
tilanne, joka hankaloitti hankkeen loppuajan vaikuttamistyötä.

2.3. Sambia
Alueelliset naisverkostojen tapaamiset jatkuivat 77 aktiivisen naispoliitikon voimin, keskeisenä tehtävänä
valmistella yhteinen suunnitelma 2016 vaaleihin
Vaaleja varten koulutettiin 16 nykyistä naiskunnanvaltuutettua, 142 ehdokkuuteen valmistuvaa
naispoliitikkoa ja 97 vaalipäällikön tehtävistä kiinnostunutta naista
Demo jatkoi vuonna 2013 alkanutta työtä naisten poliittisen osallistumisen tukemiseksi kunnallistasolla viidessä
piirikunnassa (Lusaka, Choma, Kabwe, Kapiri Mposhi ja Mpika). 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.
Sambiassa järjestettiin alkuvuodesta 2015 yllättäen pikaiset presidentinvaalit, kun vuoden 2011 vaaleissa
voittaneen Patriotic Frontin johtaja ja presidentiksi valittu Michael Sata kuoli lokakuussa 2014. Presidentiksi
valittiin Patriotic Frontin Edgar Lungu ja varapresidentiksi pitkän linjan tasa-arvoaktivisti Inonge Wina.
Parlamentissa on edustettuna viisi puoluetta. Parlamentissa naisia on 20 / 158 eli noin 12,5%.
Syyt naisten vähäiselle edustukselle ovat moninaisia. Toiset syyttävät naisia puuttuvasta kunnianhimosta ja
kertovat naisten itse haluavan keskittyä kasvattamaan lapsiaan ja huolehtimaan miehestään ja kodistaan.
Politiikassa mukana olevat naiset itse puhuvat osallistumisen esteinä olevasta korruptiosta, politiikan
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väkivaltaisuudesta ja miesten verkostoista, jotka johtavat puolueita kaikilla tasoilla ja järjestelevät asiat
omien intressiensä mukaan. Joka tapauksessa Sambia on edelleen erittäin köyhä maa ja naisten vahvempi
osallistuminen politiikkaan olisi merkittävää sosiaalis-taloudellisten uudistusten tekemiseksi ja naisten
yhteiskunnallisen roolin kasvattamiseksi, mikä on merkittävää myös talouskasvun kannalta.
Freedom Housen poliittisia ja kansalaisoikeuksia mittaavassa Freedom Score -tilastossa Sambian pisteet
vuoden 2015 osalta ovat 60/100 ja maa luokitellaan vapaaksi. EIU:n tilastossa Sambia oli 167 valtion joukossa
vuoden 2015 arvion mukaan sijalla 73. Ibrahim Index of African Governance -listalla Sambia oli Afrikan maista
sijalla 12, pisteillään 59,5/100.
2.3.1. Demon työn tuloksia Sambiassa 2015
Vuonna 2015 Demon työllä Sambiassa vahvistettiin naisten tasa-arvoisia osallistumismahdollisuuksia politiikan
eri tasoilla. Vuoden aikana maassa valmistauduttiin syksyllä 2016 järjestettäviin vaaleihin, joissa äänestäjät
valitsevat samalla kertaa presidentin sekä edustajat kunnanvaltuustoihin ja parlamenttiin seuraaviksi viideksi
vuodeksi.
Vuosi oli hankkeen ensimmäisen kolmivuotisen vaiheen viimeinen. Vuoden aikana valmisteltiin myös uusi
hankevaihe vuosille 2016–2018. Tulokset on esitetty tarkemmin toimintakertomuksen liiteosiossa.
Demon työtä Sambiassa tukee kaikkien keskeisten puolueiden edustajista koostuva ohjausryhmä. Ohjausryhmä
vastaa ohjelman strategisesta suunnittelusta Demon ja ZNWL:n tukemana ja toimii arvokkaana linkkinä
maan poliittiseen eliittiin ja puoluejohtoon päin. Ohjausryhmästä on kolmen vuoden aikana muodostunut
keskustasolla toimivien naispoliitikkojen tärkeä yhteinen verkosto, jossa Demon ohjelman lisäksi käsitellään
maan poliittisia kysymyksiä neutraalissa tilassa.
Vuoden aikana ZNWL on järjestänyt työpajoja ja naisten puoluerajat ylittäviä tapaamisia valituissa viidessä
piirikunnassa eri puolilla maata. Kaiken toiminnan tavoitteena on ollut vahvistaa naisten puoluerajat ylittävää
yhteistyötä ja vahvistaa naisten osaamista politiikassa.

Sambian naispoliitikkojen delegaatio vieraili Suomessa kesäkuussa

Demon työn keskiössä on ollut piirikuntatasolla luodut Women in Politics -verkostot. Niiden avulla kaikissa
ohjelmaan valituissa viidessä piirikunnassa naisille on luotu yhteinen puoluepoliittisesti neutraali tila, jossa
naispoliitikot voivat etsiä ratkaisuja yhdessä tunnistettuihin haasteisiin ja rakentaa uudenlaista, naiset
tasavertaisina toimijoina tunnustavaa, poliittista kulttuuria. Tapaamisille on ollut tarvetta, koska eri puolueista
tulevat naispoliitikot ovat halunneet valmistautua yhdessä ensi vuoden vaaleihin ja vuoden aikana he ovatkin
tapaamisten aikana yhdessä tehneet konkreettisia suunnitelmia, miten varmistaa naisten asema ensin
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ehdokasasettelussa ja sen jälkeen vakuuttaa äänestäjät tunnistamaan naisten osaaminen politiikassa.
Vuoden aikana Demon tuella paikalliset naisverkostot toimivat kaikissa ohjelmaan valitussa viidessä
piirikunnassa. Yhteensä verkostotapaamisiin osallistui vuoden aikana 77 naispoliitikkoa maan kaikista
keskeisistä parlamentti- ja paikallispuolueista.
Sambian naispoliitikot ovat pyytäneet Demolta koulutusta politiikan ja vaalityön perusteista, koska he kokevat
tarvitsevansa vielä lisäoppia politiikanteon tiedoissa ja taidoissa voidakseen haastaa miesehdokkaat vaaleissa.
Toimintavuoden aikana viidessä piirikunnassa koulutettiin yhteensä 16 viime vaaleissa valituksi tullutta
kunnanvaltuutettua ja 142 ehdokkuuteen valmistautuvaa naispoliitikkoa. Kokeneilla kunnanvaltuutetuilla on
halua yhdessä nostaa esille onnistumisiaan valtuustokauden aikana ja luoda kuvaa naisista yhdenvertaisina
ja osaavina poliittisina toimijoina ja siten raivata tietä uusille naisille politiikassa. He tahtovat myös tarjota
käytännön kokemuksensa muiden naisten avuksi ja toimia roolimalleina piirikunnissaan.
Demon tuella koulutettiin kaikissa viidessä piirikunnassa myös uusia vaalipäällikköjä vaalityöhön
valmistautuville naispoliitikoille. Vuoden aikana koulutettiin yhteensä 97 vaalipäällikön tehtävästä
kiinnostunutta poliittista toimijaa menestyksekkään vaalityön perusteista.
Sambiassa uskonnollisilla ja perinteisillä yhteisöjohtajilla on paljon valtaa ohjata ihmisten käyttäytymistä
ja valintoja. Naispoliitikot kokevatkin perinteisten johtajien tuen ensiarvoisen tärkeäksi onnistuneelle
vaalikampanjalle. Uskonnollisten johtajien koetaan voivan kannanotoillaan estävän halutessaan naisten valinnan
vaaleissa. Osana piirikunnissa tehtyä yhteistyötä naispoliitikot ovat tavanneet vaikutusvaltaisia perinteisiä
johtajia ja pyrkineet saamaan heidät julkisesti kannattamaan tasa-arvoa politiikassa.
Lisäksi naiset ovat yhdessä piirikuntatasolla aloittaneet paikallisten puoluejohtajien muistuttamisen siitä,
että myös naiset ovat hyviä ehdokkaita vaaleissa ja voivat tuoda puolueelle tärkeitä ääniä. Usein naisten
menestyminen vaaleissa katkeaa jo ehdokasasetteluvaiheessa. Viime vaaleissa vain noin 15% ehdokkaista
oli naisia. Lisäksi on syytä huomata, että käytössä olevassa first past the post -vaalijärjestelmässä jokaisesta
vaalipiiristä valitaan vain yksi ehdokas, mikä huonontaa naisten läpipääsymahdollisuutta entisestään.
Naisten oma arvio työstään on, että miesjohtajat muistavan nykyään jo viime vaaleja paremmin myös naisten
olevan hyviä ehdokkaita vaaleissa. Perinteisten johtajien tuki tunnistetaan myös puoluejohtajien keskuudessa
ja sieltä tullut viesti naisten tasa-arvoisuudesta politiikassa tukee poliittisen johdon myötämielisyyttä tunnistaa
naispoliitikot voimavaraksi puolueelle ja siten kannatettavana ehdokaskandidaattina.
Lisäksi yleistä mielipidettä naisten yhdenvertaisen poliittisen osallistumisen puolesta on vahvistettu
järjestämällä piirikunnissa avoimia keskustelutilaisuuksia ja yhteisöteatterin keinoin herätelty äänestäjiä
pohtimaan naisten poliittisen osallistumisen tärkeyttä oman piirikunnan päätöksentekorakenteessa.
Vuoden aikana avoimiin keskustelutilaisuuksiin osallistui yhteensä 369 henkeä ja kyläaukioilla järjestettyjä
yhteisöteatteriesityksiä seurasi yhteensä noin tuhat katsojaa. Lisäksi ohjelman tuella tuotettiin 17 radioohjelmaa naisten poliittisesta osallistumista. Radio on Sambiassa paljon kuunneltu media ja ohjelmien
tavoitteena oli tarjota kuulijoille tietoa naisten yhteiskunnallisen osallisuuden tärkeydestä ja auttaa äänestäjiä
ymmärtämään tasa-arvoisen politiikan tärkeys kaikille kansalaisille ja maan kehitykselle.
Lokakuussa Demon tukemana ZNWL kutsui kaikki maan naiskunnanvaltuutetut Lusakaan kahden päivän
konferenssiin. Konferenssiin osallistuivat lähes kaikki maan naiskunnanvaltuutetuista. Teemana oli “Strategizing
for the retention of female councilors in the 2016 elections” ja konferenssin aikana nykyiset kunnanvaltuutetut
tekivät yhteisen toimintasuunnitelman tarkoituksena vahvistaa naisten asemaa tulevissa vaaleissa.
Tapaamisen aikana osallistujat tekivät kouluttajien tuella henkilökohtaisen kampanjasuunnitelman alkaen
ehdokasasettelusta onnistuneeseen vaalikampanjatyöhön omalla äänestysalueellaan. Naisvaltuutettujen lisäksi
konferenssiin osallistui kansalaisyhteiskunnan edustajia sekä maan korkeinta poliittista johtoa, mukaan lukien
puolueiden puheenjohtajia ja pääsihteereitä.
Hankkeesta tehtiin paikallinen evaluaatio kevään 2015 aikana. Evaluaatiossa todettiin hankkeen olevan
relevantti ja sen toimintatapojen olevan onnistuneita. Women in politics -foorumeiden rooli on tulosten
kestävyyden kannalta suuri ja evaluaatiossa suositeltiinkin niiden roolin selkeyttämistä esimerkiksi suhteessa
puolueiden naisjärjestöihin.
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2.4. Sri Lanka
Historialliseen vuoropuheluhankkeeseen osallistui nuoria poliitikkoja maan kaikista parlamenttipuolueista ja
osallistujasta yli kolmannes oli naisia
Yhteisten seminaarien osallistujamäärä oli yli sata ja seminaareissa nuoret tekivät ensimmäistä kertaa yhteisiä
kehityssuunnitelmia Sri Lankan tulevaisuutta koskien
Demo toteutti vuoden 2015 aikana Sri Lankassa uuden, historiallisen, nuorten puoluerajat ylittävää
vuoropuhelua edistäneen hankkeen.
Sri Lankan lähes 30 vuotta kestänyt sisällissota päättyi keväällä 2009. Vaikka sota päättyikin jo vuosia sitten,
sen jättämä epäluulo ja vihanpito eri yhteisöjen välillä vaikuttavat maassa vielä vahvasti. Sodan jälkeen maassa
jatkui poikkeustila aina vuoteen 2011 saakka ja maan kahtiajako on jatkunut sen jälkeenkin. Riippumatonta
tutkimusta sodanaikaisista tapahtumista ei ole vielä tehty eikä rauhan- ja sovintoprosessi siten ole vielä
päässyt kunnolla alkamaan. Sekä hallituksen joukkojen että tamilisissien epäillään syyllistyneen sotarikoksiin.
Vuoden 2015 aikana Sri Lankassa tapahtui historiallinen muutos maan politiikassa. Vielä loppuvuonna 2014
Sri Lankaa johti lähes yksinvaltiaan ottein presidentti Mahinda Rajapaksa, ja opposition toiminta maassa
oli tehty hyvin vaikeaksi. Käytännössä myös lähes kaikkien kansainvälisten toimijoiden mahdollisuudet
toimia olivat hyvin kapeat ja erityisesti demokratian ja ihmisoikeuksien parissa työskentelevien järjestöjen
toimintamahdollisuuksia oli rajoitettu.
Tammikuussa Maithripala Sirisena valittiin maan uudeksi presidentiksi yllätyksellisissä vaaleissa. Vaalitulos
toi Sri Lankaan demokratian tuulia ja vuoden aikana presidentti yhdessä parlamentin kanssa vahvisti
kansalaisyhteiskunnan asemaa ja vahvisti demokraattisia päätöksentekorakenteita. Elokuussa järjestettiin
onnistuneesti parlamenttivaalit, jotka palauttivat parlamentaarisen monipuoluejärjestelmän Sri Lankaan
ja samalla aloitettiin perustuslain uudistamisprosessin. Jo huhtikuussa parlamentti oli hyväksynyt
perustuslakimuutoksen, joka siirsi valtaa presidentiltä parlamentille sekä teki useita päätöksiä, jotka palauttivat
tiedotusvälineiden ja kansalaisyhteiskunnan mahdollisuudet vapaaseen toimintaan.
2.4.1. Demon työ ja keskeiset tulokset pilottivaiheessa Sri Lankassa 2015
Demon uutta hanketta Sri Lankassa oli valmisteltu pitkäjänteisesti edeltävien vuosien aikana ja siten Demolla
oli valmius aloittaa sen toteuttaminen heti tammikuussa presidentin vaaleissa tapahtuneen vallanvaihdon
jälkeen. Demon lähes viisi vuotta kestäneen yhteydenpidon Sri Lankan kansallisen nuorisoviraston (National
Youth Services Council) ja kahdenkeskisten parlamenttipuolueiden tapaamisten tuloksena Demolla oli
hyvät välit niin maan hallintoon kuin hallitus- kuin oppositiopuolueisiin. Kaikkien puolueiden johtajat
sitoutuivat nimeämään kaksi nuorisopoliitikkoa puolueestaan, yhden naisen ja yhden miehen, aloitettavaan
monipuoluenuorisodialogiin.
Demon paikallinen kumppanijärjestö One Text Initiative (OTI) on riippumaton poliittisten toimijoiden ohjaama
järjestö, jonka tavoitteena on edistää oikeudenmukaista, tasa-arvoista, moniäänistä ja sosioekonomisesti
vakaata kehitystä Sri Lankassa. OTI on toiminnassaan keskittynyt erityisesti inklusiivisen poliittisen
vuoropuhelun mahdollistamiseen erilaisten toimijoiden välillä.
Demon ja OTI:n hanke oli historiallinen, sillä se toi ensimmäistä kertaa kaikkien puolueiden nuorisopoliitikot
yhteen yli 30 vuoteen.
Demon tavoitteena vuodelle 2015 Sri Lankassa oli koota poliittiset nuorisojärjestöt yhteen ja
yhteistoiminnallisesti heidän kanssaan luoda edellytykset tavoitteelliselle ja kestävälle puoluerajat ylittävälle
nuorisoyhteistyölle sekä vahvistaa luottamusta eri yhteisöjä edustavien nuorten välille. Vuoden aikana
järjestettiin viisi pyöreän pöydän vuoropuheluseminaaria, joihin osallistui nuorisopolitikkoja kaikista
parlamenttipuolueista. Hankkeen tulokset on esitetty tarkemmin liitetaulukossa.
Seminaareissa nuorisopoliitikot jakoivat ensimmäistä kertaa elämässään yli puoluerajojen kokemuksiaan
srilankalaisina nuorisopoliitikkoina. Nuoret yhdessä valitsivat ensimmäisessä seminaarissa
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vuoropuheluprosessin teemaksi kansallisen, sisällissodan jälkeisen sovittelun, jotta 30 vuoden epäluottamuksen
ja vihan tilalle rakentuisi uudenlainen luottamuksen ja yhteistyön kulttuuri. Nuoret kertoivat heti ensimmäisen
seminaarin palautteessa, että Demon ja OTI:n järjestämät seminaarit ovat heille ainutlaatuinen tilaisuus
käydä poliittista keskustelua sodan eri osapuolten välillä neutraalissa tilassa ja he haluavat hyödyntää tämän
historiallisen tilaisuuden käymällä yhdessä keskustelua heille tärkeimmästä aiheesta, joka määrittää maan
tulevaisuuden.
Kevään aikana seminaarit järjestettiin maan pääkaupungissa Colombossa, ja kesäkuussa järjestetty neljäs
dialogiseminaari pidettiin tamilialueen pääkaupungissa Jaffnassa. Vierailu oli monelle etelän nuorisopoliitikolle
silmiä avaava kokemus: heille se oli ensimmäinen mahdollisuus nähdä omin silmin sodan tuhot ja tavata
pakolaisleireillä asuneita tamileja, joiden kotikylät olivat tuhoutuneet sodan aikana tai joiden maat maan
hallitus oli ottanut haltuunsa.
Kolmen päivän vierailun aikana nuoret vaihtoivat keskenään kokemuksiaan siitä, miten omin silmin nähty ja
alueen ihmisiltä kuullut kertomukset eroavat median antamasta kuvasta. Vierailun aikana nuorten keskinäinen
solidaarisuus ja luottamus vahvistuivat huomattavasti. Nuorisopoliitikot sitoutuivatkin toiminaan uudenlaisen
yhteisen tulevaisuuden suunnannäyttäjinä. Kuten nuorisopoliitikot kesäkuussa yhdessä kiteyttivät:
”Työpajat olivat silmiä avaava kokemus. Haluamme käyttää tätä perustuksena tulevaisuutta varten, sillä
tulemme varmasti tulevaisuudessa tapaamaan poliittisissa yhteyksissä ja tämä perusta auttaa meitä
ratkaisemaan ongelmia paremmin kuin meitä edeltävä poliitikkojen sukupolvi. Kaikista tärkein oppi on ollut
se, että on hyväksyttävää olla eri mieltä. Haluamme jatkaa vuoropuhelua, jotta voimme varmistaa kaikkien
osapuolten sitoutumisen demokratiaan ja hyvään hallintoon.”

Sri Lankan vuoropuheluhankkeen osallistujia ja fasilitaattoreita

Heinäkuussa, ennen elokuisia vaaleja, nuorisopoliitikot sopivat keskenään tapaamisia Sri Lankan keskiosassa
olevaan Anaratnapuran kaupunkiin, jonne kaikkien oli helppo matkustaa eri puolilta saarivaltiota. Siellä
he yhdessä tekivät suunnitelmia yhteistyömallista Demon fasilitoiman vuoropuheluprosessin jatkoksi.
Valitettavasti neljännen ja viidennen seminaarin välissä Demo sai kuulla ulkoministeriöltä kehitysrahoitukseen
kohdistuvista mittavista leikkauksista. Vaalien jälkeinen seminaari muuttuikin loppuseminaariksi, vaikka alun
perin tavoitteena oli käsitellä yhdessä luotu toimintamalli seuraaviksi kolmeksi vuodeksi.

13

Nuoret halusivat kuitenkin juhlia saavuttamaansa sen sijaan, että olisivat harmitelleet rahoituksen päättymistä
suunniteltua aiemmin. He halusivat järjestää puoluejohtajille mahdollisuuden kuulla yhteistyöstään ja sen
merkityksestä heille. Seminaarin loppujuhlassa nuorisopoliitikot pitivät puheenvuoroja, joissa korostuivat
yhteistyön historiallisuus ja merkittävyys heille yksilöinä, kuin myös koko maan poliittisen kulttuurin tasolla.
Juhlassa olivat edustettuina monet Colombon merkittävät suurlähetystöt, ja paikalla olleet puoluejohtajat
vahvistivat sitoumuksensa tukea yhteistyötä myös tulevaisuudessa.
Naisten osuus Sri Lankan politiikassa on hyvin pieni, parlamentissa naisia on alle 5% ja kunnallisvaltuustoissa
alle 2%. Naisten osallistumismahdollisuuksiin kiinnitettiin siksi erityistä huomiota ja alusta lähtien kaikki
puolueet sitoutettiin nimeämään vuoropuhelun osallistujiksi yksi nais- ja yksi miesedustaja. Lähes kaikki
puolueet noudattivat tätä periaatetta ja naisten rooli oli merkityksellinen dialogin onnistumiselle.
Yksi keskeinen haaste nuorten vuorovaikutukselle on singaleesi- ja tamilinuorten välinen kielimuuri sekä syvä
epäluulo eri ryhmien välillä. Siksi Demon ja ulkopuolisen konsultin fasilitointi oli tarpeellinen puolueettomuuden
takaamsieksi. Kaikki pyöreän pöydän keskustelut tulkattiin kolmelle eri kielelle (englanti, singaleesi ja tamili)
ja jokainen sai pitää puheenvuoronsa valitsemallaan kielellä. Nuorten mukaan kukaan heistä ei ollut ikinä
osallistunut seminaariin tai tapahtumaan jossa molempia saaren kieliä on voinut käyttää yhtä tasavertaisesti.
Huomion arvoista on, että viimeisessä seminaarissa nuoret valitsivat ryhmätöidensä raportointikieleksi
useammin tamilin kuin singaleesin, joka on saaren pääkieli. Tämä oli srilankalaisten kumppanien mukaan
maassa historiallista.

2.5. Tansania
Perustuslakiluonnokseen on kirjattu 50:50 poliittinen edustus naisjärjestöjen työn ansiosta ja sanktioita
puolueille, jotka eivät ota tasa-arvoa huomioon
Yhteistyöfoorumi koulutti 55 vaaliehdokasta ja monitoroi sekä raportoi naisten kokemasta vaaliväkivallasta
Demo jatkoi vuonna 2015 Tansaniassa puolueiden naisjärjestöjen muodostaman yhteistyöfoorumin eli Tanzania
Women Crossparty 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.
Naisten yhteistyöfoorumi koostui vuoden 2015 alussa edellisten vuosien tapaan kaikkien kuuden
parlamenttipuolueen naisjärjestöistä ja Tansanian parlamentin naisverkostosta. Vuoden aikana keskityttiin
erityisesti naisten osallisuuden ja tasa-arvonäkökulman edistämiseen perustuslakiprosessissa ja vaaleissa.
Poliittisia ja kansalaisoikeuksia mittaavassa Freedom Score -tilastossa Tansanian pisteet vuoden 2015 osalta
ovat 60/100 ja maa luokitellaan osittain vapaaksi. EIU:n tilastossa Tansania oli 167 valtion joukossa vuoden
2015 arvion mukaan sijalla 91. Ibrahim Index of African Governance -listalla Tansania oli Afrikan maista sijalla 18,
pisteillä 56,7.
2.5.1. Demon työ ja keskeisiä tuloksia Tansaniassa vuonna 2015
Yhteistyöfoorumin korkein päätöksentekoelin on kaikista poliittisista naisjärjestöistä koostuva sihteeristö.
Toimintavuoden aikana sihteeristö tapasi yhteensä 5 kertaa, tuoden samalla maan keskeisimmät naispoliitikot
yhteen keskustelemaan heille keskeisimmistä poliittisista kysymyksistä ja ohjaamaan foorumin työtä. Vuoden
aikana yhteistyöfoorumin toiminnasta tehtiin ulkopuolinen arviointi, ja sen pohjalta toteutettiin muutoksia
foorumin kokoonpanoon, toimintamalliin vaikuttavuuden ja paikallisen omistajuuden vahvistamiseksi.
Perustamisesta lähtien yhteistyöfoorumissa on ollut edustettuina kaikkien kuuden parlamenttipuolueen
naisjärjestöt sekä parlamentin naisverkosto. Vuoden aikana puolueiden naisjohtajat päättivät laajentaa
yhteistyöfoorumin jäsenpohjaa kutsumalla sen toimintaan mukaan myös pienempien puolueiden naisjärjestöt
sekä keskeiset tasa-arvokysymysten parissa toimivat kansalaisjärjestöt.
Tansania arvioi ja uudisti perustuslakiaan vuoden aikana ja foorumilla oli keskeinen asema naisnäkökulman
sisällyttämisestä siihen. Foorumi valmisteli Naisten Agenda -nimisen poliittisen esityksen, jonka avulla
naiset yli puoluerajojen arvioivat perustuslakia tasa-arvonäkökulmasta ja lobbasivat naisille tärkeitä
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asioita uuteen perustuslakiesitykseen. Naisten Agendan julkaisutilaisuuteen osallistui runsaasti keskeisiä
poliittisia johtajia ja se sai maassa paljon julkisuutta. Foorumin esityksestä ja vahvasta lobbauksesta johtuen
perustuslakiluonnokseen saatiin kirjattua monia naisten osallisuuden ja hyvinvoinnin kannalta keskeisiä asioita.
Paljolti foorumin ansiosta uuteen perustuslakiesitykseen on kirjattu kunnianhimoinen 50% kiintiö molemmille
sukupuolille kaikkiin keskeisiin päätöksentekorakenteisiin sekä merkittäviä parannuksia liittyen esimerkiksi
tyttöjen koulutukseen ja äitiysterveyteen.
Lokakuussa maassa järjestettiin vaalit, joissa äänestäjät valitsivat presidentin sekä edustajat
kunnanvaltuustoihin ja parlamenttiin seuraaviksi viideksi vuodeksi. Yhteistyöfoorumi koulutti Demon tuella 55
naispoliitikkoa vaalikampanjoinnin perusteista ja tasa-arvonäkökulman huomioimisen tärkeydestä poliittisissa
päätöksentekorakenteissa. Koulutuksen osallistujat tulivat eri puolilta Tansaniaa valituista piirikunnista ja siten
koulutus vahvisti samalla naispoliitikkojen verkostoa keskustason ja eri piirikuntien välillä.
Foorumin aloitteesta ja toteuttamana maassa monitoroitiin ensimmäistä kertaa naisiin kohdistuvaa
vaaliväkivaltaa. Foorumi koulututti 12 naista vaalitarkkailijaksi, jotka jalkautuivat kuuteen piirikuntaan ennen
vaaleja kerätäkseen tietoa naisiin kohdistuvan vaaliväkivallan muodoista, laajuudesta ja vaikutuksista.
Monitoroinnin löydöksistä järjestettiin tiedotustilaisuus, jossa julkaistiin monitorointihankkeen ensimmäinen
alustava raportti. Raportin mukaan naisiin kohdistuu laajalti vaaleihin liittyvää väkivaltaa ja sen muodot eroavat
miesten kohtaamasta väkivallasta. Raportin mukaan naisten kohtaamalla vaaliväkivallalla on merkittäviä
seurauksia naisten ehdokkaaksi asettumiselle sekä äänestyskäyttäytymiseen. Lopullinen raportti naisiin
kohdistuvasta vaaliväkivallasta julkaistaan alkuvuonna 2016.
Demo aloitti järjestelmällisen tuen Tansaniassa vuonna 2006. Vuoden 2015 vaalien jälkeen on jo turvallista
sanoa, että naisten tasavertainen poliittinen osallistuminen on todella noussut Tansanian poliittisella
agendalla tärkeäksi aiheeksi. Tämä oli yksi tavoitteista, jonka Demo asetti yhteistyölle sen alkaessa. Lisäksi
naisten yhteistyö yli puoluerajojen naisten asemaan ja osallistumiseen liittyvissä kysymyksissä on vakiintunut
puolueiden naisjärjestöjen toimintatavaksi. Tämä oli toinen päätavoite, jonka Demo asetti yhteistyölle.
Perustuslakiuudistuksen myötä poliittiset naisjärjestöt tekevät myös aiempaa enemmän yhteistyötä laajemman
naisliikkeen kanssa.
Tulokset on esitetty tarkemmin toimintakertomuksen liitetaulukossa.
Naisten poliittisen osallistumisen vahvistamiselle ja naispoliitikkojen kouluttamiselle on Tansaniassa edelleen
tarvetta, mutta Demo päätti kehitysyhteistyöhön kohdistuvien leikkausten vuoksi lopettaa tukensa T-WCP:lle
vuoden 2015 lopussa. Tähän vaikutti yhteistyön alkuperäisten tavoitteiden toteutuminen ja T-WCP:n kyky
toimia itsenäisesti. Työn jatkuvuuden kannalta onkin tärkeää, että T-WCP on saanut tukea nyt myös esimerkiksi
UN Womenilta.

2.6. Tunisia
90 nuorta poliitikkoa yhdeksästä eri puolueesta suoritti Tunisian politiikkakoulun vuoden mittaisen kurssin
Nykyiset opiskelijat ja alumnit valmistelivat yhdessä terrorisminvastaisen toimintaohjelman varsinaisen
politiikkakoulun ohjelman ulkopuolella
Edellisvuoden vaaleissa voittanut Nidaa Tounes -puolue pystyi vuoden 2015 aikana pitämään hallituksen
koossa, vaikka puolue onkin ajautunut sisäisiin kriiseihin ja jakautunut ainakin kolmeen blokkiin. Nidaa Tounes
perustettiin ennen vuoden 2014 vaaleja haastamaan silloinen istuva hallitus ja uskonnollinen Ennahda -puolue,
joten vahvaa ideologista pohjaa liikkeellä ei ole ollut. Puolueeseen kuuluu sekä vasemmistolaisia demokratiaaktivisteja että Ben Alin diktatuurin aikana vallassa olleita konservatiivisia toimijoita. Puolueen hajoaminen olisi
hyvin vakava isku demokratiakehitykselle ja kansalaisten luottamukselle maan poliittista kehitystä kohtaan.
Osa Tunisian uuden perustuslain lupaamista uudistuksista on nykyiseltä hallitukselta toteuttamatta, kuten mm.
perustuslakituomioistuimen perustaminen. Poliittisista haasteista suurimpia lienevät kuitenkin yhä synkentyvä
taloustilanne sekä alueen turvallisuus.
Vuoden 2015 maaliskuussa ja kesäkuussa tehdyt terrori-iskut Tunisissa ja Soussessa aiheuttivat arvioiden
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mukaan yli miljoonan turistin kadon Tunisialle, jonka talous on hyvin riippuvainen turismista. Tilanne ei ole
lainkaan helpottanut vuoteen 2016 tultaessa ja erityisesti Libyan raja-alueen konfliktit, ISISin uhka ja myös
globaalin pakolaiskriisin vaikutuksen osuvat Tunisian talouteen ja pahentavat mm. nuorisotyöttömyyttä ja sitä
kautta nuorten näköalattomuutta.
Terrori-iskujen ohella Tunisia oli kansainvälisen huomion keskipisteenä kuitenkin myös positiivisista syistä
vuonna 2015. Niin sanottu kansallisen vuoropuhelun kvartetti eli yleisammattiliitto UGTT, kaupan, käsityön ja
teollisuuden liitto UTICA, ihmisoikeusjärjestö LTDH sekä asianajajien järjestö saivat Nobelin rauhanpalkinnon
kansallisen dialogin edistämisestä jasmiinivallankumouksen jälkeen. Kvartetin työ on osoittanut, että
demokratian kehittäminen on vaativaa ja hidasta, mutta edistystäkin saadaan aikaan, jos vuoropuhelu on
riittävää ja aitoa. Kvartetin jäseniä ja kansalliseen vuoropuheluun osallistuneita poliitikkoja on ollut mukana
Tunisian politiikkakoulun koulutuksissa. Myös Demon tukema Tunisian politiikkakoulu perustuu ajatukseen
siitä, että puolueiden välinen yhteistyö ja erityisesti nuorten toimijoiden sitouttaminen yhteistyöhön ja
vuoropuheluun on olennainen demokratian kulmakivi.
Poliittisia ja kansalaisoikeuksia mittaavassa Freedom Score -tilastossa Tunisian pisteet vuoden 2015 osalta
ovat 79/100 ja maa luokitellaan vapaaksi. EIU:n tilastossa Tunisia oli 167 valtion joukossa vuoden 2015 arvion
mukaan sijalla 57. Ibrahim Index of African Governance -listalla Tunisia oli Afrikan maista kahdeksannella sijalla
pisteillä 66,9.
2.6.1. Demon työ ja sen tuloksia Tunisiassa 2015
Vuosi 2015 oli Demon, NIMDin ja Bulgarian School of Politicsin tukeman ja Centre d’Etudes Méditerranéennes
et Internationales – CEMIn toteuttaman Tunisian politiikkakoulun (TSoP) neljäs toimintavuosi. Samalla päättyi
vuosien 2013–2015 varsinainen ensimmäinen hankevaihe ja NIMDin kanssa yhteistyössä suunniteltiin hankkeen
toinen vaihe vuosiksi 2016–2020. Tulokset on esitetty tarkemmin liitetaulukossa.
Vuoden aikana politiikkakoulun suoritti kaksi erillistä kurssia, joiden opiskelijat edustivat yhdeksää maan
merkittävintä puoluetta: Mouvement Nidaa Tounes, Mouvement Ennahdha, Parti Union Patriotique Libre, Parti
Afek Tounes, Front Populaire, Parti Congrès pour la République, Mouvement du Peuple, Parti de l’initiative
destourienne, Parti courant démocratique. 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 90 opiskelijaa, joista 40 oli naisia.
Politiikkakoulun arvostus puolueiden ja nuoren sukupolven poliitikkojen parissa on edelleen osoittautunut
hyväksi. 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 dialogia vahvistavia aloitteita.
Politiikkakoulun ohjelmaan on kuulunut aiempina vuosina opintomatka Suomeen ja Hollantiin tutustumaan
monipuolueyhteistyöhön, parlamentaariseen toimintaan ja mm. naisten poliittisen osallistumisen edistämiseen.
Vuonna 2015 Suomen kehitysyhteistyövarojen leikkaukset vaikuttivat politiikkakoulun käytössä olevaan
hankebudjettiin niin, että Suomen vierailua ei ollut mahdollista toteuttaa. Vuoden 2015 kurssilaiset vierailivat
tammikuussa 2016 Hollannin Haagissa.
Erinomainen osoitus politiikkakoulun merkityksestä ja tuloksellisuudesta oli se, että nykyiset opiskelijat ja
alumnit päättivät yhdessä valmistella terrorisminvastaisen toimintaohjelman politiikkakoulun resursseja
hyödyntäen, mutta varsinaisen ohjelman ulkopuolella.
Vuonna 2015 CEMI, NIMD ja Demo valmistelivat politiikkakoulun kakkosvaihetta vuosiksi 2016–2020.
Kakkosvaiheessa politiikkakoulun peruskoulutusohjelmia järjestetään vuosittain enää yksi ja resursseja lisätään
alumnityöskentelyyn kestävyyden parantamiseksi sekä pysyvän monipuoluefoorumin kehittämiseen. Myös
puolueiden sisältötyöskentelyä kehitetään tukemalla niitä strategisessa suunnittelussa. Lisäksi tarkoitus on
järjestää kokeiluluonteisesti yksi alueellinen politiikkakoulu mahdollisesti algerialaisten, marokkolaisten ja/tai
libyalaisten nuorten poliitikkojen kanssa.
CEMI toteutti vuonna 2015 lisäksi EU:n EIDHR -rahoitteista hanketta ”Connecter les agents politiques: préparer
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des réformes inclusives” eli ”Connecting political actors: preparing inclusive reforms”, jossa kumppaneina
toimivat Demo ja NIMD. Maaliskuussa 2014 alkanut hanke päättyi vuoden 2015 lopussa ja sen tavoitteena oli
kehittää demokraattisia toimintamalleja paikallistasolla Médeninen, Gabésin, Kairouanin, Kasserinen, Kef’n ja
Sfax’n kuvernoraateissa, joista osa on tunisialaisittain periferiaa vallankäytön ja kansalaisten osallistumisen
näkökulmasta.
Yli sadan paikallistason poliitikon kouluttamisen lisäksi hankkeen parissa järjestettiin alueellisia foorumeita
puolueiden ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kesken ja luotiin linkkejä paikallis- ja keskustason välille
mentoritoiminnan avulla. Paikallistason toimijoiden mentoreina toimivat politiikkakoulun alumnit. Tärkeänä
komponenttina hankkeessa olivat myös monipuoluefoorumit, joissa eri puolueiden edustajat pystyivät
keskustelemaan ajankohtaisista aiheista ja etsimään ratkaisuja ja vuoropuhelua alueiden ongelmiin (mm.
terrorismin uhka ja turvallisuus, nuorisotyöttömyys jne) liittyen. Hankkeessa myös tuotettiin neljä Tunisian
yhteiskunnalliseen kontekstiin mukautettua oppimateriaaliaineistoa poliittisten ohjelmien kehittämiseen,
paikallishallinnon osallistavaan suunnitteluun, poliittiseen vuoropuheluun ja sovitteluun liittyen. Suomalaista
näkökulmaa hankkeeseen toi Demon hallituksen jäsen Miika Tomi, joka piti tunisialaispoliitikoille koulutuksen
suomalaisen politiikan osallistuvista käytännöistä.

2.7. Rajat ylittävä nuorisoyhteistyö
Syksyllä 2014 alkaneen, EU:n Erasmus+ -ohjelman rahoittaman hankkeen Youth Creating Solutions for
Meaningful Participation (YCSMP) puitteissa Demo järjesti neljä kansainvälistä opintomatkaa vuoden
2015 aikana. Hanke keskittyi nuorten yhteiskunnallisen osaamisen vahvistamiseen erityisesti demokratian,
ihmisoikeuksien ja aktiivisen kansalaisuuden aloilla.
Vuoden 2015 aikana järjestettiin kansainväliset koulutusohjelmat Sloveniassa, Suomessa ja kaksi
koulutusohjelmaa Nepalissa, johon siirrettiin Bangladeshissa järjestettäväksi tarkoitettu koulutus maan heikon
turvallisuustilanteen takia. Hankkeen kumppanit olivat Demon lisäksi bangladeshilainen ihmisoikeusjärjestö
Odhikar, nepalilainen naisjärjestö Asmita sekä slovenialainen nuorisoverkosto MaMa. Suomalaiset osallistujat
edustivat poliittisia nuoriso- ja opiskelijajärjestöjä.
Koulutusohjelmat koostuivat kouluttajien koulutusosuudesta sekä pilottikoulutuksista, jotka osallistujat
valmistelivat ja toteuttivat paikallisille nuorille. Keskeisinä tuloksina oli sekä osallistujien ymmärryksen ja tiedon
lisääminen koulutusten teemoista että käytännön osaamisen kartuttaminen kouluttajina, jotka pystyvät myös
viemään oppimaansa eteenpäin omissa sidosryhmissään.
YCSMP-hankkeen suurinta antia osallistujien mukaan oli nuorten kohtaamien haasteiden käsittely ja ratkaisujen
etsiminen yhdessä, tasavertaisina kumppaneina sekä kulttuurien välisen ymmärryksen ja yhteistyön lisääminen.
Koulutusmatkoilla oli yhteensä 61 osallistujaa. Koulutusten puitteissa järjestettyihin osallistujien vetämiin
pilottikoulutuksiin sekä osallistujien kotimaissa myöhemmin järjestettyihin koulutuksiin osallistui yhteensä 963
nuorta.
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3. Kehityspolitiikkatietoinen ja kehitysyhteistyömyönteinen poliittinen kulttuuri
Suomessa Strateginen tavoite: Suomalaisten puoluetoimijoiden kehityspolitiikkatietoisuuden ja kehitys
yhteistyömyönteisyyden sekä kehitysyhteistyöhön osallistumisen lisääminen.

3.1. Demokratia- ja kehitysaiheiset seminaarit ja yleisötilaisuudet
Toukokuussa Demo järjesti Maailma kylässä -festivaalilla paneelikeskustelun “Onko demokratia kestävän
kehityksen edellytys?” Mukana keskustelemassa ovat Silja Borgarsdóttir Sandelin (RKP), Jouko Jääskeläinen
(KD), Jani Toivola (Vihreät), Veronika Honkasalo (Vas), Ilkka Kantola (SDP), Seida Sohrabi (Kok) ja Teppo
Säkkinen (Kesk).
Demo järjesti festivaalille jälleen Demokratiateltan, jossa jokaisella eduskuntapuolueella oli oma ständi.
Demokratiateltan poliitikkovieraiden joukossa oli lukuisia uusia kansanedustajia sekä myös koko kansalle
jo tuttuja veteraanipoliitikkoja. Jokainen poliitikkovieras lähti iloksemme mukaan #demokratialupaus
-kampanjaan, jonka tarkoituksena oli muistuttaa, että vaikka vaalit on juuri pidetty, niin aktiivista kansalaisuutta
ja vastuullista päätöksentekoa on ylläpidettävä jatkuvasti demokratian lujittamiseksi.
Kesäkuussa Demo ja ulkoasiainministeriö järjestivät yhdessä seminaarin “Women, power and politics – stories
from Finland and Zambia”. Tilaisuus oli myös Demon tasa-arvoisen politiikan tukemiseen tarkoitetun oppaan
“Gender Equality within Political Parties and Women’s Cross-party Cooperation – How to Build the Capacities
of Women Politicians and Political Parties” julkaisutilaisuus.
Tilaisuuden ulkoministeriössä avasi tuore ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakka. Sambian
tasa-arvoministeri Nkandu Luo valotti puheessaan naisten poliittisen osallistumisen historiaa kotimaassaan,
ja kehityspolitiikasta vastaava alivaltiosihteeri Anne Sipiläinen kertoi Suomen panostuksista naisten aseman
parantamiseen. Paneelikeskusteluun naisten poliittisesta yhteistyöstä yli puoluerajojen osallistuivat ministeri
Nkandu Luo, sambialainen kansanedustaja Moono Lubezhi, kansanedustaja Tarja Filatov (SDP) ja Nytkiksen
varapuheenjohtaja Sirpa Hertell (Vihr).
Syyskuussa juhlittiin Demon perustamisen 10-vuotispäivää. Kansainvälisenä demokratiapäivänä 15.9.
järjestettiin eduskunnan kanssa yhteistyössä juhlaseminaari demokratiatuesta. Seminaarin avasi puhemies
Maria Lohela (ps) ja puheenvuorot kuultiin ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakalta (kok),
kansanedustaja Eero Heinäluomalta (SDP) ja Carnegie Europen Richard Youngsilta, joka on kansainvälisesti
yksi arvostetuimpia demokratisoitumisen asiantuntijoita. Tilaisuuteen osallistui noin sata henkilöä ja
kutsuvieraina paikalla oli Demon kumppaneita Sri Lankasta, Tansaniasta ja Tunisiasta.
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Tilaisuuden paneelikeskusteluissa pohdittiin nuorten ja naisten asemaa demokraattisessa politiikassa eli
kahta teemaa, jotka ovat olleet Demon työn painopisteitä sen kymmenvuotisen historian ajan. Nuorten
asemaa käsitelleeseen paneeliin osallistuivat Demon toiminnassa mukana olleet kansanedustaja Simon Elo
(Perussuomalaiset) ja Vihreiden varapuheenjohtaja Maria Ohisalo. Kansainvälisistä vieraista keskustelemassa
olivat srilankalainen kansanedustaja Nalinda Jayatissa ja tunisialainen kansanedustaja Sabrine Ghoubantini.
Naisten roolia ja tasa-arvoa politiikassa toisessa paneelissa pohtivat presidentti Tarja Halonen,
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Paavo Arhinmäki, RKP:n Eva Biaudet, KD:n puheenjohtaja Sari Essayah ja
Demon Tansanian kumppanijärjestön koordinaattori, tohtori Ave Maria Semakafu.
Lisäksi Demon puheenjohtaja Heli Järvinen (vihr) esitteli Demon 10-vuotisjuhlajulkaisun ja Demon
ensimmäinen puheenjohtaja Mirja Ryynänen (kesk) kutsuttiin yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi.
Samassa yhteydessä järjestettiin kumppanimaiden vieraiden ja Demon suomalaisten aktiivien yhteinen
tilaisuus, jossa mukana olivat myös kansanedustajat Antti Kurvinen (kesk) ja Silvia Modig (vas).
Kaiken kaikkiaan juhlallisuudet olivat erinomainen tapa tiivistää Demon ja eduskunnan yhteistyötä
toimintasuunnitelman mukaisesti.

3.2. Puoluetoimijat Demon työssä
Poliittisten nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen edustajista koostuva NYT-työryhmä kokoontui vuoden aikana
neljä kertaa ja poliittisten naisjärjestöjen sekä Nytkis ry:n edustajista koostuva gender -työryhmä kokoontui
vuoden aikana kahdesti. Lisäksi kaikkien jäsenpuolueiden edustajien muodostama Maailma kylässä -työryhmä
kokoontui keväällä kolme kertaa suunnittelemaan Demon festivaaliohjelmaa ja Demokratiatelttaa.
NYT- ja gender -työryhmien rooli on viime vuosina muuttunut varsinkin Demon Tansanian ja Nepalin toiminnan
itsenäistyessä ja sittemmin loppuessa, sillä työryhmät perustettiin aikanaan tukemaan näitä hankkeita.
Työryhmillä on kuitenkin edelleen tärkeä rooli. Vuonna 2015 NYT-työryhmän työssä korostui Erasmus+ -hanke
ja gender -työryhmä panosti erityisesti kesäkuiseen vierailuun Sambiasta. Sambian delegaatio tutustuikin niin
Vasemmistonaisten, Vihreiden Naisten, Svenska Kvinnoförbundetin, Perussuomalaisten Naisten kuin myös
Keskustanaisten toimintaan.
Työryhmät osallistuivat myös Demon uuden strategian tekemiseen.
Demo esitteli toimintaansa vuoden aikana ainakin Demarinuorten, Keskustanuorten ja Kokoomusnaisten
tilaisuuksissa.
10-vuotisjuhlan yhteydessä puolueet sitoutuivat puheenjohtajiensa allekirjoituksilla jatkamaan hyvää
yhteistyötään demokratian tukemiseksi myös tulevina vuosina.

3.3. Viestintä
Vuonna 2015 vietiin loppuun Demon graafisen ilmeen päivitys ja teetettiin muun muassa uudet
yleisesitteet. Vuoden aikana Suomessa tehtiin kolme uutta julkaisua: naisten poliittista tasa-arvoa ja naisten
poliittista yhteistyötä käsittelevä opas, Demon 10-vuotisjuhlajulkaisu ja Erasmus+ -hankkeen koulutusten
perusteella koottu opas, joka tarjoaa välineitä erityisesti nuorille suunnattuihin koulutuksiin demokratiaan
ja ihmisoikeuksiin liittyvistä teemoista. Suunniteltu julkaisu puolueiden sisäisestä demokratiasta ja sen
merkityksestä monipuoluedemokratiassa siirtyi vuosille 2016–2017.
Vuoden aikana kuusi kahdeksasta jäsenpuolueesta käytti mahdollisuutta kolumnin julkaisemiseen
Demon verkkosivuilla. Verkkosivujen kävijämäärä kasvoi hieman vuodesta 2014 ja sivuilla oli keskimäärin
2200 sivulatausta kuukaudessa. Eniten sivuilla vierailtiin syksyllä 10-vuotisjuhlien yhteydessä ja Nobelin
rauhanpalkintouutisoinnin tuoman julkisuuden myötä. Kumppanimaissa tehtävää työtä käsitteleviä artikkeleita
julkaistiin tasaisesti läpi vuoden.
Demon suomenkielinen uutiskirje lähetettiin vuoden aikana kuusi kertaa ja englanninkielinen uutiskirje
viidesti Suomenkielisellä uutiskirjeellä oli vuoden lopussa 548 tilaajaa ja englanninkielisen tilaajamäärä lähes
kaksinkertaistui ollen vuoden lopussa 111.
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Sosiaalisen median suhteen Demo oli aikaisempaa enemmän läsnä erityisesti Twitterissä. Twitter-seuraajien
määrä kasvoi 332:sta seuraajasta 677:n. Facebook-sivun tykkääjien määrän kasvu on hidastunut, mutta kasvua
oli silti vuoden alun 1414:sta vuoden lopun 1735 tykkääjään.
Vuoden aikana puolueiden ja niiden järjestöjen lehdissä (sisältäen verkkopohjaiset) ilmestyi 13 Demon
toimintaan liittyvää artikkelia. Yhteensä Demon työtä käsiteltiin 37 artikkelissa tai vastaavassa vuoden aikana.
Edelliseen vuoteen verrattuna artikkeleita oli noin neljännes enemmän ja huomionarvoista on, että näistä vain
yksi oli Demon toimiston kirjoittama, kun vastaava luku vuonna 2014 oli kahdeksan.
Demon näkyvyys kasvoikin erityisesti yleismediassa, esimerkiksi Yle käsitteli Demon toimintaa ja siihen liittyviä
aiheita viidesti, Helsingin Sanomat kolmesti ja Hufvudstadsbladet kerran. Myanmarin politiikkakoulu oli esillä
Ylen pääuutisissa, ruotsinkielisissä uutisissa ja A-Studiossa. Helsingin Sanomat taas uutisoi näyttävästi Tunisian
politiikkakoulusta maan demokratiakehitykselle myönnetyn Nobelin rauhanpalkinnon yhteydessä.
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.
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.

Kuvakaappaus Helsingin Sanomien Nobel-uutisoinnista

4. 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. Esimerkkinä näistä on kuitenkin Demon vuoden aikana saama lisärahoitus
Myanmarin politiikkakoulun perustamiseen.
Vuoden aikana Demo teki itse lausuntoja muun muassa ulkoasiainvaliokunnalle, ja osallistui lukuisiin
kannanottoihin. Tammikuussa Kehyksen jäsenjärjestöt tekivät kannanoton EU:n demokratiatuen vahvistamisen
puolesta. Kesäkuussa Demo lähestyi ministeri Toivakkaa koskien Demon asemaa KEO-30 rahoitusleikkauksissa
ja samasta asiasta lähestyttiin ulkoasiainvaliokuntaa sekä syys- että lokakuussa. Syyskuussa Demo antoi
ulkoministeriölle evästyksensä koskien YK:n yleiskokousta ja uusien kestävän kehitysten tavoitteiden käsittelyä
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ja lokakuussa vuorossa oli uuden kehityspoliittisen linjauksen kommentointi. Vuoden aikana työstetyssä
uudessa kehityspoliittisessa selonteossa demokratia onkin yhtenä neljästä painopistealueesta. Joulukuussa
Demo vetosi vielä eduskuntaryhmiin, jotta vaade omarahoitusosuudesta vuosille 2016–2017 saatiin poistettua.
Lisäksi Demo lähetti kaikille jäsenpuolueilleen ja edelleen kansanedustajaehdokkaille toimitettavaksi ”10
faktaa kehitysyhteistyöstä ja demokratiatuesta” -tietoiskun. Valituille kansanedustajille toimitettiin tietopaketti
Demosta samassa yhteydessä 10-vuotisjuhlakutsun kanssa. Demon 10-vuotisjuhla oli myös osa uusien
kansanedustajien perehdytysohjelmaa.
Demo osallistui myös ulkoministeriön rauhanvälityksen koordinaatioryhmän toimintaan ja lisäksi jatkoimme
jäsenyyttä Kehys ry:ssä, Suomen 1325 -verkostossa sekä maailma.net -yhdistyksessä. Demon demokratiaaiheista kirjastoa kerrytettiin suunnitellusti.

5. 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 2015 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 Kehitysjärjestöjen EU-yhdistys
Kehys ry:n hallituksessa, ja pyrkinyt sitä kautta tuomaan demokratiatukinäkökulmaa eurooppalaisesta
kehitysyhteistyöstä käytävään keskusteluun.
Demon toiminnanjohtaja oli vuoden 2015 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, joihin Demo osallistuu resurssiensa
mukaan.

6. 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.
Kansainvälisellä tasolla Demon toiminnanjohtaja oli mukana työryhmässä, joka valmisteli uuden kansainvälisen
puolueiden monipuoluepohjaiseen demokratiatukeen keskittyvien toimijoiden verkoston perustamista. Työryhmä, johon osallistui Demon lisäksi toimijoita Hollannista, Ghanasta, Malista, Malawista, Hondurasista ja Georgiasta. Verkosto lanseerattiin virallisesti vuonna 2015.

7. 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.

7.1. Ohjelman kehittäminen
Demo kehittää jatkuvasti toimintaansa tuloksellisemmaksi ja pyrkii myös dokumentoimaan ja viestimään
demokratiatuen tuloksista ohjelmamaissa aiempaa paremmin.
Demolla oli vuoden 2015 aikana käytössään ohjelmamanuaali, johon hankkeiden suunnitteluun ja seurantaan
liittyvät ohjeistukset on koottu. Vuoden aikana uudistettiin myös raportointipohjat ja kehitettiin hankkeiden
taloushallintoon liittyviä raportointipohjia edelleen. Kumppanit raportoivat Demolle kvartaaleittain ja vuosittain
sekä toiminnan sisällöstä että taloushallinnosta. Vuoden 2015 raportoinnista on tulokset kuvailtu tämän
raportin osiossa 2.
Vuoden aikana laadittiin vuosien 2016–2018 ohjelmalle seurantajärjestelmä tavoitteineen, odotettuine
tuloksineen ja indikaattoreineen ja vuoden lopussa tämän työn kehittämistä tehtiin aiempaa tarkemmin
yhteistyössä hollantilaisen sisarjärjestön NIMDin kanssa. Yhteistyössä NIMDin kanssa on suunniteltu
ohjelmatason tavoite -ja indikaattorijärjestelmä, jossa myös yksittäisten indikaattorien aineistonkeruu21

ja analysointimenetelmiä on kehitetty edelleen. Demokratiatuen saavutuksista ja mm. poliittisen työn
toimintaympäristön muutoksista on haastavaa kerätä laadukasta aineistoa, mutta Demo ja NIMD ottavat
haasteen tosissaan ja vuoden 2016 on tarkoitus laatia pohjakartoitus vuosien 2016–2018 ohjelmalle.
Vuoden 2015 aikana Demo tuotti toimintansa tueksi sukupuolten tasa-arvoon liittyvän 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. Se kokoaa hyviä käytäntöjä ja onnistumisia
myös muualta maailmasta ja muilta toimijoilta. Paketti toimii Demon sisäisessä toiminnassa hankkeiden
kehittämisessä ja hyvien käytäntöjen jakamisessa, mutta myös koulutuspakettina Demon delegaatiomatkoille
lähteville poliitikoille.

7.2. Hallitus
Demo piti vuonna 2015 viisi päätösvaltaista hallituksen kokousta sekä kaksi yhdistyksen sääntömääräistä
kokousta. Demon puheenjohtajana toimi Vihreän liiton kansanedustaja Satu Haapanen 28.4. saakka ja tämän
jälkeen Heli Järvinen.
Hallituksen jäseninä (varajäseninä) vuonna 2015 olivat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Satu Haapanen, puheenjohtaja 28.4. asti;
Heli Järvinen, puheenjohtaja 28.4. alkaen (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, 21.10. asti
Eva Biaudet, 21.10. alkaen (Sandra Grindgärds), RKP
Hanna-Kaisa Simojoki (Petri Muinonen), Kristillisdemokraatit
Eila Tiainen (Joonas Leppänen), Vasemmistoliitto
Miika Tomi, 21.10. asti
Saara-Sofia Sirén, 21.10. alkaen (Sini-Tuuli Mäkinen), Kokoomus

7.3. Talous ja resurssit
Demon toiminnan kokonaiskulut vuonna 2015 olivat n. 1 237 418,29 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 2015 rahoitus oli siis 800 000 euroa sekä edelliseltä vuodelta siirretyt noin 94 000 euroa.
Lisäksi Demo sai rahoitusta Euroopan Unionin demokratia- ja ihmisoikeusinstrumentti EIDHR:stä vuodet
2013–2015 kestävälle Nepalin tasa-arvohankkeelle yhteensä 200 000 euroa, josta n. 18 000 euroa käytettiin
vuonna 2015. EU:n Erasmus+ -instrumentista saatiin rahoitusta pääosin vuonna 2015 toteutettavalle hankkeelle
n. 112 000 euroa. Kumpaankin EU-instrumenteista rahoitettuun hankkeeseen saatiin UM:ltä avustusta
omarahoitusosuuden kattamiseen.
UM:n rahoituksen ylijäämästä johtuen yhdistys pystyy toimimaan myös alkuvuonna 2016 ennen seuraavan UMpohjaisen rahoituserän maksatusta.
Demon varsinaista omaa varainhankintaa olivat puolueiden maksamat jäsenmaksut n. 7 000 euroa sekä
Maailma kylässä -festivaalin osallistumismaksu 1 600 euroa.
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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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