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Demokratia tarvitsee puolustajia
Vuonna 2020 koronapandemia jylläsi maailmalla ja kansalaisoikeuksien kaventamisesta keskus
teltiin kaikkialla. Samaan aikaan Demo Finland valmisteli sidosryhmiensä kanssa uutta strategiaa 
vuosille 2021–2025. Strategian valmisteluun liittyvässä analyysissä nousi esiin, että vaikka demo
kraattinen hallinto pitkällä aikavälillä tarkasteltuna on yhä yleisempi yhteiskuntamalli eri maissa, 
demokratian vastaiset voimat vahvistuvat. Demokratian taantumista tapahtuu myös maissa, jotka 
on aiemmin nähty vahvoina demokratioina, ja monet demokratiaa tutkivat tahot1  ennustavatkin, 
että demokratian laatu uhkaa laskea kansainvälisesti. Kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuk
sien rajoittaminen ovat kaventaneet kansalaisyhteiskunnan tilaa, pyrkimykset horjuttaa oikeus
laitosten riippumattomuutta nakertavat oikeusvaltioperiaatetta, ja sosiaalinen ja poliittinen polari
saatio ovat lisääntyneet. Tasaarvo politiikassa ja poliittisissa instituutioissa, kuten puolueissa on 
edennyt, mutta hitaasti.

Demokratiakehityksen huolestuttava suunta korostaa tarvetta monipuoluedemokratian puolusta
miseen ja tukemiseen. Demokratiatuki, jolla voidaan edistää rauhanomaista ja vakaata kehitystä 
kumppanimaissa, onkin Suomelle ja Euroopan Unionille merkittävä ulko, turvallisuus ja kehitys
politiikan instrumentti.  

Tämä Demo Finlandin vuosiraportti nostaa esiin kansainvälisen ohjelmatyömme tuloksia seitse
mässä maassa. Tämän lisäksi se esittelee tuloksia työstämme suomalaisten puolueiden ja muiden 
sidosryhmien kanssa sekä Suomessa että EUtasolla. Yhtenä esimerkkinä viimeksi mainitusta on 
vaikuttamistyömme EU:ssa yhteistyössä European Partnership for Democracy kattojärjestömme 
kanssa: EU:n uusi ihmisoikeus ja demokratiatoimintaohjelma korostaa nyt EU:n ja sen jäsenvalti
oiden yhteistyön merkitystä inklusiivisemman, osallistavan ja edustuksellisen päätöksenteon puo
lesta ja tätä kautta tunnustaa moniarvoisen puoluejärjestelmän ja puolueiden tukemisen merki
tyksen. 

Vuonna 2020 suurin osa Demo Finlandin rahoituksesta tuli ulkoministeriön uuden demokratia ja 
oikeusvaltio budjettilinjan kautta. Kasvanutta rahoitusta edelsi ulkoministeriön ja Demo Finlan
din yhteinen suunnitteluprosessi vuosina 2018–2019, ja se osoittaa Suomen olevan entistä sitou
tuneempi demokratian tukemiseen. Prosessi on vahvistanut Demo Finlandin asemaa Suomen ulko 
ja kehityspolitiikan toimeenpanossa ja tuonut esiin, miten arvokasta suomalaisten poliittisten 
puolueiden osaaminen ja kokemus monipuoluedemokratiasta on. 

Jonna Haapanen, ohjelmajohtaja

1 Freedom House 2021: Freedom in the World 2021 – Democracy under Siege; International IDEA 2020: Taking Stock of 
Global Democratic Trends Before and During the COVID19 Pandemic.; The Economist Intelligence Unit 2021: Democracy 
Index 2020; VDem Institute 2021: Autocratization Turns Viral – Democracy Report 2020.

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2021/democracy-under-siege
https://www.idea.int/publications/catalogue/global-democratic-trends-before-and-during-covid19?lang=en
https://www.idea.int/publications/catalogue/global-democratic-trends-before-and-during-covid19?lang=en
https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/
https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/
https://www.v-dem.net/media/filer_public/c9/3f/c93f8e74-a3fd-4bac-adfd-ee2cfbc0a375/dr_2021.pdf
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Koronapandemian vaikutus Demo Finlandin 
toimintaan
Koronaviruspandemia ja etenkin siihen liittyneet poikkeustilarajoitukset loivat haasteelliset 
olosuhteet demokratialle vuonna 2020. International IDEA:n mukaan ainakin 76 maata tai aluetta 
on lykännyt vaaleja ja noin 60 % valtioista on ottanut käyttöön rajoituksia, jotka ovat huolestuttavia 
demokratian ja ihmisoikeuksien näkökulmasta2.  Rajoitukset olivat joko ylimitoitettuja tai laittomia, 
niitä ei ollut rajattu ajallisesti tai ne nähtiin tarpeettomina terveysuhkaan nähden. Myös VDem
instituutti on tuonut esille, kuinka rajoitustoimet ovat rikkoneet kansainvälisiä standardeja3.  
Suurin osa rikkomuksista on tapahtunut autoritaarisissa valtioissa, mutta myös demokraattisten 
valtioiden toimet ovat herättäneet huolta. Suurin osa huolesta on liittynyt lehdistönvapauden 
rajoittamiseen sekä poikkeuslainsäädännön ylimitoitettuun käyttöön. Economist Intelligence 
Unitin Demokratiaindeksi 2020 tuo myös esiin yleisen demokraattisten vapauksien heikentymisen 
sekä autoritaarisissa että demokraattisissa maissa4.

Pandemia vaikutti luonnollisesti myös Demo Finlandin toimintaan vuonna 2020. Vaikutukset 
näkyivät erityisesti Etiopiassa, missä kokoontumisrajoitusten säätämisen lisäksi vaaleja lykättiin 
pandemian vuoksi kahdesti, mikä vaikutti myös puolueiden uudelleenrekisteröitymisprosessin 
hidastumiseen. Tämän vuoksi Demo Finlandin tukeman ohjelman toteuttaminen Etiopiassa 
siirtyi suurimmaksi osaksi vuoteen 2021. Muissa Demo Finlandin kumppanimaissa rajoitukset 
vaihtelivat pandemian etenemisestä riippuen. Suurin osa koulutuksista ja dialogitapaamisista 
siirrettiin verkkoon. Tunisiassa, Sambiassa ja Mosambikissa myös fyysiset tapaamiset olivat 
ajoittain mahdollisia. Lisäksi joitain suunniteltuja toimintoja sopeutettiin olosuhteisiin muilla 

2  International IDEA 2020: Taking Stock of Global Democratic Trends Before and During the COVID-19 Pandemic.
3  V-Dem Institute 2021: Autocratization Turns Viral – Democracy Report 2020.
4 The Economist Intelligence Unit 2021: Democracy Index 2020.

Virtuaalinen mentorointitilaisuus sambialaisten ja 
suomalaisten naispoliitikkojen välillä.

https://www.idea.int/publications/catalogue/global-democratic-trends-before-and-during-covid19?lang=en
https://www.v-dem.net/media/filer_public/c9/3f/c93f8e74-a3fd-4bac-adfd-ee2cfbc0a375/dr_2021.pdf
https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/
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tavoin. Esimerkiksi Sambiassa Demo Finlandin paikallinen kumppanijärjestö järjesti lähes sadalle 
naiskunnanvaltuutetulle ympäri maata yksilöllistä koulutusta ja tukea yhteiskokoontumisen sijaan. 
Suomessa kaikki tapahtumat ja tapaamiset järjestettiin etänä maaliskuusta 2020 alkaen. 

Koulutusten ja dialogien toteuttaminen verkkopohjaisesti onnistui Demo Finlandin kumppanijärjes
töiltä pääosin hyvin, vaikka satunnaiset ongelmat muun muassa internetyhteyksien toimivuudessa 
toivatkin haasteita. Verkkotapahtumat osaltaan myös helpottivat osallistumista, kun esimerkiksi 
suomalaisia poliitikkoja sekä Demo Finlandin henkilökunta pääsi osallistumaan etänä hankkeiden 
tapahtumiin ja koulutuksiin. Myös Suomessa monet Demo Finlandin sidosryhmien tapahtumat, 
 kuten puoluekokoukset ja yleisötapahtumat peruuntuivat, mutta verkkopohjaiset tapahtumat toi
vat myös uusia avauksia, ja Demo Finlandin omien tapahtumien osallistujamäärä tuplaantui You
Tube katselukertojen myötä. 

•   6   •
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Yhteenveto vuodesta 2020
Demo Finland vahvistaa moniarvoisia ja inklusiivisia monipuolue
järjestelmiä sen kumppanimaissa. Puolueet ovat demokratian pe
ruspilareita, ja Demo Finland tukee niiden kykyä tehdä yhteistyötä, 
edustaa kansalaisia monimuotoisesti, kehittää ohjelmallista työtä 
ja tuoda kansalaisten näkemyksiä poliittiseen päätöksentekoon. 
Demo Finland tukee puolueita ja poliitikkoja inklusiivisen demo
kratian rakentamisessa kumppanimaissa ja Suomessa, aina pai
kalliseen kontekstiin ja tarpeisiin pohjautuen.

Vuonna 2020 Demo Finlandin tavoitteet olivat:

1) Keskeisillä poliittisilla toimijoilla on turvallinen tila keskustelulle.

2) Poliittisten toimijoiden osaaminen on vahvistunut, ja ne kanavoivat kansalaisten   
 näkemyksiä puolueiden tekemään politiikkaan.

3) Puolueet ja poliitikot tekevät yhteistyötä keskenään, ja naiset osallistuvat aktiivisesti   
 politiikan prosesseihin.

Keskeisillä poliittisilla toimijoilla on turvallinen tila keskustelulle

Vahvistunut luottamus ja toimiva dialogi puolueiden välillä antaa niille mahdollisuuden neuvotella 
ja toimia yhteistyössä, etenkin kun kaikki puolueet pääsevät osallistumaan ja vaikuttamaan.  Kun 
puolueiden välillä on luottamusta ja hyvää yhteistyötä, ne voivat yhdessä työstää tärkeiksi katso
miaan asioita yhteiskunnan ja demokratian kehittämiseksi ja tukea monipuoluejärjestelmää. Vuon
na 2020 Demo Finland ja sen kumppanit jatkoivat monipuoluefoorumeiden tukemista ja fasilitoin
tia Myanmarissa, Sambiassa ja Tunisiassa. Monipuoluefoorumit tarjoavat tärkeän turvallisen tilan 
puolueiden yhteistyölle, keskustelulle ja keskinäiselle oppimiselle. 

Myanmarissa Demo Finlandin ja Netherlands Institute for Multi
party Democracyn (NIMD) perustaman Myanmarin politiikka
koulun (MySoP) tukema monipuoluefoorumi Shanin osavaltiossa 
vaikutti ulkopuolisen arvioinnin mukaan merkittävästi turvallisen 
tilan luomiseen, joka vahvisti silloista dialogia ja inklusiivista po
litiikkaa sekä rakentavaa ilmapiiriä puolueiden välillä. Merkittävä 
konkreettinen tulos saavutettiin helmikuussa 2020, kun osavaltion 
parlamentti hyväksyi monipuoluefoorumin kahdentoista puolueen 
yhteisesti neuvotteleman, koululaisten ruokaturvaa käsittelevän 
lakialoitteen.

Tunisiassa toteutettiin niin ikään vuonna 2020 ulkoinen arviointi, jonka mukaan Demo Finlandin 
kumppanijärjestön Centre des Etudes Méditerranéennes et Internationalesin (CEMI) tukema kor
kean tason monipuoluefoorumi edistää aktiivisesti rauhanomaista ja rakentavaa vuorovaikutusta 
eri puolueiden ja poliittisten toimijoiden välillä. Foorumin toiminta on antanut puolueiden johdolle 

Vuonna 2020  
Demo Finland  

toimi kahdeksassa 
eri maassa, 

mukaan lukien 
Suomessa. 

Demo 
Finlandin 

toiminta tavoitti 
yhteensä 101 

puoluetta vuoden 
2020 aikana. 
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mahdollisuuden tavata toisiaan ja vahvistaa kykyään ymmärtää eri näkökulmia. 

Sambiassa poliittinen tilanne oli koko vuoden ajan jännitteinen, mutta poliittisten puolueiden nais
järjestöt pystyivät silti yhteistyöhön naisten monipuoluefoorumeissa sekä valtakunnallisella että 
piirikuntatasolla. Foorumit kokoontuivat vuoden aikana kolme kertaa piirikuntatasolla ja neljä ker
taa valtakunnallisella tasolla, ja niiden jäsenet myös tekivät yhteistyöaloitteita. Foorumien toimin
ta osoittaa, että puolueiden naisedustajien on ollut mahdollista luoda turvallisia tiloja monipuolue
dialogille. Osallistuminen ja kiinnostus monipuoluefoorumeita kohtaan on ollut suurta.

Poliittisten toimijoiden osaaminen on vahvistunut, ja ne kanavoivat 
kansalaisten näkemyksiä puolueiden tekemään politiikkaan 

Demo Finlandin työn tavoitteena on vahvistaa poliittisten puolueiden vastuullisuutta kansalaisia 
ja äänestäjiä kohtaan. Puolueiden vastuuvelvollisuus kansalaisia kohtaan toteutuu parhaiten, kun 
niiden ajama politiikka perustuu selkeisiin poliittisiin linjauksiin ja ohjelmiin. Demo Finland on tu
kenut sekä puolueiden että yksittäisten poliitikkojen osaamista puolueiden ohjelmallisen työn vah
vistamiseksi. Puolueiden ja poliitikkojen osaamisen vahvistaminen strategisen ohjelmatyön tärkey
destä, tasaarvon huomioimisesta päätöksenteossa ja monipuoluedialogin hyödyistä mahdollistaa 
parempien linjausten laatimisen ja kansalaisten edustamisen päätöksenteossa.

Myanmarissa poliitikkojen osaamista vahvistettiin politiikkakouluohjelmassa. Ohjelmaan osal
listuneet poliitikot arvioivat asenteidensa monipuolueyhteistyötä kohtaan parantuneen, ja heidän 
osaamisensa poliitikkona toimimisesta kasvoi koulutusten myötä. Osa koulutuksiin osallistuneista 
alumneista on myös noussut korkeampaan asemaan puolueensa sisällä. Näiden yksilötason muu
tosten näkyminen puolueiden politiikassa vaatii kuitenkin vielä tukea.

Tunisiassa yhteistyö nuorten poliitikkojen ja kansalaisyhteiskunnan välillä kasvoi. Vuonna 2020 
Tunisian politiikkakoulun alumneista 70 % kertoi tapaavansa kansalaisyhteiskunnan toimijoita tai 
kansalaisia vähintään kaksi kertaa kuussa, kun vuonna 2016 tehdyssä mittauksessa vastaava luku 
oli 52 %. Koulutukset vahvistivat myös nuorten poliitikkojen väittely ja vaikuttamistaitoja. Yhteis
työn lisääntyminen sekä vahvistuneet taidot ovat ulkopuolisen arvioinnin mukaan kasvattaneet 
nuorten poliitikkojen mahdollisuuksia olla aktiivisia puolueen sisällä sekä kanavoida kansalaisten 
näkemyksiä politiikkaan. 

Sambiassa lähes sata naiskunnanvaltuutettua ympäri maata sai vuonna 2020 jokaiselle erikseen 
räätälöityä koulutusta, sillä yhteisiä kokoontumisia ei voinut koronarajoituksista johtuen järjestää. 
Koulutuksissa muun muassa käytiin läpi jokaisen naisvaltuutetun strategista työsuunnitelmaa, joka 
oli valmisteltu vaalikauden alussa. Lisäksi valtuutetut saivat tukea äänestäjien konsultointiin ja osal
listamiseen, mikä vahvistaa valtuutettujen vastuuvelvollisuuden toteutumista äänestäjiä kohtaan.

Mosambikissa koulutettiin 46 edellisvuonna valittua kansanedustajaa, 230 maakuntaparlamenttien 
edustajaa sekä parlamentin henkilökuntaa suunnittelu ja budjetointiinstrumentteihin, ympäristöön, 
ilmastonmuutokseen, tasaarvoon ja kaivannaisalan lainsäädäntöön liittyvistä aiheista. Heidän vahva 
osaamisensa näistä teemoista vahvistaa parlamenttien roolia luonnonvarojen valvonnassa. Koulutuk
set olivat jatkoa vuonna 2017 alkaneelle, Suomen Mosambikin maastrategiaan kuuluvalle hankkeelle. 
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Puolueet ja poliitikot tekevät yhteistyötä keskenään, ja naiset 
osallistuvat aktiivisesti politiikan prosesseihin

Yksi Demo Finlandin toiminnan tavoitteista vuonna 2020 oli avoimen, keskustelevan poliittisen 
kulttuurin edistäminen puolueiden välillä sekä naisten ja muiden politiikassa aliedustettujen ryh
mien osallisuuden vahvistaminen. Kestävän rauhan, vakauden ja demokraattisen kehityksen edel
lytyksenä on poliitikkojen toimiva yhteistyö mielipideeroista huolimatta. Poliitikot voivat vahvistaa 
puolueiden luotettavuutta ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä edistämällä keskinäistä yhteistyötään 
sekä dialogia. Lisäksi naisilla, nuorilla ja vähemmistöillä on oltava tasavertaiset mahdollisuudet 
saada äänensä kuuluviin puolueissa, ja puolueiden on kaikkia kansalaisia edustaakseen tuettava 
inklusiivisuutta.

Myanmarissa monipuoluepohjalta toteutetut koulutukset ovat kasvattaneet poliitikkojen kiinnos
tusta yhteistyöhön yli puoluerajojen myös koulutusten ulkopuolella. Koulutuksiin osallistuneet 
poliitikot ovat raportoineet lisääntyneestä yhteistyöstä: kolmannes osallistujista kertoi tekevänsä 
yhteistyötä muiden puolueiden edustajien kanssa vähintään kerran kuussa. 

Tunisiassa 70 % koulutuksiin osallistuneista nuorista poliitikoista tekee yhteistyötä muiden poliit
tisten toimijoiden kanssa kuukausittain. Määrä on noussut merkittävästi ohjelman aikana. Puolue
rajat ylittävän yhteistyön lisääntyminen on erittäin positiivinen tulos erityisesti tämänhetkisessä 
poliittisessa tilanteessa, kun maan puoluekenttä on hyvin sirpaloitunut. 

Sambiassa poliittiset puolueet halusivat kehittää luonnostelemiensa tasaarvosuunnitelmien laa
tua edelleen, mikä on positiivinen merkki puolueiden sitoutumisesta sukupuolten tasaarvon edis
tämiseen. Kaikki puolueet ovat myös tuoneet esille halunsa parantaa naisten osallistumista puolu
eissa, ja konkreettisia tekojakin on jo nähty, kun esimerkiksi joitain naisia on nimitetty puolueiden 
johtoasemiin.

Sri Lankassa Demo Finland ja sen kumppanijärjestö OneText Initiative (OTI) tukivat naisvaltuu
tettujen verkoston perustamista. Verkostoon kuuluu poliitikkoja 11 eri puolueesta ja 12 eri piiri
kunnasta. 
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Demo Finlandin ohjelmat

Myanmar

Demo Finland ja Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD) perustivat Myanmarin 
politiikkakoulun (MySoP) vuonna 2014. Politiikkakoulua toteutettiin puolueiden kanssa maan vii
dessä itäisessä osavaltiossa (Tanintharyi, Shan, Mon, Kayin ja Kayah) sekä vuodesta 2019 alkaen 
Yangonin alueella. MySoP toi yhteen osallistujia osavaltioiden kaikista puolueista sekä alueelli
sista vaalikomissioista. Sen koulutuksissa käsiteltiin demokratiaa laajasti muun muassa politiikan 
teorian, päätöksenteon mekanismien, puolueiden välisen dialogin, sukupuolten tasaarvon ja poli
tiikan hyvien käytäntöjen näkökulmista. Vuoden 2020 loppuun mennessä yhteensä 283 alumnia 41 
eri poliittisesta puolueesta oli osallistunut politiikkakoulun koulutuksiin, näistä noin kolmannes oli 
naisia. MySop myös fasilitoi monipuoluefoorumia Shanin osavaltiossa.

Demo Finland ja NIMD olivat myös mukana EU:n tukemassa ja International IDEA:n koordinoimassa 
maan laajimmassa demokratiatukihankkeessa nimeltään STEP Democracy. Hankkeen tavoitteena 
oli tukea demokraattista yhteiskuntaa, jonka pohjana on kansalaisten laaja osallistuminen demo
kraattisiin instituutioihin ja prosesseihin. Demo Finlandin osuus hankkeessa liittyi erityisesti nais
poliitikkojen osaamisen vahvistamiseen sekä tasaarvoohjelmien edistämiseen puolueissa.

Vuonna 2020 MySoP järjesti kahdeksan alue ja osavaltiotason alumnitapaamista, kolme ehdokas
koulutusta ja yhden koulutuksen 31 vastavalituille osavaltiotason kansanedustajalle 10 eri puo
lueesta. Kaikki koulutukset toteutettiin 
verkkopohjaisesti, ja alumnitapaamisiin 
osallistui 188 poliitikkoa ja ehdokaskoulu
tukseen 91 poliitikkoa.

MySoP onnistui monipuoluefoorumin 
kautta luomaan poliittisille puolueille 
turvallisen tilan, joka vahvisti dialogia ja 
inklusiivista politiikkaa sekä tarjosi rakentavan ilmapiirin keskustelulle. Shanin osavaltion moni
puoluefoorumi kokoontui neljä kertaa vuoden aikana, kaksi kertaa etänä ja toiset kaksi kasvotus
ten.  Monipuoluefoorumissa oli 23 jäsentä 11 eri puolueesta. Kaksitoista monipuoluefoorumissa 
toimivaa kansanedustajaa allekirjoitti yhteisen lakialoitteen koululaisten ruokaturvasta, ja se hy
väksyttiin osavaltion parlamentissa helmikuussa 2020. Tämä oli Myanmarin ensimmäinen moni
puolueyhteistyön tuloksena syntynyt laki osavaltiotasolla.

Monipuolueyhteistyö poliitikkojen välillä vahvistui myös muissa osavaltioissa, kun eri puolueita 
edustavat osallistujat pääsivät tutustumaan toisiinsa ja oppimaan toisiltaan politiikkakoulun kou
lutuksissa. Osallistujien yhteistyö yli puoluerajojen kasvoi: noin kolmasosa osallistuneista ilmoitti 
tekevänsä yhteistyötä muiden puolueiden edustajien kanssa säännöllisesti, kun taas vuonna 2016 
osuus oli vain 11 %. Lisäksi koulutukset ovat vahvistaneet osallistujien politiikassa tarvittavia tie
toja ja taitoja. 

Ulkopuolisen arvioinnin mukaan Myanmarin 
politiikkakoulu oli onnistunut Shanin osavaltion 
monipuoluefoorumin kautta luomaan turvallisen 

tilan, joka vahvisti dialogia ja inklusiivista 
politiikkaa sekä tarjosi rakentavan ilmapiirin 

puolueiden väliselle keskustelulle.
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STEP Democracy hankkeessa perustettiin Shanin osavaltioon naisverkosto, jonka tavoitteena 
on tarjota naispoliitikkojen dialogille epämuodollinen, turvallinen tila. Verkoston toimintaa käyn
nistettäessä Demo Finland järjesti toiminnasta kiinnostuneille naisille verkkokoulutuksen näiden 
osaamisen vahvistamiseksi. Lisäksi naisverkostolle perustettiin työryhmä, jolle järjestettiin dia
logitapaamisia kokeneempien naispoliitikkojen kanssa etänä. Dialogitapaamisiin osallistui polii
tikkoja 24 eri puolueesta ympäri Shanin osavaltiota. Demo Finland tuki myös tietojen keräämistä 
34 alue ja osavaltiotason puolueen käytännöistä ja edistymisestä tasaarvon vahvistamisessa. 
Haastatteluista selvisi, että puolueet suhtautuvat sukupuolten tasaarvoon entistä myönteisem
min. Esimerkiksi puolet haastatelluista puolueista oli ottanut käyttöön kiintiöitä varmistaakseen 
naisten edustuksen puolueen johtotasolla. Naisehdokkaiden määrän kasvaminen vuoden 2020 
vaaleissa oli jatkoa tälle trendille. 

Myanmarin haurasta demokratiakehitystä koettelivat koronapandemian lisäksi myös vaalit vuonna 
2020. Marraskuun vaalit olivat suurimmaksi osaksi rauhanomaiset ja vapaat, ja äänestysprosentti 
oli koronapandemiasta huolimatta ennätyksellisen korkea. Parlamenttiin valittujen naisten mää
rä nousi edellisten vaalien 13,1 prosentista 19,6 prosenttiin. Yli 200 Demo Finlandin tukeman poli
tiikkakoulun alumnia 37 eri puolueesta oli vaaleissa ehdolla, näistä kolmannes naisia. Alumneista 
42 valittiin eri osavaltioiden parlamentteihin, ja myös valituista kolmannes oli naisia. Myanmarin 
demo kratiakehitys kuitenkin pysähtyi äkillisesti helmikuussa 2021, kun armeija kaappasi vallan 
ja vangitsi vaaleilla valitun parlamentin johtohahmoja. Pitkittyneen ja väkivaltaiseksi kehittyneen 
vallankaappauksen vuoksi demokratiatukitoimijat joutuivat keskeyttämään ohjelmansa maassa. 
 Euroopan unioni, sen jäsenvaltiot ja kansainväliset demokratiatukitoimijat ovat vahvasti tuomin
neet vallankaappauksen. Keskustelut siitä, miten monipuoluedemokratiaa, demokraattisia toimi
joita ja puolueita voidaan maassa tulevaisuudessa tukea, jatkuvat.
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Tunisia

Demo Finland perusti Tunisian politiikkakoulun (TSoP) yhdessä kumppaneidensa Centre des 
 Etudes Méditerrannéennes et Internationalesin (CEMI) ja Netherlands Institute for Multiparty 
 Democracyn (NIMD) kanssa vuonna 2012. Politiikkakoulun koulutukset lisäävät nuorten poliitikko
jen tietoja sekä käytännön taitoja politiikassa toimimiseen. Lisäksi TSoP tarjoaa tilan puoluerajat 
ylittävälle yhteistyölle ja fasilitoi korkean tason dialogifoorumia, joka tuo yhteen kaikki puolueet, 
joilla on enemmän kuin kolme paikkaa parlamentissa.

Vuotta 2020 leimasi Tunisiassa poliittinen polarisaatio, kun poliittinen kenttä muuttui vuoden 2019 
vaalien jälkeen entistä pirstaloituneemmaksi. Enemmistöhallituksen muodostaminen osoittautui 
hankalaksi, ja lopulta hallitus muodostettiin vasta neljä kuukautta vaalien jälkeen helmikuussa 
2020. Jo syyskuussa 2020 maa sai kuitenkin uuden virkamieshallituksen kahden eri pääministerin 
erottua tehtävästään. 

Koronapandemiasta ja hankalasta poliittisesta tilanteesta huolimatta TSoP järjesti yhteensä 146 
koulutusta vuonna 2020. Koulutuksia järjestettiin nuorille poliitikoille, puolueiden johdolle ja kan
sanedustajien avustajille. Lisäksi TSoP fasilitoi dialogifoorumin tapaamisia ja järjesti poliittisia 
keskustelutilaisuuksia ja muita tapahtumia. Kaiken kaikkiaan koulutuksiin ja tapahtumiin osallistui 
411 henkilöä (48 % miehiä ja 52 % naisia) 17 eri puolueesta. 

Dialogifoorumi on vakiinnuttanut roolinsa rauhanomaisen ja rakentavan dialogin edistäjänä eri 
puolueiden ja poliittisten toimijoiden välillä Tunisiassa. Puolueiden edustajien mukaan dialogifoo
rumi on tarjonnut heille mahdollisuuden muiden puoluetoimijoiden tapaamiseen ja erilaisten näke
mysten ymmärtämiseen. Foorumin vaikutus politiikan valmisteluun on pikkuhiljaa kasvanut.

Tunisian politiikkakoulun alumnit kertovat lisänneensä yhteistyötä sekä kansalaisyhteiskunnan 
edustajien että muiden puolueiden poliitikkojen kanssa. Alumneista 70 % ilmoitti tehneensä yh
teistyötä kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa vähintään kahdesti kuussa, kun vuonna 2016 

Tunisian politiikkakoulun alumneja ja suomalaisia Demokratia-
akatemian osallistujia koulutusviikonlopussa helmikuussa 2020.
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vastaava luku oli 52 %. Muiden puolueiden edustajien kanssa vähintään kuukausittain yhteistyötä 
tekevien osuus oli myös 70 %, kun vuonna 2016 heitä oli 48 %. Tulokset ovat hyvin positiivisia, ja ne 
kertovat puoluerajat ylittävän yhteistyön vahvistumisesta jopa politiikkakoulun omien tapahtumien 
ulkopuolella. Osallistujat myös pitivät alueellisissa ja kansainvälisissä tapaamisissa ja vierailuilla 
saamiaan uusia kontakteja hyödyllisinä.

Arviointitutkimuksen mukaan koulutukset ovat vah
vistaneet osallistujien ymmärrystä demokratiasta 
ja sen prosesseista sekä antaneet heille välineitä 
niiden analysointiin Tunisian kontekstissa. Osallis
tujat ovat myös arvostaneet erityisesti vaikuttamis 
ja väittelytaitojensa kehittymistä. He ovat pääs
seet hyödyntämään saamiaan taitoja politiikassa 
toimiessaan ja poliittisella urallaan etenemiseen. 
Useat alumnit kertovat koulutusten parantaneen 
heidän itseluottamustaan ja motivaatiotaan toimia aktiivisesti puolueessa. Tämän lisäksi koulu
tukset ovat vahvistaneet heidän kykyään hyväksyä eri mielipiteitä ja työskennellä rakentavasti. 
Alumneille järjestettyjen kouluttajien koulutusten ansiosta politiikkakoulun oppeja on myös jaettu 
eteenpäin laajemmalle puolueyleisölle.

Tunisian politiikkakoulun alumneista  
70 % teki yhteistyötä muiden puolueiden 

edustajien kanssa vähintään kerran 
kuussa, kun vuonna 2016 yhteistyötä 

teki heistä 48 %. Lisäksi alumnien 
kyky toimia aktiivisesti puolueessaan 

sekä mahdollisuudet edetä poliittisella 
urallaan ovat vahvistuneet.

Sambia

Demo Finland on yhdessä kumppanijärjestönsä Zambia National Women’s Lobbyn (ZNWL) kans
sa toiminut Sambiassa naisten poliittisen osallistumisen edistämiseksi paikallistasolla vuodesta 
2013 lähtien. Ohjelma tarjoaa koulutusta naiskunnanvaltuutetuille sekä politiikasta kiinnostuneille 
naisille, tukee puolueita tasaarvosuunnitelmien valmistelussa ja fasilitoi naisten puoluerajat ylit
tävää yhteistyötä. Osana ohjelmaa toimii naisten kansallinen monipuoluefoorumi (National Women 
in Politics Platform, NWIP) sekä kolme piirikuntatason monipuoluefoorumia (Local Women in Poli
tics Platform, LWIP).

Vastakkainasettelu syveni Sambian politiikassa vuonna 2020, ja vuoden 2021 lähestyvät vaalit vai
kuttivat osaltaan poliittiseen ilmapiiriin. Merkittävimmät, ristiriitoja herättäneet poliittiset proses
sit olivat perustuslain muutosesitykset sekä uuden äänestäjärekisterin luominen.

Yhteensä 97 naiskunnanvaltuutettua ympäri maata sai vuonna 2020 jokaiselle erikseen räätälöi
tyä koulutusta, sillä yhteisiä kokoontumisia ei voinut koronarajoituksista johtuen järjestää. Koulu
tuksissa käytiin muun muassa läpi jokaisen naisvaltuutetun strategista työsuunnitelmaa, joka oli 
valmisteltu vaalikauden alussa. Lisäksi valtuutetut saivat tukea äänestäjien konsultointiin ja osal
listamiseen, mikä vahvistaa valtuutettujen vastuuvelvollisuuden toteutumista äänestäjiä kohtaan. 
Näiden lisäksi järjestettiin vaikuttamistapaamisia ja kansainvälistä vertaisoppimista. 

Naisten monipuoluefoorumit kokoontuivat kolme kertaa piirikuntatasolla ja neljä kertaa kansalli
sella tasolla vuonna 2020. Kun poliittinen tilanne oli jännittynyt, naispoliitikkojen halu yhteistyö
hön ohjelman kolmessa piirikunnassa on jo itsessään merkittävää. Lusakan piirikunnassa yhteistyö 
monipuoluefoorumissa johti yhteiseen aloitteeseen varainkeruusta äitiysklinikalle. Piirikuntien mo
nipuoluefoorumit aloittivat myös työn vaaliehdokkuudesta kiinnostuneiden naisten tukemiseksi. 
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Naiset tekivät yhteistyötä myös kansallisella tasolla, kun NWIP järjesti yhteisiä varainkeruuhank
keita ja julkaisi kolme yhteistä lehdistötiedotetta. Yhteistyö piirikuntien ja kansallisen tason mo
nipuoluefoorumien välillä vahvistui, kun puolueiden naisjaostojen edustajat toimivat kouluttajina 
paikallisten naisjaostojen edustajille järjestetyissä koulutuksissa. Tämä vahvisti vertaisoppimista 
naispolitiikkojen välillä ja lisäsi puolueiden sisäistä demokratiaa niiden naisjaostoissa.

Myös poliittisia puolueita tuettiin niiden tasaarvosuunnitelmien valmistelussa. ZNWL järjesti 
kolmesta neljään tapaamista ja koulutusta kaikkien puolueiden kanssa tasaarvosuunnitelmien 
valmisteluun liittyen. Puolueilta saatu palaute osoittaa, että niillä on halua saada tasaarvosuun
nitelmat valmiiksi ennen vuoden 2021 vaaleja, jotta myös entistä enemmän naisia saataisiin ehdok
kaiksi vaaleihin.

Demo Finland fasilitoi kesäkuussa etämento
rointitapaamista kansainvälisen vertaisoppi
misen hengessä. Naisten kansallisen moni
puoluefoorumin ja suomalaisen Naisjärjestöt 
Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbe
te NYTKIS ry:n tapaamisessa suomalaiset polii
tikot jakoivat kokemuksiaan naispoliitikkoihin 
kohdistuvasta häirinnästä foorumin johtoryh
män jäsenten kanssa. Tapaamisessa keskityttiin puolueiden hyviin käytäntöihin ongelmaan puut
tumiseksi, ja sekä suomalaiset että sambialaiset osallistujat kokivat tapaamisen hyödyllisenä ja 
pitivät ongelmia yhteisinä. Tämän lisäksi NWIP:n edustajat vierailivat Ruandassa, missä he tutus
tuivat naisten poliittisen osallistumisen käytäntöihin ja puoluerajat ylittävään yhteistyöhön naisten 
osallistumisen edistämiseksi. 

Sambiassa 97 naiskunnanvaltuutettua sai 
yksilöllistä koulutusta, missä heitä tuettiin 

muun muassa kansalaisten osallistamisessa 
ja omien viisivuotissuunnitelmiensa 

toteuttamisessa. Tämä vahvisti heidän 
tilivelvollisuuttaan äänestäjiä kohtaan 

vuoden 2021 vaalien alla. 

Sambialaisia poliitikkoja oppimismatkalla Ruandassa 
joulukuussa 2020.



•   14   • •   15   •

Mosambik 

Demo Finland tukee Mosambikissa parlamentin roolin vahvistamista kaivannaisteollisuuden ja 
luonnonvarojen hallinnassa yhdessä kumppaneidensa Instituto para Democracia Multipartidárian 
(IMD) ja Netherlands Institute for Multiparty Democracyn (NIMD) kanssa. Ohjelman tavoitteena 
on vahvistaa maan parlamentin ja kuuden maakuntatason parlamentin valvontaroolia kaivannais
teollisuudessa sekä lisätä niiden valmiuksia seurata ja arvioida olemassa olevan lainsäädännön 
toimeenpanoa sekä luonnonvarojen hallinnointia. Ohjelma on osa Suomen kahdenvälistä maastra
tegiaa Mosambikissa, ja sen toinen vaihe toteutetaan vuosina 2020–2023. Ohjelman ensimmäisen 
vaiheen (2017–2019) evaluaation mukaan ohjelmalla on ollut tärkeä vaikutus Mosambikin luonnon
varojen kestävän ja läpinäkyvän hallinnoinnin vahvistamiseksi. 

Vuoden 2020 alussa Mosambikissa as
tuivat virkaansa uusi presidentti, kan
sanedustajat, kuvernöörit sekä maa
kuntaparlamenttien edustajat, jotka 
tulivat valituiksi vuoden 2019 vaaleissa. 
Valtaa pitävä FRELIMOpuolue sai vaa
leissa kaksi kolmasosaa parlamentin 
paikoista ja vahvisti näin asemaansa.

Vuoden 2020 aikana 46 uutta kansan
edustajaa kolmesta valiokunnasta sekä 
230 maakuntaparlamenttien edusta
jaa osallistui kaivannaisteollisuutta 
koskeviin koulutuksiin. Vaalien myötä 
osallistujat olivat suurelta osin uusia 
aiempaan hankevaiheeseen nähden. 
Koulutusten lisäksi järjestettiin tapaamisia luonnonvarojen hallinnoinnista kiinnostuneiden kansa
laisjärjestöjen sekä paikallisyhteisöjen edustajien kanssa. Näitä tapaamisia oli kansanedustajien 
kanssa yhdeksän ja maakuntaparlamenttien edustajien kanssa seitsemän. Ohjelma tarjosi myös 
asiantuntijatukea valiokunnille sekä tuotti kolme julkaisua ajankohtaisista aiheista. Suunnitelmis
sa on myös jatkossa kouluttaa parlamentin henkilökuntaa parlamentin valvontaroolista. Nämä kou
lutukset tulevat olemaan merkittäviä ohjelman tulosten kestävyyden kannalta. 

Kaivannaisteollisuuteen liittyviä poliittisia aloitteita tai lakialoitteita ei ohjelmassa tehty vuonna 
2020, sillä vaalit oli pidetty edellisenä vuonna ja parlamentit vasta aloittaneet toimintansa.

Demo Finland ja sen kumppanijärjestö IMD käynnistivät 
helmikuussa ohjelman toisen vaiheen yhdessä Suomen 
Mosambikin suurlähetystön kanssa.
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Etiopia

Demo Finland aloitti pilottihankkeen Etiopiassa naisten poliittisen osallistumisen tukemiseksi 
monipuoluepohjalta yhdessä kumppanijärjestönsä Network of Ethiopian Women’s Associationsin 
(NEWA) kanssa. Hanke keskittyy erityisesti naisten osallistumisen lisäämiseen sekä ehdokkaina 
että äänestäjinä tulevissa vaaleissa sekä tarjoaa naispoliitikoille koulutusta ja kartoittaa puoluei
den tasaarvosuunnitelmia.  

Vuoden 2020 elokuulle suunniteltujen vaalien lykkääminen johti edelleen käynnissä olevaan vä
kivaltaiseen konfliktiin pohjoisen Tigrayn alueen ja liittovaltion hallinnon välillä. Tigrayn konflikti on 
lisännyt maan poliittista epävakautta entisestään ja vähentänyt opposition toimintamahdollisuuksia.

Vaalien siirtämisen ja puolueiden uudelleenrekisteröitymisprosessin vuoksi monia suunniteltuja 
toimintoja jouduttiin lykkäämään vuoteen 2021. Vaaliehdokkaiden koulutuksia ei pystytty järjestä
mään vuonna 2020, mutta NEWA kokosi koulutusmanuaalin naisten poliittisesta johtajuudesta ja 
järjesti naisten poliittista osallistumista käsitteleviä mediatapahtumia, kuten televisioidun panee
likeskustelun ja radioohjelman.

Vuonna 2020 hankkeeseen tuli mukaan uutena kumppanina Ethiopian Women with Disabilities 
National Association (EWDNA), jonka myötä hanke alkoi tukea myös vammaisten ihmisten osal
lisuutta politiikassa. Joitain edistysaskelia kohti vammaisten naisten poliittisen osallistumisen 
vahvistamista on jo otettu, mutta tehtävää riittää esimerkiksi liittyen uuden vaalilain täytäntöön
panoon sekä vammaisten ihmisten huomioimiseen puolueiden linjauksissa ja ohjelmissa. Vuonna 
2020 EWDNA käänsi Etiopian vaalikomission äänestäjäkoulutusmateriaalin pistekirjoitukselle 
sekä tuotti siitä viitotun videon. Näiden lisäksi tuotettiin radioohjelma vammaisten naisten yh
teiskunnallisen osallistumisen merkityksestä. Radioohjelma keräsi arviolta 4,5 miljoonaa kuulijaa.

Sri Lanka

Demo Finlandin pilottihanke Sri Lankassa alkoi vuonna 2019. Yhdessä paikallisen kumppanijärjes
tön OneText Initiativen (OTI) kanssa toteutettavan hankkeen tavoitteena on tukea naispoliitikkoja 
monipuoluepohjalta ja perustaa naiskunnanvaltuutettujen verkosto.  Sri Lanka otti vuonna 2017 
käyttöön 25 % sukupuolikiintiön kunnanvaltuustoissa, mitä seurasi lähes 2 000 naisen valinta val
tuustoihin seuraavana vuonna. Tästä avautui hyvä tilaisuus naisten osallisuuden vahvistamiseksi 
maan politiikassa. Aiemmin naisia oli ollut vain 2 % valtuutetuista.

Maaliskuussa 2020 Sri Lankan parlamentti hajotettiin, ja uudet vaalit oli tarkoitus järjestää huh
tikuussa. Perustuslaki sallii parlamentin hajottamisen sen jälkeen, kun se on istunut neljä ja puo
li vuotta viisivuotiskaudestaan. Koronatilanteen heikkenemisen vuoksi vaaleja kuitenkin lykättiin 
vuoden aikana useita kertoja, ja ne pidettiin lopulta elokuussa.

Pilottihankkeen suunnitelmiin kuulunut naisvaltuutettujen verkosto perustettiin vuonna 2020. Ver
kostoon kuuluu nyt 40 kunnanvaltuutettua, jotka edustavat maan molempia pääkieliryhmiä, kuutta 
eri piirikuntaa, 12 aluetta, 24 paikallisvaltuustoa ja 11 eri puoluetta. Verkoston jäsenet saivat koulu
tusta politiikassa tarvittavista taidoista esimerkiksi mediaan liittyen sekä tasaarvon ja kestävän 
kehityksen välisestä yhteydestä.
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Poliitikkojen on tärkeää hallita sekä sosiaalisessa että perinteisessä mediassa toimimiseen vaa
dittavia taitoja, mikä olikin yksi keskeisistä naisverkoston koulutuksissa käsitellyistä aiheista. 
Myös osallistujien virtuaalikokoustaitoja vahvistettiin, koska koronapandemian aikana tarve suju
valle etäosallistumiselle korostui. Osallistujille annettiin käytännön tukea erityisesti vihapuheen 
ehkäisyyn sosiaalisessa mediassa. Koulutuksen jälkeen osallistujat olivat valmiimpia käyttämään 

sosiaalista mediaa yhteydenpidossa äänestäji
en kanssa. Useimmilla naisvaltuutetuista ei ollut 
Facebooksivua ennen koulutusta, mutta sen jäl
keen yli 80 prosenttia osallistujista oli perustanut 
oman Facebooksivun.

OTI osallistui vaalien alla naisjärjestöjen yhteiseen 
vaikuttamiskampanjaan, joka kokosi erityisen vaa
lityöryhmän (Gender and Elections Working Group) 

alle politiikan ja tasaarvon parissa työskenteleviä kansallisia ja kansainvälisiä kansalaisjärjestöjä. 
Samaan aikaan järjestettiin sosiaalisessa mediassa kampanja, joka kannusti äänestäjiä antamaan 
vähintään yhden kolmesta käytössään olevasta äänestä naisehdokkaalle. Vaikuttamiskampanjan 
tapahtumassa paikalliset ja osavaltiotason valtuutetut yhdessä naiskansanedustajien kanssa ko
rostivat, miten tärkeää on saada naiset mukaan päätöksentekoon, ja toivat esiin naisten välistä 
solidaarisuutta puoluerajojen yli. 

Sri Lankassa perustettiin 40 
naiskunnanvaltuutetun verkosto tukemaan 

naisten osallistumista politiikassa 
monipuoluepohjalta. Verkostossa on 
jäseniä kahdesta pääkieliryhmästä, 

kuudesta eri piirikunnasta, 12 alueelta, 24 
paikallisvaltuustosta ja 11 eri puolueesta.

Kunnanvaltuutettujen koulutus Sri Lankan  
pohjoisessa provinssissa.



•   18   •

Vammaisten ihmisten osallisuus vahvistaa 
demokratiaa
Vuonna 2020 Demo Finland vahvisti työtään entistä 
 inklusiivisemman demokratian puolesta, kun hankkeet 
vammaisten ihmisten poliittisen osallisuuden tukemiseksi 
alkoivat Keniassa ja Sambiassa.

Keniassa Demo Finland aloitti yhteistyön Westminster 
Foundation for Democracy (WFD) järjestön kanssa, kun 
elokuussa lanseerattiin pilottihanke “Kenya Inclusive 
 Political Parties” (KIPP), joka tukee puolueita vammaisten 
ihmisten osallisuuden vahvistamisessa. Hankkeen tavoit
teena on, että poliittiset puolueet sitoutuvat kehittämään 
linjauksia ja puolueidensa rakenteita siten, että vammaisten ihmisten tarpeet ja toimintamahdolli
suudet tulevat huomioiduiksi.

Vuoden 2020 lopussa viisi hankkeessa mukana olevaa puoluetta oli allekirjoittanut sitoumuksen 
 kehittää vammaisinkluusiota puolueessaan. Puolueet ovat myös olleet halukkaita tarkastelemaan 
politiikkalinjauksiaan ja ohjelmiaan vammaisosallisuuden näkökulmasta kehittääkseen niitä edel
leen tulevia vaaleja ajatellen.

Sambiassa Demo Finland aloitti yhdessä pitkäaikaisen kumppanijärjestönsä Zambia National 
 Women’s Lobbyn (ZNWL) sekä Disability Rights Watch (DRW) järjestön kanssa uuden hankkeen, jon
ka tavoitteena on vahvistaa vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toteuttaa poliittisia oikeuksiaan 
sekä osallistua aktiivisesti puolueiden toimintaan. 

Hanke aloitettiin loppuvuodesta 2020, 
ja sen koulutukset ovat jo lisänneet puo
lueiden edustajien taitoja ja tietoja vam
maisten ihmisten osallisuuden parantami
sesta. Poliittisille puolueille järjestettyyn 
vammaisten ihmisten osallistamista kos
kevaan koulutukseen osallistui 46 puolue
johdon edustajaa. Osallistujien tietotaso 
vammaisten ihmisten osallisuuden mer
kityksestä kasvoi alku ja lopputestien tu
losten perusteella 38 prosenttiyksikköä. 
Jotkut poliittisista puolueista ovat jo aloit
taneet konkreettiset toimet vammaisten 
ihmisten osallisuuden parantamiseksi, 
mikä on myönteinen merkki hankkeen tu
losten kestävyyden kannalta.

Sambiassa vammaiset ihmiset eivät usein tunne poliittisia 
oikeuksiaan eivätkä oikeudet toteudu. Demo Finland tukee 
vammaisten ihmisten poliittista osallistumista vahvistamalla 
heidän itsevarmuuttaan ja yhteiskunnallisessa 
vaikuttamisessa tarvittavia taitoja.
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Koulutus Zambia National Women’s  
Lobbyn (ZNWL) ja Disability Rights 
Watchin (DRW) työntekijöille ja vapaa-
ehtoisille lokakuussa 2020.
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Demo Finlandin työ Suomessa
Suomessa Demo Finlandin viestinnän, vaikuttamistyön ja muun toiminnan tavoitteena on vahvistaa 
puolueiden osaamista demokratiatuesta, monipuoluedialogista ja kehityspolitiikasta sekä saada 
ne sitoutumaan demokratian tukemiseen. Demo Finland tarjoaa puolueiden jäsenille mahdollisuu
den osallistua kansainväliseen demokratiatyöhön, ja he tutustuvat tätä kautta demokratiakehityk
sen kysymyksiin.

Helmikuussa 2020 Demo Finland järjesti Demokratiaakate
mian eduskuntapuolueiden nuoriso ja opiskelijajärjestöille. 
Akatemiaan kuului kahden päivän koulutus Helsingissä sekä 
opintomatka Tunisiaan. Teemana oli YK:n kestävän kehityk
sen Agenda 2030. Osallistujina oli 27 nuorta yhdeksästä eri 
puolueesta. Koulutuspäivät sisälsivät asiantuntijapuheen
vuoroja ja keskusteluja sekä dialogia ja vertaisoppimista. 
Demokratiaakatemia kasvatti osallistujien tietoa demokratiasta ja kestävän kehityksen tavoit
teista, ja palautteessa korostui Demokratiaakatemian merkitys ainutlaatuisena vertaisoppimisen 
areenana eri puolueiden nuoriso ja opiskelijajärjestöjen välillä. Osallistujista 95 % arvioi, että he 
voivat hyödyntää oppimaansa tulevaisuudessa.

Jokaisesta yhdeksästä puolueesta osallistui yksi henkilö myös Demokratiaakatemian opintomat
kalle Tunisiaan. Tunisiassa osallistujat perehtyivät Tunisian demokratisoitumisprosessiin ja tapasi
vat tunisialaisia nuoria poliitikkoja. Kaikki osallistujat pitivät matkaa palautteen mukaan joko erit
täin hyödyllisenä tai melko hyödyllisenä oman työnsä ja poliittisen toimintansa kannalta. Dialogi 
suomalaisten ja tunisialaisten nuorten poliitikkojen välillä jatkui koulutuspolitiikkaa käsittelevässä 
verkkotapaamisessa, jossa puhujina olivat myös maiden entiset opetusministerit.

Demokratia-akatemian 
osallistujista 95 % kertoi 

voivansa hyödyntää saamiaan 
tietoja kestävän kehityksen 

Agenda 2030:sta ja 
demokratiasta tulevaisuudessa. 

Demokratia-akatemian opintomatkalla osallistujat tapasivat eri 
parlamenttiryhmiä Tunisian parlamentissa.



•   20   •

Vaikuttamistyö ja viestintä
Sekä Suomen että Euroopan unionin kehityspolitiikka ja demokratiatukipolitiikka ottivat merkit
täviä edistysaskelia vuonna 2020. Suomen ulkoministeriö aloitti kahden merkittävän politiikka
linjauksen työstämisen: Afrikkastrategian sekä kehityspolitiikan ylivaalikautisen selonteon. 
Demokratiatuki on molemmissa keskeisessä asemassa, sillä Afrikkastrategia sisältää toiminta
kohdan demokratiatukea koskien ja kehityspoliittisessa selonteossa rauhanomaiset, demokraat
tiset yhteiskunnat on nostettu omaksi painopisteekseen. EUtasolla julkaistiin kaksi merkittävää 
toimintasuunnitelmaa, joissa EU:n tuki demokratialle vahvistuu: EU:n ihmisoikeuksien ja demokra
tian toimintasuunnitelma sekä EU:n sukupuolten tasaarvoa koskeva toimintasuunnitelma. Edellä 
mainitut linjaukset osoittavat demokratiatuen vahvistumista sekä Suomessa että EU:ssa.

Demo Finland vaikutti näihin prosesseihin järjestämällä tapahtumia, osallistumalla ulkoministeriön 
työryhmiin ja Kehityspoliittisen toimikunnan toimintaan sekä EUtasolla kattojärjestönsä European 
Partnership for Democracyn (EPD) vaikuttamistyöhön. Lisäksi Demo Finland kutsuttiin kuultavaksi 
ja antamaan lausuntoja eduskunnan valiokuntiin. Demo Finlandin työ nostettiin esiin myös Suomen 
vapaaehtoisessa raportissa (Voluntary National Review) YK:n korkean tason kestävän kehityksen 
foorumissa esimerkkinä demokratian ja kestävän kehityksen tärkeästä yhteydestä.

Demo Finlandin viestinnän tavoitteena on lisätä ymmärrystä demokratian ja toimivan monipuolue
järjestelmän merkityksestä kestävälle kehitykselle ja nostaa esiin puolueiden roolia kehityksen 
vastuunkantajina.

Demo Finlandin verkkosivut ja visuaalinen ilme uudistettiin syyskuussa 2020. Uudet verkkosivut 
ovat entistä saavutettavammat, ja niillä julkaistaan aiempaa enemmän asiantuntijasisältöä, kuten 
blogikirjoituksia. Verkkosivujen vierailijamäärä nousi 25 prosentilla ja sivulataukset 88 prosentil
la vuoteen 2019 verrattuna. Myös sosiaalisessa mediassa Demo Finlandin seuraajamäärän kasvu 
kiihtyi useilla kanavilla vaihdellen Facebookin 12 prosentin kasvusta LinkedInsivuston 192 prosen
tin kasvuun.

Tapahtumat ovat tärkeä osa Demo Finlandin viestintää. Koronatilanteesta johtuvien rajoitusten 
vuoksi tapahtumasuunnitelmiin tehtiin merkittäviä muutoksia. Tapahtumat järjestettiin pääosin 
etänä, mikä toisaalta mahdollisti myös uusien yleisöjen tavoittamisen. Mahdollisuus katsoa ver

Yhteistyötä puolueiden nuorisojärjestöjen kanssa jatkettiin myös Demokratiaakatemian jälkeen, 
ja kaikkien yhdeksän eduskuntapuolueen nuorisojärjestöt olivat mukana allekirjoittamassa Demo 
Finlandin ja Varusmiesliiton kannanottoa varusmiesten poliittisten oikeuksien parantamisesta. 
Kannanotto vaati, että varusmiesten mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan turvataan tarjoamalla 
äänestysmahdollisuus varuskunnissa.

Vuonna 2020 Demo Finland järjesti joukolle suomalaisia kansanedustajia koulutusta dialogista ja 
rauhanvälitystaidoista ja perusti koulutetuille oman dialogiryhmän. Tarkoituksena on, että ulkomi
nisteriö tai Suomen lähetystöt ulkomailla voivat tarvittaessa hyödyntää koulutettuja kansanedus
tajia tukemaan poliittista dialogia eri konteksteissa. Koulutus jatkuu vuonna 2020.
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kossa järjestetyt tilaisuudet jälkikäteen Demo Finlandin YouTube kanavalla kaksinkertaisti tapah
tumien keräämän yleisön määrän. 

Vuoden ainoa kasvokkain toteutettu tapahtuma oli Demo Finlandin ja ulkoministeriön tammi
kuussa järjestämä tilaisuus, jossa julkaistiin International IDEA:n Global State of Democracy 2019 
 raportti. Kansainvälistä demokratiapäivää juhlistettiin 15. syyskuuta webinaarilla, joka käsitteli 
demokratian roolia ja sen edistämistä Suomen ulkopolitiikassa. Marraskuussa Danish Institute for 
Parties and Democracy järjestö kutsui Demo Finlandin ja ruotsalaisen Olof Palme International 
Centerin mukaan järjestämään webinaaria naispoliitikkojen kohtaamasta väkivallasta. Loppuvuo
desta Demo Finland tuotti vaalitarkkailua koskevan julkaisun, joka lanseerattiin joulukuussa järjes
tetyssä julkaisutilaisuudessa. Julkaisu esittelee Suomen osallistumista kansainväliseen vaalitark
kailuun sekä suomalaisten vaalitarkkailijoiden kokemuksia. 

 International IDEA:n pääsihteeri Kevin Casas-Zamora puhumassa 
Global State of Democracy 2019 -raportin julkaisutilaisuudessa 
Helsingissä.
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Hallinto ja talous
Demo Finlandin hallitus valitaan sen jäsenpuolueiden edustajista kahdeksi vuodeksi kerrallaan,  
ja sen puheenjohtajuus on kiertävä. Vuonna 2020 hallituksen kokoonpano oli seuraava:

Perussuomalaiset kaksi paikkaa (ml. puheenjohtaja)

Kristillisdemokraatit yksi paikka (1. varapuheenjohtaja)

SDP   kaksi paikkaa (ml. 2. varapuheenjohtaja)

Kokoomus  kaksi paikkaa

Keskusta   kaksi paikkaa

Vihreät   yksi paikka

Vasemmistoliitto yksi paikka

RKP   yksi paikka

Liike Nyt  yksi paikka

Demo Finlandille perustettiin erityinen neuvonantajaryhmä vuosille 2020–2023. Ryhmä koostuu 
jäsenpuolueiden edustajista, joilla on vahvaa kokemusta kehityspolitiikasta tai demokratiatuesta. 
Edustajat ovat puolueiden nimeämiä, ja heidän tehtävänään on toimia Demo Finlandin vaikuttamis
työn ja temaattisten keskusteluiden tukena.

Demo Finlandin työ puolueiden parissa on globaalisti ainutlaatuista, ja sen henkilöstöltä edelly
tetään monipuolista osaamista muun muassa maiden poliittisen tilanteen tuntemukseen, hanke
hallintoon, kansainväliseen vuorovaikutukseen, kouluttamiseen, fasilitointiin ja verkostoitumiseen 
liittyen. Demo Finland panostaakin motivoivaan ilmapiiriin, joka tukee henkilöstön lisäkouluttautu
mista, kannustaa yhteiseen oppimiseen ja tarjoaa mahdollisuuksia kehittää taitoja entistä parem
miksi. 

Vuoden 2020 alussa Demo Finlandilla oli seitsemän työntekijää, ja vuoden loppuun mennessä 
 henkilöstön määrä kasvoi yhdeksään. Demo Finland muutti maaliskuussa uusiin toimistotiloihin 
Helsingin Kalasatamaan.  



•   23   •

Kulut Tulot

Mosambik

Suomi
Sambia

Myanmar

Tunisia

Etiopia

Kenia

Sambia 
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hanke

Sri Lanka
STEP Democracy

29%

25%
10%

10%

8%

4%

6%

4% 3%
1%

Ohjelma 
rahoitus (UM)

Mosambik 
hanke (UM)

STEP 
Democracy (EU)

Oma varain
hankinta

70%

28%

1% 1%

Ulkoministeriön rahoittaman ohjelman kulut olivat vuonna 2020 noin 1,15 miljoonaa euroa. Lisäk
si Demo Finland sai ulkoministeriöltä erillisrahoitusta kahdenväliseen ohjelmaan Mosambikissa. 
Siitä noin 55 000 euroa käytettiin Suomessa, noin 400 000 Mosambikissa ja noin 20 000 euroa 
Hollannissa. Demo Finland sai yhdessä NIMD:n kanssa Euroopan unionilta myös rahoitusta Myan
marissa toteutettavaan STEP Democracy hankkeeseen. Demo Finlandin ja NIMD:n osuus hank
keen budjetista oli noin 580 000 euroa. Demo Finlandin oma varainhankinta koostui puolueiden 
jäsenmaksuista, ja sen tulot olivat noin 10 000 euroa.
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www.demofinland.org

Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö – Demo Finland on kaikkien 
eduskuntapuolueiden yhteistyöjärjestö. Se toimii demokratian edistämiseksi 

tukemalla suomalaisten puolueiden sekä uusien ja kehittyvien  
demo kratioiden puolueiden välisiä yhteistyöhankkeita.


