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ESIPUHE

�
Euroopan�unioni�kehittää�ja�tehostaa�vuosi�vuodelta�toimiaan�ihmisoikeuksien�edistämiseksi�ja�

niiden�kunnioittamisen�takaamiseksi�eri�puolilla�maailmaa.�Käsillä�oleva�EU:n�

kymmenes�ihmisoikeusraportti�kertoo�tästä�jatkuvasta�sitoutumisesta.�Toiminta�ihmisoikeuksien�

puolesta�on�tällä�hetkellä�yksi�pisimmälle�kehitetyistä�osa2alueista�Euroopan�unionin�ulkosuhteiden�

hoidossa.�

�
Tämän�raportin�keskeisenä�tavoitteena�on�antaa�mahdollisimman�laajalle�yleisölle�sekä�Euroopassa�

että�unionin�rajojen�ulkopuolella�tietoa�EU:n�toimista�ihmisoikeuksien�edistämiseksi�kaikkialla�

maailmassa.��

�
Raportti�kattaa�heinäkuun�2007�ja�kesäkuun�2008�välisen�ajanjakson.�Näiden�12�kuukauden�aikana�

ihmisoikeuskysymyksissä�tapahtui�todellista�edistymistä.��

�
Ihmisoikeusneuvoston�uudistaminen�saatettiin�päätökseen�ja�sen�toimintatavat�hyväksyttiin,�joten�

nyt�tällä�keskeisellä�YK:n�elimellä�on�mahdollisuus�keskittyä�asiakysymyksiin.�

Ihmisoikeusneuvosto�on�ainutlaatuinen�foorumi,�jossa�eri�valtioiden�edustajat,�asiantuntijat�ja�

kansalaisyhteiskunnan�jäsenet�kohtaavat.�Euroopan�unioni�on�vakaasti�päättänyt�tuoda�kantansa�

esille�ihmisoikeusneuvostossa�ja�työskennellä�sen�tehokkaan�toiminnan�puolesta.�

Ihmisoikeusneuvoston�toiminta�on�alkanut�vankalta�pohjalta,�mutta�kaikkien�toimijoiden,�etenkin�

ihmisoikeusneuvoston�jäsenvaltioiden,�olisi�työskenneltävä�yhdessä�ja�vilpittömin�mielin,�jotta�uusi�

elin�voisi�täyttää�toimeksiantonsa�ja�vastata�sille�asetettuihin�odotuksiin.�Vuoden�2008�

alkupuoliskolla�pidettiin�yleiseen�määräaikaisarviointiin�(UPR)�kuuluvat�ensimmäiset�istunnot.�

UPR�on�ihmisoikeusneuvoston�uusi�innovatiivinen�mekanismi,�jolla�arvioidaan�

ihmisoikeustilannetta�maailman�kaikissa�maissa,�ja�se�edellyttää�kaikilta�valtioilta�huomattavaa�

sitoutumista�ihmisoikeuksien�suojelun�parantamiseen.��

�
Kuolemanrangaistuksen�käyttö�on�väistymässä.�Ruanda�ja�Uzbekistan�poistivat�

kuolemanrangaistuksen,�minkä�jälkeen�sen�poistaneita�valtioita�on�jo�135.�Yhdysvalloissa�New�

Jerseyn�osavaltio�julisti�kuolemanrangaistuksen�lainvastaiseksi�ensimmäisenä�USA:n�osavaltiona�

sitten�vuoden�1965.�Euroopan�unioni�jatkaa�toimintaansa�asiassa.�Se�panee�tyytyväisenä�merkille,�

että�104�maata�hyväksyi�Yhdistyneiden�Kansakuntien�62.�yleiskokouksen�päätöslauselman,�jossa�

vaaditaan�kuolemanrangaistuksen�täytäntöönpanon�keskeyttämistä�kuolemanrangaistuksen�

poistamiseksi�kokonaan.�
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Kansainväliseen�oikeuteen�liittyvissä�kysymyksissä�on�edistytty.�Jean2Pierre�Bemban�ja�Radovan�

Karadžićin�pidätykset�sekä�sotarikoksista�ja�rikoksista�ihmisyyttä�vastaan�syytettyjen�Kongon�

demokraattisen�tasavallan�entisten�sotapäälliköiden�Thomas�Lubangan,�Germain�Katangan�ja�

Mathieu�Ngudjolon�syytteeseenpano�Kansainvälisessä�rikostuomioistuimessa�merkitsevät�

huomattavaa�edistystä�pyrittäessä�lopettamaan�laajojen�ihmisoikeusloukkausten�rankaisematta�

jääminen.�Euroopan�unioni�tukee�Kansainvälisen�rikostuomioistuimen�toimintaa.�

�

EU:n�toimintaa�ihmisoikeuksien�alalla�tehostetaan�jatkuvasti.�Jonkun�joutuessa�tuomituksi�

kuolemaan,�kidutetuksi,�vangituksi�mielipiteidensä�tai�vakaumuksensa�vuoksi�taikka�uhkausten�

kohteeksi,�EU�puuttuu�suuntaviivojensa�mukaisesti�tilanteeseen�aina,�kun�se�on�mahdollista,�

toteuttamalla�virallisia�yhteydenottoja�diplomaattiteitse�tai�antamalla�julkilausumia.�EU�kiinnittää�

erityistä�huomiota�lapsen�oikeuksien�edistämiseen�ja�tulee�lähiaikoina�laajentamaan�toimintaansa�

ottaakseen�huomioon�myös�väkivallan�uhreiksi�joutuneiden�naisten�tilanteen.�

�

EU�edistää�ihmisoikeuksia�osallistuessaan�kriisinhallintaan.�Se�ottaa�ne�tehokkaasti�huomioon�

ETPP2operaatioiden�suunnittelussa,�toteuttamisessa�ja�arvioinnissa.�Joihinkin�näistä�operaatioista�

osallistuu�asiantuntijoita,�jotka�vastaavat�naisten�oikeuksista�tai�aseellisista�selkkauksista�kärsimään�

joutuneiden�lasten�tilanteesta.�

�

Tarvittaessa�Euroopan�unioni�puuttuu�kiireellisesti�tilanteeseen�estääkseen�ihmisoikeuksien�

loukkaamisen,�mutta�tavallisesti�se�suosii�vuoropuhelua�ja�yhteistyötä.�Se�pyrkii�ylläpitämään�

tiivistä�yhteistyötä�kansalaisyhteiskuntaa�edustavien�järjestöjen�kanssa.�EU�käy�tällä�hetkellä�yli�

30:tä�ihmisoikeusvuoropuhelua�ja�2neuvottelua�viidessä�eri�maanosassa�sijaitsevien�kolmansien�

maiden�kanssa,�ja�näiden�yhteyksien�määrä�kasvaa�nopeasti,�mikä�osoittaa�EU:n�pitävän�

ihmisoikeuksia�yhä�tärkeämmässä�asemassa�kansainvälisissä�suhteissa.�Jäsenvaltioiden�toteuttamien�

yhteistyöohjelmien�lisäksi�komissio�on�vahvistanut�demokratiaa�ja�ihmisoikeuksia�koskevaa�

eurooppalaista�rahoitusvälinettään,�jolla�on�nyt�lähes�140�miljoonan�euron�vuosibudjetti.�
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Ihmisoikeuksien�puolustaminen�on�pitkäjänteistä�työtä.�Monilla�maailman�alueilla�tilanne�on�yhä�

huolestuttava:�Kongon�demokraattisessa�tasavallassa�laajamittaista�seksuaalista�väkivaltaa�

käytetään�sota2aseena,�Darfurissa�kansainvälinen�yhteisö�jatkaa�ponnistelujaan�siviiliväestöön�

kohdistuvien�julmuuksien�lopettamiseksi,�Myanmarissa�harjoitettiin�ankaria�sortotoimia�syyskuussa�

2007,�eivätkä�viranomaiset�onnistuneet�hoitamaan�asianmukaisesti�hirmumyrsky�Nargisin�

aiheuttamaa�humanitaarista�katastrofia.�Sri�Lankassa�siviiliväestö�joutuu�kärsimään�viranomaisten�

ja�separatistiliikkeiden�välisistä�yhteenotoista.�Pohjois2Koreassa�ja�monissa�muissa�maissa�valtaa�

pitävät�autoritaariset�sortohallitukset,�jotka�eivät�piittaa�ihmisoikeuksista.�

�

Tänä�ihmisoikeuksien�yleismaailmallisen�julistuksen�602vuotisjuhlavuotena,�Wienin�julistuksen�

152vuotisjuhlavuotena�ja�ihmisoikeuksien�puolustajista�annetun�YK:n�julistuksen�

102vuotisjuhlavuotena�meidän�on�tärkeää�muistaa,�että�ihmisoikeudet�ovat�yleismaailmallisia�

eivätkä�ne�voi�olla�riippuvaisia�minkään�valtion�sisäisistä�asioista�Euroopassa�eivätkä�muualla.�

Kaikki�kansalais2,�poliittiset,�taloudelliset,�sosiaaliset�ja�sivistykselliset�oikeudet�ovat�jakamattomia,�

toisistaan�riippuvaisia�ja�toisiaan�tukevia.�

�

Jotta�Euroopan�unioni�olisi�tehokas,�sen�on�toimittava�entistä�yhtenäisemmin.�Toivomme�tämän�

raportin�paitsi�toimivan�tietolähteenä,�myös�auttavan�osaltaan�selvittämään,�miten�me�voimme�

yhdessä�lisätä�toimintamme�johdonmukaisuutta�ja�sen�myötä�tehokkuutta.��

�

�

Bernard�Kouchner�

Ranskan�ulkoasiainministeri�

Euroopan�unionin�neuvoston�puheenjohtaja�

�

Javier�Solana�

Yhteisen�ulko2�ja�turvallisuuspolitiikan�korkea�edustaja�

Euroopan�unionin�neuvoston�pääsihteeri�

�

Benita�Ferrero2Waldner��

Euroopan�komission�jäsen,�ulkosuhteet�ja�Euroopan�naapuruuspolitiikka�
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1.� JOHDA�TO

�

Ihmisoikeuksien�kunnioittaminen�sekä�perusvapaudet,�demokratia�ja�oikeusvaltion�periaate�ovat�

Euroopan�unionin�ytimessä.�Ilman�ihmisoikeuksia�ei�voida�saavuttaa�pysyvää�rauhaa�tai�

turvallisuutta�eikä�kestävää�kehitystä.�EU�on�vakuuttunut�siitä,�että�huoli�ihmisoikeuksista�on�

oikeutettu�ja�että�kansainvälisen�yhteisön�on�tärkeää�kantaa�asiasta�vastuuta.�EU�kiinnittääkin�

erityistä�huomiota�ihmisoikeuksien�kunnioittamiseen�sekä�rajojensa�sisällä�että�niiden�ulkopuolella.�

�

Käsillä�oleva�EU:n�kymmenes�ihmisoikeusraportti�kattaa�1.heinäkuuta2007ja30.kesäkuuta

2008välisenajanjakson.�Siinä�luodaan�katsaus�Euroopan�unionin�ihmisoikeusalan�politiikkoihin�

ja�toimiin.�Raportti�takaa�EU:n�ja�kansalaisyhteiskunnan�välisen�vuorovaikutuksen�edellyttämän�

avoimuuden�ja�näkyvyyden.�Sillä�on�tarkoitus�myös�helpottaa�EU:n�toimien�vaikuttavuuden�

arviointia1.��

�

Raportti�pyrkii�kattamaan�EU:n�ihmisoikeustoimet�kolmansissa�maissa,�monenvälisissä�elimissä�ja�

tietyissä�aihekohtaisissa�kysymyksissä.�Se�ei�yritäkään�olla�tyhjentävä,�vaan�luettavuussyistä�siinä�

keskitytään�tietoisesti�kysymyksiin,�joissa�EU:n�toimilla�on�ollut�eniten�merkitystä.�

�

EU:lla�on�käytössään�joukko�ohjauskeinoja,�joilla�ihmisoikeuksien�kunnioittamista�voidaan�edistää�

kaikkialla�maailmassa.�Tähän�mennessä�se�on�laatinut�kuudet�suuntaviivat�seuraavista�aiheista:�

kuolemanrangaistus,�kidutus,�kolmansien�maiden�kanssa�käytävät�ihmisoikeusvuoropuhelut,�lapset�

ja�aseelliset�selkkaukset,�ihmisoikeuksien�puolustajat�sekä�viime�vuonna�lapsen�oikeudet.�Lisäksi�

EU�hyväksyi�vuonna�2005�suuntaviivat�kansainvälisen�humanitaarisen�oikeuden�noudattamisen�

edistämiseksi.�EU�panee�eri�suuntaviivoja�täytäntöön�erityistoimilla�(kuten�maailmanlaajuisella�

virallisten�yhteydenottojen�kampanjalla�kidutusta�vastaan).�EU�käyttää�virallisia�yhteydenottoja�

tapauksissa,�joissa�ihmisoikeuksia�loukataan.�Se�käy�poliittista�tai�erityisesti�ihmisoikeuksia�

koskevaa�vuoropuhelua�useiden�kolmansien�maiden�kanssa�(tällä�hetkellä�on�käynnissä�yli�

30�ihmisoikeusvuoropuhelua).�Se�rahoittaa�demokratiaa�ja�ihmisoikeuksia�koskevan�eurooppalaisen�

rahoitusvälineen�(EIDHR).�

�������������������������������������������������
1� Ks.�kohta�7,�EU:n�toimien�ja�ohjauskeinojen�vaikuttavuuden�arviointi.�
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Monenvälisellä�tasolla�Euroopan�unioni�toimii�aktiivisesti�ihmisoikeusneuvostossa�ja�Yhdistyneiden�

Kansakuntien�yleiskokouksessa.�Ihmisoikeusneuvosto�piti�raportointikaudella�kuudennen,�

seitsemännen�ja�kahdeksannen�sääntömääräisen�istuntonsa�sekä�kolme�ylimääräistä�istuntoa,�joissa�

käsiteltiin�ihmisoikeusloukkauksia�miehitetyllä�palestiinalaisalueella,�Myanmarin�

ihmisoikeustilannetta�(EU:n�pyynnöstä)�sekä�oikeutta�ruokaan.�EU�tuki�onnistuneesti�tiettyjen�

maiden�(Haiti,�Sudan,�Burundi,�Liberia,�Pohjois2Korea,�Myanmar�ja�Somalia)�ihmisoikeustilannetta�

tai�aihekohtaisia�kysymyksiä�(kuten�ihmisoikeuksien�suojelu�terrorismin�torjunnan�yhteydessä,�

ihmisoikeuksien�puolustajat,�vähemmistöt)�käsittelevien�erityisraportoijien�toimeksiantojen�

jatkamista.�Lisäksi�ihmisoikeusneuvoston�kahdeksannessa�istunnossa�annettiin�EU:n�aloitteesta�

päätöslauselma�Myanmarissa�etenkin�hirmumyrsky�Nargisin�jälkeen�vallinneesta�

ihmisoikeustilanteesta.�Päätöslauselmassa�tuomitaan�Myanmarin�ihmisoikeusloukkaukset�ja�

vedotaan�Myanmarin�hallitukseen,�jotta�tämä�toimisi�täydessä�yhteistyössä�kansainvälisen�yhteisön�

kanssa�loukkausten�lopettamiseksi.�

�

EU�myös�kannatti�yleisen�määräaikaisarvioinnin�(UPR)�aloittamista,�ja�useat�jäsenvaltiot�suostuivat�

käymään�sen�läpi.�UPR�on�ihmisoikeusneuvoston�uusi�innovatiivinen�mekanismi,�jolla�kaikkien�

maiden�ihmisoikeustilannetta�arvioidaan�neljän�vuoden�välein.�Tässä�yhteydessä�EU�tulee�

toimimaan�niin,�että�YK:n�eri�komiteoiden�keskustelujen�aikana�antamat�suositukset�otetaan�

asianmukaisesti�huomioon�ja�että�valtioista�riippumattomat�järjestöt�osallistuvat�täysipainoisesti�

arviointiraporttien�hyväksymiseen.�

�

YK:n�yleiskokouksen�62.�istunnossa�annettiin�EU:n�aloitteesta�julistus,�jossa�95�maata�kaikista�

maanosista�vetosi�kuolemanrangaistuksen�käytön�keskeyttämisen�puolesta�sen�poistamiseksi�

kokonaan.�Tämän�aloitteen�pohjalta�104�maata�hyväksyi�kuolemanrangaistusta�koskevan�

päätöslauselman,�mikä�oli�pitkälti�Euroopan�unionin�ja�muiden�päätöslauselman�laatimiseen�

osallistuneiden�maiden�aktiivisen�kampanjoinnin�ansiota.�Se�on�historiallinen�menestys�pyrittäessä�

kuolemanrangaistuksen�yleismaailmalliseen�poistamiseen.�EU�toimi�myös�useiden�

ihmisoikeustilannetta�tietyissä�maissa�(Myanmar,�Pohjois2Korea,�Iran,�Valko2Venäjä)�käsitelleiden�

päätöslauselmien�sekä�lapsen�oikeuksia�koskevan�päätöslauselman�(yhteistyössä�Latinalaisen�

Amerikan�ja�Karibian�maiden�kanssa)�hyväksymisen�puolesta.�Jälkimmäisessä�päätöslauselmassa�

vahvistettiin�lapsiin�kohdistuvaa�väkivaltaa�käsittelevän�erityisedustajan�toimeksianto.��
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Euroopan�unionin�ainutlaatuinen�asema�maailmassa�on�saanut�sen�sitoutumaan�erityisen�vahvasti�

ihmisoikeuksien�suojeluun�ja�edistämiseen.�Ihmisoikeusloukkausten�uhrit�odottavat�EU:n�auttavan�

lopettamaan�vääryydet,�joita�he�joutuvat�kohtaamaan�päivittäin.�Ihmisoikeuksien�puolustajat�

odottavat�EU:n�tukea�pyrkiessään�peräänantamattomasti�edistämään�ihmisoikeuksia.�Tämä�raportti�

osoittaa,�että�Euroopan�unioni�pyrkii�täyttämään�odotukset�jatkamalla�ponnistelujaan�ja�

hyödyntämällä�lukuisia�käytössään�olevia�ohjauskeinoja.�

�

2.� EU:�OHJAUSKEI�OTJAALOITTEETKOLMA�SISSAMAISSA

�

2.1� Yhteisettoiminnat,yhteisetkannatjakriisinhallintaoperaatiot

�

Tässä�luvussa�esitetään�ajantasainen�yleiskatsaus�raportointikaudella�voimassa�olleisiin�yhteisiin�

toimintoihin�ja�yhteisiin�kantoihin�sekä�käynnissä�olleisiin�kriisinhallintaoperaatioihin.�

�

Yhteisiätoimintoja�käytetään�erityistilanteissa,�joiden�katsotaan�edellyttävän�unionin�toimia.�EU�

hyväksyi�tällä�raportointikaudella�useita�ihmisoikeuksiin�liittyviä�yhteisiä�toimintoja.�Ne�liittyvät�

pääosin�EU:n�erityisedustajien�nimittämiseen�sekä�siviili2�ja�sotilaallisen�kriisinhallinnan�

operaatioihin.��
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Raportointikaudellatoimi11EU:nerityisedustajaaseuraavillaalueilla:�

�� Afganistan(Francesc�Vendrell,�nimitetty�25.6.2002)�
2�

�� Afrikansuurtenjärvienalue�(Roeland�van�de�Geer,�nimitetty�15.2.2007)�
3�

�� Afrikanunioni�(Koen�Vervaeke,�nimitetty�6.12.2007)�
4�

�� BosniajaHertsegovina�(Miroslav�Lajčák,�nimitetty�18.6.2007)�
5�

�� Keski=Aasia�(Pierre�Morel,�nimitetty�5.10.2006)�
6�

�� Kosovo�(Pieter�Feith,�nimitetty�4.2.2008)�
7�

�� entinenJugoslaviantasavaltaMakedonia�(Erwan�Fouéré,�nimitetty�17.10.2005)�
8�

�� Lähi=itä�(Marc�Otte,�nimitetty�14.7.2003)�
9�

�� Moldova�(Kálmán�Mizsei,�nimitetty�15.2.2007)�
10�

�� Etelä=Kaukasia�(Peter�Semneby,�nimitetty�20.2.2006)�
11�

�� Sudan�(Torben�Brylle,�nimitetty�19.4.2007)�
12�

�

Yhteisetkannat�koskevat�lähinnä�rajoittavia�toimenpiteitä,�joita�sovelletaan�YK:n�

turvallisuusneuvoston�päätöslauselmassa�asetetun�velvoitteen�nojalla�tai�EU:n�yksipuolisina�

toimina.�Pakotteita�sovelletaan�pyrittäessä�Euroopan�unionista�tehdyn�sopimuksen�11�artiklassa�

määrättyihin�YUTP:n�tavoitteisiin,�joihin�kuuluu�muun�muassa�ihmisoikeuksien�ja�

perusvapauksien,�demokratian,�oikeusvaltion�periaatteen�ja�hyvän�hallintotavan�edistäminen.�

�������������������������������������������������
2� Neuvoston�yhteinen�toiminta�2002/496/YUTP,�hyväksytty�25.6.2002,�EYVL�L�167,�26.2.2002,�s.�12.�
3� Neuvoston�yhteinen�toiminta�2007/112/YUTP,�hyväksytty�15.2.2007,�EUVL�L�46,�16.2.2007,�

s.�79–82.�
4� Neuvoston�yhteinen�toiminta�2007/805/YUTP,�hyväksytty�6.12.2007,�EUVL�L�323,�8.12.2007,�

s.�45–49.�
5� Neuvoston�päätös�2007/427/YUTP,�tehty�18.6.2007,�EUVL�L�159,�20.6.2007,�s.�63–64.�
6� Neuvoston�päätös�2006/670/YUTP,�tehty�5.10.2006,�EUVL�L�275,�6.10.2006,�s.�65.�
7� Neuvoston�yhteinen�toiminta�2008/123/YUTP,�hyväksytty�4.2.2008,�EUVL�L�42,�16.2.2008,�s.�88–91.�
8� Neuvoston�yhteinen�toiminta�2005/724/YUTP,�hyväksytty�17.10.2005,�EUVL�L�272,�18.10.2005,�

s.�26–27.�
9� Neuvoston�yhteinen�toiminta�2003/537/YUTP,�hyväksytty�21.7.2003,�EUVL�L�184,�23.7.2003,�s.�45.�
10� Neuvoston�yhteinen�toiminta�2007/107/YUTP,�hyväksytty�15.2.2007,�EUVL�L�46,�16.2.2007,�

s.�59–62.�
11� Neuvoston�yhteinen�toiminta�2006/121/YUTP,�hyväksytty�20.2.2006,�EUVL�L�49,�21.2.2006,�

s.�14–16.�
12� Neuvoston�päätös�2007/238/YUTP,�tehty�19.4.2007,�EUVL�L�103,�20.4.2007,�s.�52–53.�
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Euroopan�unioni�pyrkii�yhä�parantamaan�toimintatapojaan�soveltaessaan�EU:n�yksipuolisia�

pakotteita�tai�EU:n�lisäyksiä�YK:n�pakoteluetteloihin,�ottaen�huomioon�varsinkin�velvoitteet,�jotka�

koskevat�oikeutta�oikeudenmukaiseen�oikeudenkäyntiin,�perusteluvelvollisuutta�sekä�oikeutta�

tehokkaaseen�oikeussuojaan.��

�

Kriisinhallintaoperaatiot:ihmisoikeuskysymyksetjakonfliktinesto�

�

EU�kehitti�edelleen�keinojaan�sekä�pitkän�että�lyhyen�aikavälin�konfliktinestoon.�Tällä�alalla�

saavutettu�edistys�käy�ilmi�"vuotuisesta	selvityksestä	EU:n	toiminnasta	konfliktineston	alalla,	

väkivaltaisten	konfliktien	estämistä	koskevan	EU:n	ohjelman	täytäntöönpano	mukaan	luettuna"13.��



Ihmisoikeuskysymykset,joihinkuuluvatmyössukupuoltentasa=arvoonjaaseellisista

selkkauksistakärsimäänjoutuneisiinlapsiinliittyvätkysymykset,�saivat�yhä�kasvavaa�

merkitystä�kriisinhallintaoperaatioiden�yhteydessä,�ja�ne�sisällytettiin�edelleen�järjestelmällisesti�

kaikkien�ETPP2operaatioiden�suunnitteluun�ja�toteuttamiseen�ja�siten�myös�operaatioista�saatujen�

kokemusten�arviointiin.�Lisäksi�mainituissa�asioissa�tehtiin�tiiviimpää�yhteistyötä�EU:n�

erityisedustajien�kanssa,�joiden�toimeksiannot�sisältävät�nykyisin�erityissäännöksiä�ihmisoikeus2�ja�

tasa2arvonäkökohtien�sekä�lapsia�aseellisissa�konflikteissa�koskevien�näkökohtien�käsittelemisestä.�

Useilla�ETPP2operaatioilla�on�nykyään�sukupuolten�tasa2arvokysymyksiä�koskevaa�

asiantuntemusta.�EUFOR�Tchad/RCA�2operaatiossa�operaatioesikuntaan�nimitetty�tasa2

arvoneuvonantaja�antaa�muun�muassa�tasa2arvokoulutusta�ja�on�ehdottanut�kattavaa�rakennetta�

valvontaa�ja�raportointia�varten.�EULEX�Kosovo�2operaatiossa�on�ihmisoikeus2�ja�tasa2arvoyksikkö,�

joka�varmistaa,�että�EULEX�Kosovon�politiikka�ja�päätökset�ovat�ihmisoikeus2�ja�tasa2arvonormien�

mukaisia,�sekä�toimii�yhteyspisteenä�tapauksille,�joissa�kolmas�osapuoli�tekee�valituksen�

mahdollisista�käytännesääntöjen�rikkomuksista.�EUSEC�RD�Congo2�ja�EUPOL�RD�Congo�

2operaatioilla�on�yhteinen�tasa2arvoneuvonantaja�sekä�ihmisoikeuksiin�ja�lapsiin�aseellisissa�

selkkauksissa�erikoistunut�asiantuntija.�EUPOL�Afganistan�2operaation�tasa2arvoneuvonantaja�antaa�

Afganistanin�viranomaisille�neuvoja�Afganistanin�kansallisessa�poliisissa�noudatettavassa�tasa2

arvopolitiikassa.��

�������������������������������������������������
13� http://register.consilium.europa.eu/pdf/fi/08/st10/st10601.fi08.pdf�
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Jotta�ETPP:ssa�otettaisiin�ihmisoikeus2�ja�tasa2arvonäkökohdat�paremmin�huomioon,�poliittisten�ja�

turvallisuusasioiden�komitea�(PTK)�suositteli�kesäkuussa�2007�näihin�kysymyksiin�liittyvää�

viiteasiakirjakoostetta�hyödynnettäväksi�tulevien�ETPP2operaatioiden�suunnittelussa�ja�

toteuttamisessa�sekä�koulutuksessa.�Kooste�on�nyt�(kesäkuussa�2008)�julkaistu�ilman�

turvaluokitusta14�(kolmen�puheenjohtajavaltion,�Saksan,�Portugalin�ja�Slovenian,�työskentelyn�

ansiosta).��



Sukupuoltentasa=arvonvaltavirtaistamisenmerkitystä�korostettiin�edelleen�samoin�kuin�YK:n�

turvallisuusneuvoston�päätöslauselman�1325�ja�asiaa�koskevien�EU:n�asiakirjojen�täytäntöönpanon�

tehostamista�erityisesti,�jotta�saavutettaisiin�konkreettisempaa�edistymistä�kentällä.�Slovenian�

puheenjohtajakaudella�tehtiin�selvitys�EU:n�toimista�naisten�aseman�parantamiseksi�aseellisissa�

selkkauksissa�"Enhancing	the	EU	response	to	women	and	armed	conflict".��

�

Mitä�tulee�lapsiin�aseellisissa�selkkauksissa�ja�YK:n�turvallisuusneuvoston�päätöslauselman�1612�

täytäntöönpanon�jatkamiseen,�puheenjohtajavaltio�Slovenian�toimeksiannosta�laaditussa�

selvityksessä�"Enhancing	the	EU	response	to	children	affected	by	armed	conflict"�(selvitys�EU:n�

toimista�aseellisiin�selkkauksiin�joutuneiden�lasten�aseman�parantamiseksi),�kyselyyn�perustuvassa�

arvioinnissa�ja�konkreettisissa�muutoksissa�tarkistusluetteloon,�joka�koskee�aseellisiin�selkkauksiin�

joutuneiden�lasten�suojelun�sisällyttämistä�ETPP2operaatioihin,�painotettiin�erityisesti,�että�

täytäntöönpanoa�kentällä�on�pyrittävä�tehostamaan15.��

�

Kriisinhallinta:operatiivinentoiminta�

�

Kriisinhallinnan�alan�operatiivinen�toiminta�laajentui�raportointikaudella�edelleen�sekä�siviili2�että�

sotilasalalla.�EU�toteuttaa�parhaillaan�kolmessa�eri�maanosassa�useita�erilaisia�siviili2�ja�

sotilasoperaatioita,�joiden�tehtävät�vaihtelevat�rauhanturvaamisesta�ja�rauhanprosessin�

täytäntöönpanon�seurannasta�neuvontaan�ja�avunantoon�sotilas2�ja�poliisitoiminnan,�rajavalvonnan�

ja�oikeusvaltion�aloilla.�Uusia�operaatioita�valmistellaan�aktiivisesti.�

�

�������������������������������������������������
14� http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/hr/news144.pdf�
15� Ks.�kohta�4.4,�Lapset�ja�aseelliset�konfliktit.�



��
��

�

14146/1/08�REV�1� � krl/MN/mrc,sk� 13�

� DG�E�HR� LIMITE� FI�

Lähi=itäjaKeski=Aasia
�

Demokratian,�ihmisoikeuksien�ja�oikeusvaltion�edistäminen�ovat�keskeisimpiä�aloja�EU:n�suhteissa�

Irakiin.�Euroopanunionin�yhdennettyoikeusvaltio=operaatioIrakinosalta(EUJUSTLEX)�on�

ollut�puitteina,�kun�EU�on�vuoden�2005�heinäkuusta�alkaen�järjestänyt�EU:n�jäsenvaltioissa�

72�koulutuskurssia�ja�12�tilapäistä�siirtoa�työkokemuksen�saamista�varten�kaikkiaan�yli�1650:lle�

Irakin�poliisi2,�oikeus2�ja�vankeinhoitolaitoksissa�toimivalle�johtavalle�virkamiehelle.�Operaatiota�

jatkettiin�ensimmäisen�kerran�vuonna�2006,�ja�sen�jälkeen�vuoden�2007�lopussa�EU�päätti�jatkaa�

operaatiota�vielä�30.�kesäkuuta�2009�asti,�johon�mennessä�saadaan�koulutettua�noin�

2�000�irakilaista.�EU�saattaa�selvittää�mahdollisuuksia�jatkaa�operaatiota�maan�sisäisellä�

toiminnalla.��



EU:n�erityisedustaja�Afganistanissa�Francesc�Vendrell�erosi�tehtävistään�31.�elokuuta�2008.�EU:n�

uudeksi�erityisedustajaksi�nimitettiin�Ettore�Francesco�Sequi�1.�syyskuuta�2008�lähtien16.�Hänen�

toimeksiantonsa�kestää�28.�helmikuuta�2009�saakka,�ja�hänen�tehtävänään�on�osallistua�EU:n�ja�

Afganistanin�yhteisen�julkilausuman�ja�Afganistanin�kokonaissuunnitelman�sekä�asiaankuuluvien�

YK:n�päätöslauselmien�täytäntöönpanoon.�Keskeisenä�tavoitteena�on�tukea�demokraattisen,�

vastuullisen�ja�kestävän�Afganistanin�valtion�aikaansaamista�samalla,�kun�kiinnitetään�erityistä�

huomiota�turvallisuuteen�ja�olojen�vakauttamiseen,�hyvään�hallintotapaan,�lainkäyttö2�ja�

turvallisuussektorin�uudistamiseen,�ihmisoikeuksiin,�demokratiakehitykseen�ja�siirtymäkauden�

oikeusjärjestelyihin.�

�

Afganistanissa�tapahtuvien�ihmisoikeusrikkomusten�jääminen�rankaisematta�sekä�nyt�että�

menneisyydessä�vaarantaa�myös�edelleen�pyrkimykset�perustaa�luotettavat�ja�tehokkaat�

poliisivoimat.�EUPOLAfganistan=operaation�toiminta2ajatuksen�mukaan�yksi�Afganistanin�

kansallisen�poliisin�uudistuksen�tavoitteista�on�saada�instituutiot�noudattamaan�kansainvälistä�

ihmisoikeuslainsäädäntöä�ja�sitoutumaan�siihen�sekä�tekemään�yhteistyötä�Afganistanin�

riippumattoman�ihmisoikeuskomission�(AIHRC)�kanssa.�Yksi�operaation�strategisista�tavoitteista�

on�kansainvälisten�normien�mukaisesti�avustaa�ja�tukea�sellaisten�poliisivoimien�kehittämistä,�joihin�

kansalaiset�voivat�luottaa,�jotka�toimivat�rehellisesti�noudattaen�oikeusvaltion�periaatetta�ja�jotka�

kunnioittavat�ihmisoikeuksia.�Ihmisoikeusnäkökohdat�sisällytettiin�myös�muihin�EUPOLin�

strategisiin�tavoitteisiin.�

�������������������������������������������������
16� Neuvoston�yhteinen�toiminta�2008/612/YUTP,�hyväksytty�24.7.2008,�EUVL�L�197,�25.7.2008,�

s.�60–62.�
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Operaatioesikuntaan�Kabuliin�nimitettiin�ihmisoikeusneuvonantaja.�Operaatiota�varten�laadittiin�

ihmisoikeuksia�koskeva�toimintasuunnitelma.�Kabulin�ulkopuolella�toimivista�EUPOLin�

poliisineuvonantajista�tehtiin�helmikuussa�selvitys,�jonka�perusteella�laadittiin�suunnitelma�siitä,�

miten�ihmisoikeudet�saadaan�sisällytettyä�EUPOLin�toimintaan�maakunnissa.�EUPOLin�

ihmisoikeusneuvonantaja�toimii�myös�tiiviissä�yhteistyössä�EUPOLin�oikeusvaltioyksikön�kanssa�

Afganistanin�rikoslainsäädäntöön�liittyvissä�kysymyksissä,�jotta�kansainvälisten�

ihmisoikeusnormien�noudattaminen�taattaisiin�tarkistettaessa�poliisilakiin�tehtäviä�muutoksia,�

sieppauksien�ja�ihmiskaupan�torjuntaa�koskevaa�lakiesitystä�sekä�rikosprosessilakia.�EUPOL�tekee�

yhteistyötä�keskeisten�kansainvälisten�ja�afganistanilaisten�kumppanien�(Unama,�Unicef,�UNODC,�

IOM,�Afganistanin�riippumaton�ihmisoikeuskomissio�AIHRC,�sisäasiainministeriö�ja�muut�

ministeriöt)�kanssa�strategisella�tasolla�institutionaalisten�rakenteiden�ja�viranomaisten�välisen�

ihmisoikeusyhteistyön�kehittämiseksi.�

�

PalestiinalaisalueillatoteutettavaEuroopanunioninpoliisioperaatio(EUPOLCOPPS)�jatkoi�

yhteyksien�palauttamista�palestiinalaisalueiden�siviilipoliisiin,�tarkisti�joitakin�avustushankkeita,�

jotka�oli�keskeytetty�vuoden�2006�alussa,�ja�nosti�jatkuvasti�profiiliaan�tärkeimpänä�kansainvälisenä�

kumppanina�ja�palestiinalaisalueiden�siviilipoliisille�annettavan�avun�koordinoijana.�Marraskuussa�

2007�sovitun�EU:n�toimintastrategian�pohjalta�EU�hyväksyi�kesäkuussa�2008�operaation�toimien�

ulottamisen�rikosoikeusalalle.�Berliinin�konferenssissa�24.�kesäkuuta�2008�vahvistettiin�

kansainvälisten�avunantajien�tuki�palestiinalaisalueiden�siviilipoliisille�ja�EUPOL�COPPS�

2operaatiolle,�ja�huomattava�määrä�lahjoituksia�varattiin�nimenomaisesti�palestiinalaisalueiden�

siviilipoliisin�yhdessä�operaation�kanssa�suunnittelemien�hankkeiden�toteuttamiseen.�

�

Gazan�kaistan�jouduttua�Hamasin�käsiin�kesäkuussa�2007�EU:n�rajavalvonnan�avustusoperaatio�

EUBAMRafah17�ei�palannut�Rafahin�rajanylityspaikkaan,�vaan�pysyi�valmiustilassa�koko�

raportointikauden�ajan.�Egypti�aloitti�vuonna�2008�neuvottelut�Rafahin�rajanylityspaikan�

avaamisesta�uudelleen�onnistumatta�kuitenkaan�saamaan�aikaan�sopimusta�Fatahin,�Hamasin�ja�

Israelin�välillä.�Muuttuneen�operatiivisen�tilanteen�vuoksi�operaation�henkilöstöä�supistettiin�

18�kansainväliseen�työntekijään,�mutta�sillä�oli�yhä�valmiudet�siirtää�henkilöstöä�Rafahin�

rajanylityspaikalle�lyhyellä�varoitusajalla�poliittisten�ja�turvallisuusolojen�niin�salliessa.��

�������������������������������������������������
17� http://www.eubam2rafah.eu/portal/�
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Afrikka

�

EU�käynnisti�28.�tammikuuta�2008�siirtymäoperaation�Itä2Tšadissa�ja�Keski2Afrikan�tasavallan�

koillisosassa�(EUFORTchad/RCA)�YK:n�turvallisuusneuvoston�päätöslauselman�1778�(2007)�

mukaisesti.�Päätöslauselmassa�hyväksytään�moniulotteinen�läsnäolo�Tšadissa�ja�Keski=Afrikan

tasavallassa�ja�annetaan�EU:lle�valtuudet�huolehtia�sen�sotilaallisesta�osasta.�Operaatiota�

toteutetaan�parhaillaan�Euroopan�turvallisuus2�ja�puolustuspolitiikan�puitteissa�yhden�vuoden�ajan�

siitä�alkaen,�kun�sen�todettiin�saavuttaneen�alustavan�operatiivisen�toimintakykynsä�

(15.�maaliskuuta�2008).��

�

EUFOR�Tchad/RCA�2operaation�käynnistäminen�on�konkreettinen�osoitus�siitä,�että�EU�on�

sitoutunut�aktiivisiin�toimiin�turvallisuustilanteen�parantamiseksi�alueella,�erityisesti�Itä2Tšadissa�ja�

Keski2Afrikan�tasavallan�koillisosassa.�EU�osallistuu�pakolaisten�ja�maansisäisten�pakolaisten�

suojeluun,�helpottaa�humanitaarisen�avun�toimittamista,�auttaa�luomaan�olosuhteet,�joissa�

kotiseudultaan�siirtymään�joutuneet�henkilöt�voivat�palata�vapaaehtoisesti�kotiseudulleen�Tšadin	

itäosan	vakauttamista	koskevan	komission	ohjelman�tuella,�sekä�varmistaa�osaltaan�MINURCAT2

operaation�turvallisuuden�ja�toimintavapauden.�EUFOR�Tchad/RCA�2operaatio�jatkaa�

toimeksiantonsa�toteuttamista�puolueettomasti,�neutraalisti�ja�riippumattomasti.�Tšadin�ja�Keski2

Afrikan�tasavallan�hallitukset�ovat�suhtautuneet�myönteisesti�operaation�toteuttamiseen.�

�

Euroopan�unioni�on�antanut�jatkuvaa�tukea�Kongondemokraattisentasavallan�

siirtymäprosessille.�Neuvosto�nimitti�15.�helmikuuta�2007�Roeland�van�de�Geerin�EU:n�uudeksi�

erityisedustajaksi�Afrikan�suurten�järvien�alueelle.�Hän�on�useiden�vierailujensa�yhteydessä�ottanut�

säännöllisesti�ja�painokkaasti�esiin�ihmisoikeuskysymyksiä.��

�

EU�käynnisti�aikaisemman�(30.�kesäkuuta�2007�päättyneen)�EUPOL�Kinshasa�2operaation�jälkeen�

EUPOLRDCongo�2operaation�(1.�heinäkuuta�2007),�jolla�tuetaan�turvallisuusalan�uudistusta�

poliisivoimien�ja�oikeusalaan�liittyvien�näkökohtien�osalta.�EUPOL�RD�Congo�2operaation�

toteuttamista�jatkettiin�vuodella,�ja�nyt�valmistellaan�läsnäoloa�maan�itäosassa.��
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EUSECRDCongo�2operaation�toteuttamista�jatkettiin�turvallisuusalan�uudistuksen�sekä�

aseistariisunnan,�kotiutuksen�ja�yhteiskuntaan�sopeuttamisen�alalla�sen�toimeksiannon�mukaiseen�

päättymiseen�eli�30.�kesäkuuta�2008�saakka.�Sotilashallinnon�uudistamisen�osalta�operaatiossa�

jatkettiin�armeijan�henkilölaskentaa�biometrisin�keinoin.�Maksujärjestelyhankkeessa�saatiin�aikaan�

todellista�edistymistä,�ja�sotilashenkilöstölle�pystyttiin�maksamaan�korkeampia�palkkoja.�Vastuun�

asteittainen�siirto�Kongon�viranomaisille�on�järkevä�tavoite,�joka�pyritään�saavuttamaan�

kesäkuuhun�2009�mennessä.��

�
Turvallisuustilanne�maan�itäosassa�parantui�hieman�Nairobin�julkilausuman�ja�Goman�

konferenssissa�esitettyjen,�Kivun�maakuntia�koskevien�sitoumusten�allekirjoittamisen�johdosta.�

Kyseiset�saavutukset�eivät�vielä�ole�pysyviä,�mistä�ovat�osoituksena�aseellisten�ryhmien�jatkuvat�

ihmisoikeusloukkaukset�ja�yleinen�rankaisematta�jäämisen�ilmapiiri.�Niillä�on�kuitenkin�

käynnistetty�prosessi,�joka�voi�johtaa�kestävään�rauhaan.�Tältä�osin�EUSEC�RD�Congo�2operaatiolla�

tuettiin�Afrikan�suurten�järvien�alueella�toimivaa�EU:n�erityisedustajaa�hänen�ponnisteluissaan�

säilyttää�prosessien�suunta.�

�
Neuvoston�hyväksyttyä�yhteisen�toiminnan�12.�helmikuuta�2008�ja�sitä�seuranneet�

suunnitteluasiakirjat�(operaation�toiminta2ajatus�12.�helmikuuta�ja�operaatiota�koskeva�suunnitelma�

5.�kesäkuuta)�käynnistettiin�16.�kesäkuuta�2008�EU:noperaatioGuinea=Bissaunturvallisuusalan

uudistuksentukemiseksi.�Operaatio�päättyy�toukokuun�2009�lopussa.�Strategisena�tavoitteena�on�

itsenäinen�turvallisuussektori,�joka�pystyy�vastaamaan�yhteiskunnan�turvallisuustarpeisiin,�myös�

järjestäytyneen�rikollisuuden�torjuntaan,�joka�on�demokraattisten�normien�ja�hyvän�hallintotavan�

mukainen�ja�jolla�edistetään�vakautta�ja�kestävää�kehitystä�Guinea2Bissaussa.�

�
Operaatio�tarjoaa�Guinea2Bissaun�turvallisuusalan�uudistamista�koskevia�neuvoja�ja�apua�Guinea2

Bissaun�paikallisviranomaisille�tarkoituksena�edistää�kansallisen�turvallisuusstrategian�

täytäntöönpanon�edellytysten�luomista�tiiviissä�yhteistyössä�muiden�EU:n,�kansainvälisten�ja�

kahdenvälisten�toimijoiden�kanssa,�millä�helpotetaan�tuenantajien�myöhempää�mukaantuloa.�

Operaatiossa�noudatetaan�kokonaisvaltaista�lähestymistapaa�ja�hyödynnetään�täysipainoisesti�

poliisi2,�oikeus2�ja�sotilasalan�asiantuntemusta.�

�
Guinea2Bissaun�turvallisuusalan�uudistuksen�täytäntöönpanon�onnistuminen�riippuu�kansainvälisen�

yhteisön�tarjoamista�varoista�ja�resursseista�sekä�paikallisviranomaisten�sitoutumisesta�

turvallisuusalan�uudistuksen�täytäntöönpanon�edistämiseen.�
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EU�jatkoi�vuoden�2007�loppuun�asti�siviili=jasotilasalantukitoimeaan,�joka�koski�Darfurin�

alueella�Sudanissa�toteutettavaa�Afrikan�unionin�valvontaoperaatiota�(AMIS).�EU�antoi�näissä�

puitteissa�sotilaallista�apua�teknisen�tuen�sekä�suunnittelu2�ja�hallinnointituen�muodossa�AMIS2

operaation�komentorakenteen�kaikilla�tasoilla.�Myös�rahoitusta�–�joko�Afrikan�rauhanrahaston�

kautta�tai�kahdenvälisesti�–�ja�logistiikkatukea�annettiin,�mukaan�lukien�strategisen�ilmakuljetuksen�

järjestäminen.�Lisäksi�EU�toimi�aselepokomission�varapuheenjohtajana�ja�piti�alueella�useita�

sotilastarkkailijoita.�Kyseisellä�komissiolla�oli�ratkaiseva�asema�Darfurin�rauhansopimuksen�

aikaansaamisessa.�EU:n�lähettämillä�poliiseilla�oli�jatkuvasti�keskeinen�rooli�AMIS2operaation�

siviilipoliisivalmiuksien�kehittämisessä�sen�antaessa�tukea,�neuvoja�ja�koulutusta�AMIS2operaation�

poliisijohdolle�ja�kentällä�toimiville�poliiseille.�Lisäksi�EU�tuki�Afrikan�unionin�poliisitoiminnan�

valmiuksien�kehittämistä�ja�poliisiyksikön�perustamista�AU:n�sihteeristöön�Addis�Abebaan.�

�

YK:n�turvallisuusneuvosto�päätti�31.�heinäkuuta�2007�(päätöslauselmalla�1769)�käynnistää�YK:n�ja�

AU:n�yhteisoperaation�Darfurissa�(UNAMID).�Operaatio�on�Darfurin�rauhanturvaamista�koskevan�

kolmivaiheisen�lähestymistavan�viimeinen�vaihe.�UNAMID2operaatio�otti�johtovastuun�AMIS2

operaatiolta�1.�tammikuuta�2008�(ja�AMIS2operaatio�liitettiin�osaksi�UNAMID2operaatiota).�AMIS2

operaatiota�koskevaa�EU:n�siviili2�ja�sotilasalan�tukitointa�jatkettiin�1.�heinäkuuta�2007�viidennen�

kerran�kuudella�kuukaudella�ja�se�saatettiin�päätökseen�31.�joulukuuta�2007�(kumoamalla�yhteinen�

toiminta�2007/887/YUTP18).�

�������������������������������������������������
18� EUVL�L�346,�29.12.2007,�s.�28.�
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SudanissatoimivaEU:nerityisedustaja�Torben�Brylle�(nimitettiin�19.�huhtikuuta�2007,�

neuvoston�päätös�2007/238/YUTP19,�yhteiset�toiminnat�2007/108/YUTP20,�2007/809/YUTP21�ja�

2008/110/YUTP22)�keskittyi�toiminnassaan�kolmeen�keskeiseen�kysymykseen:�tukemaan�Sudanin�

osapuolia,�AU:ta�ja�YK:ta�poliittisen�ratkaisun�aikaansaamisessa�Darfurin�konfliktiin,�

varmistamaan,�että�AMIS2operaatiolle�annettava�EU:n�tuki�on�mahdollisimman�tehokasta�ja�

näkyvää,�sekä�helpottamaan�kattavan�rauhansopimuksen�täytäntöönpanoa�Sudanissa.�Ihmisoikeudet�

ovat�EU:n�erityisedustajan�toimeksiannossa�keskeisellä�sijalla.�Hän�seuraa�tilannetta�alalla�ja�pitää�

säännöllisesti�yhteyttä�Sudanin�viranomaisiin,�AU:hun,�YK:hon�(erityisesti�sen�

ihmisoikeusvaltuutetun�toimistoon),�alueella�toimiviin�ihmisoikeustarkkailijoihin�ja�Kansainvälisen�

rikostuomioistuimen�syyttäjän�toimistoon.�Erityisedustajan�toimeksiannossa�mainitaan�

nimenomaisesti�lasten�ja�naisten�oikeudet�ja�rankaisematta�jäämisen�torjunta.�

�
Itä=Eurooppa

�
EU:n�nykyinen�Moldovassa�toimiva�erityisedustaja,�Kálmán�Mizsei,�aloitti�työnsä�1.�maaliskuuta�

2007�(2007/107/YUTP23),�ja�hänen�toimeksiantoaan�jatkettiin�vuodella�1.�maaliskuuta�2008�alkaen�

(2008/106/YUTP24).�Hänen�toimeksiantonsa�ensisijaisena�tarkoituksena�on�vahvistaa�EU:n�

osallistumista�Transnistrian�konfliktin�rauhanomaiseen�ratkaisemiseen.�Hänen�tehtävänään�on�niin�

ikään�edistää�ihmisoikeuksien�ja�demokratian�lujittamista�sekä�auttaa�ihmiskaupan�torjunnassa.�

Lisäksi�EU:n�erityisedustaja�seuraa�kaikkea�EU:n�toimintaa�ja�erityisesti�22.�helmikuuta�2005�

allekirjoitettuun�Moldovaa�koskevaan�Euroopan�naapuruuspolitiikan�toimintasuunnitelmaan�

liittyviä�näkökohtia.�

�
Neuvosto�jatkoi�25.�helmikuuta�2008�rajoittavia�toimenpiteitä�Moldovan�tasavallan�Transnistrian�

alueen�johtoa�ja�latinalaista�kirjaimistoa�käyttävien�moldovalaisten�koulujen�sulkemiseen�

pakkotoimin�osallistuneita�Transnistrian�korkean�tason�virkamiehiä�vastaan�(2008/160/YUTP25).�

Neuvosto�poisti�rajoittavien�toimenpiteiden�piiriin�kuuluvien�henkilöiden�luettelosta�kuusi�henkilöä�

ja�lisäsi�siihen�kuusi�muuta�henkilöä.�

�������������������������������������������������
19� EUVL�L�103,�20.4.2007,�s.�52–53.��
20� EUVL�L�323,�8.12.2007,�s.�57–58.��
21� EUVL�L�323,�8.12.2007,�s.�57–58.��
22� EUVL�L�38,�13.2.2008,�s.�28–31.��
23� EUVL�L�46,�16.2.2007,�s.�59–62.��
24� EUVL�L�38,�13.2.2008,�s.�15–18.�
25� Neuvoston�yhteinen�kanta�2008/160/YUTP,�hyväksytty�25�päivänä�helmikuuta�2008,�Moldovan�

tasavallan�Transnistrian�alueen�johtoon�kohdistettavista�rajoittavista�toimenpiteistä,�EUVL�L�51,�
26.2.2008,�s.�23–25.�
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EU:nrajavalvonnanavustusoperaatioMoldovanjaUkrainanrajalla(EUBAM)�jatkoi�

toimintaansa.�Operaatio�on�Euroopan�komission�järjestämä,�ja�sen�palkkalistoilla�on�yli�

200�henkilöä,�mukaan�lukien�noin�120�tulli2�ja�rajavalvonnan�asiantuntijaa�yli�20�jäsenvaltiosta.�

Toukokuussa�2007�operaation�toimeksiantoa�jatkettiin�30.�marraskuuta�2009�saakka.�Operaation�

johtaja�toimii�samalla�Moldovaan�nimitetyn�EU:n�erityisedustajan�korkean�tason�poliittisena�

neuvonantajana.�Lisäksi�perustettiin�EU:n�erityisedustajan�kolmihenkinen�rajaryhmä,�joka�huolehtii�

erityisedustajan�ja�neuvoston�välisestä�yhteydenpidosta.�

�

Länsi=Balkan

�

BosniajaHertsegovinassa�toimivan�EU:n�erityisedustajan�Miroslav�Lajčákin�ensisijaisena�

tehtävänä�oli�edelleen�edistää�johdonmukaista�ja�yhtenäistä�lähestymistapaa�EU:n�

ihmisoikeuspolitiikan�valtavirtaistamiseen,�ja�hän�koordinoi�useilla�eri�aloilla�toteutettuja�toimia.�

�

Euroopanpoliisioperaatio(EUPM)�
26�on�vuodesta�2003�alkaen�tukenut�–�osana�laajempaa�

oikeusvaltion�periaatteeseen�liittyvää�lähestymistapaa�–�parhaiden�eurooppalaisten�ja�

kansainvälisten�normien�mukaisesti�toimivan�kestävän,�ammattitaitoisen�ja�monikansaisen�

poliisiviranomaisen�perustamista�Bosnia�ja�Hertsegovinassa�ja�sen�lähialueella.�Poliisiviranomaisen�

olisi�toimittava�niiden�sitoumusten�mukaisesti,�jotka�on�annettu�EU:n�kanssa�toteutettavan�vakautus2�

ja�assosiaatioprosessin�yhteydessä.�EUPM�toimii�Daytonin/Pariisin�sopimuksen�liitteessä�11�

mainittujen�yleistavoitteiden�mukaisesti,�ja�sen�tavoitteita�on�tuettu�yhteisön�välineiden�avulla.��

�

Bosnia�ja�Hertsegovinassa�toteutettavan�Althea=operaation�vuonna�2007�suoritetun�

uudelleenjärjestelyn�jälkeen�EU2johtoisten�joukkojen�(EUFOR)�
27�vahvuus�on�nyt�kentällä�noin�

2�500�sotilasta,�joiden�tukena�ovat�operaatioalueen�ulkopuolelle�sijoitetut�reservijoukot.�Operaation�

operatiivisena�painopisteenä�on�edelleen�turvallisen�ja�vakaan�ympäristön�varmistaminen�ja�

yhteisiin�sotilasasioihin�liittyvien�tehtävien�siirtäminen�asiaankuuluville�kansallisille�viranomaisille.�

Osia�Euroopan�santarmijoukoista�on�osallistunut�EUFORin�yhdistettyyn�poliisiyksikköön�

marraskuusta�2007�alkaen.�EU�on�edelleen�sitoutunut�toimimaan�aktiivisesti�Bosnia�ja�

Hertsegovinassa,�myös�Althea2operaation�kautta,�ja�EU:n�yleiseen�toimintaan�maassa�liittyvää�EU2

johtoista�sotilaallista�läsnäoloa�jatketaan�niin�kauan�kuin�se�on�tarpeen.��

�������������������������������������������������
26� http://www.eupm.org/�
27� http://www.euforbih.org/�
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Johdonmukaisuus�on�ensisijainen�asia�kaikissa�EU:n�Bosnia�ja�Hertsegovinassa�toteuttamissa�toimissa,�

joihin�kaikki�EU:n�toimijat�komissio�ja�EU:n�lähetystöjen�päälliköt�mukaan�luettuina�osallistuvat,�ja�

tämä�koskee�myös�tukea�uudistusten�jatkamiselle.�EU:n�joukkojen�komentaja,�EU:n�erityisedustaja�ja�

EUPM:n�johtaja�kuulevat�edelleen�toisiaan�säännöllisesti�ennen�toimiin�ryhtymistä.��

�
Pieter�Feith�nimitettiin�4.�helmikuuta�2008�Kosovossatoimivaksi�EU:n�erityisedustajaksi28.�Hänen�

toimeksiantonsa�jatkuu�28.�helmikuuta�2009�asti,�ja�sen�puitteissa�hän�muun�muassa�edistää�

ihmisoikeuksien�ja�perusvapauksien�kunnioittamista�Kosovossa.�

�
EUperustiKosovossatoimivanEU:nsuunnitteluryhmän(EUPTKosovo)�aloittaakseen�

oikeusvaltion�alalla�tulevaisuudessa�mahdollisesti�toteutettavan�ETPP2operaation�suunnittelun.�

Helmikuussa�2008�neuvosto�perusti�kyseisen�Kosovossa�toteutettavan�Euroopan�unionin�oikeusvaltio2

operaation�(EULEXKosovo)�
29.�EULEX�Kosovo�2operaatio�on�olennainen�osa�EU:n�toimia�

Kosovossa,�ja�sen�tavoitteena�on�auttaa�Kosovoa�vahvistamaan�oikeusvaltioperiaatteen�noudattamista�ja�

edistymään�Eurooppaan�yhdentymisessä.�EULEX�Kosovo�2operaatio�toteuttaa�toimeksiantonsa�

valvonnan,�ohjauksen�ja�tiedottamisen�avulla�ja�varaa�tarvittaessa�itselleen�tietyt�täytäntöönpanotehtävät.�

Se�auttaa�Kosovon�viranomaisia�kehittämään�riippumattomat,�monikansaiset�ja�poliittisen�

vaikutusvallan�ulottumattomissa�olevat�oikeus2,�poliisi2�ja�tulliviranomaiset,�edistämään�ihmisoikeuksia�

ja�noudattamaan�kansainvälisesti�tunnustettuja�normeja�ja�parhaita�eurooppalaisia�toimintatapoja.�

Vaikka�Kosovon�vähemmistöyhteisöjen�ihmisoikeus2�ja�turvallisuustilanne�on�viime�vuosina�hieman�

parantunut,�siihen�on�edelleen�kiinnitettävä�erityistä�huomiota.��

�
Ihmisoikeudet�sisällytetään�horisontaalisesti�EULEX�Kosovo�2operaatioon,�joka�laatii�ihmisoikeus2�ja�

tasa2arvonäkökohtien�asiantuntijoiden�avulla�mekanismin�sen�varmistamiseksi,�että�operaation�kaikkien�

tehtävien�hoidossa�noudatetaan�täysin�kansainvälisiä�ihmisoikeusnormeja.�Toukokuussa�2008�

järjestettiin�merkittävä�ihmisoikeus2�ja�tasa2arvokysymyksiä�koskeva�konferenssi,�jossa�selvitettiin�

EULEX�Kosovon�toimeksiantoa�sekä�kuultiin�valtioista�riippumattomien�järjestöjen�ja�

kansalaisyhteiskunnan�näkemyksiä.�

�
Uusia�ETPP2operaatioita�suunniteltaessa�ja�meneillään�olevia�operaatioita�toteutettaessa�on�otettu�

huomioon,�että�YK:n�turvallisuusneuvoston�päätöslauselma�1325�on�pantava�kokonaisuudessaan�

täytäntöön�ETPP2operaatioiden�yhteydessä.�Päätöslauselmassa�edellytetään�muun�muassa�yhteyksiä�

paikallisiin�naisryhmiin�ja�tasa2arvoneuvonantajien�tehtävien�sisällyttämistä�operaatioon.�

�������������������������������������������������
28� YK:n�turvallisuusneuvoston�päätöslauselman�1244�mukaisesti.�
29� http://www.eulex2kosovo.eu�
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Suurlähettiläs�Erwan�Fouéré�jatkoi�sekä�EU:n�erityisedustajana�että�komission�lähetystön�

päällikkönä�entisessäJugoslaviantasavallassaMakedoniassa.�Hänen�toimeksiantoonsa�EU:n�

erityisedustajana�kuuluu�erityisesti�neuvojen�ja�välitysavun�tarjoaminen�poliittisessa�prosessissa,�

Ohridin�puitesopimusta�tukevien�kansainvälisen�yhteisön�toimien�koordinoiminen�sekä�

turvallisuuteen�ja�etnisten�ryhmien�suhteisiin�liittyvien�kysymysten�tiivis�seuraaminen.�Hän�myös�

vaikuttaa�osaltaan�ihmisoikeuksien�ja�perusvapauksien�kunnioittamisen�kehittämiseen�ja�

vahvistamiseen�maassa.�

�

2.2� Ihmisoikeuksistavastaavankorkeanaedustajanatoimivanpääsihteerin
henkilökohtaisenedustajantehtävät

�

Riina�Kionka�on�toiminut�ihmisoikeuksista�vastaavana�YUTP:n�korkeana�edustajana�toimivan�

pääsihteeri�Javier�Solanan�henkilökohtaisena�edustajana�YUTP:n�alalla�29.�tammikuuta�2007�

alkaen.�Hän�on�toinen�tähän�joulukuussa�2004�perustettuun�toimeen�valittu�henkilö.�Kionka�vastaa�

samanaikaisesti�ihmisoikeusasioista�myös�neuvoston�pääsihteeristössä,�mikä�tuo�johdonmukaisuutta�

ja�jatkuvuutta�EU:n�ihmisoikeuspolitiikkaan�(ottaen�asianmukaisesti�huomioon�komission�tehtävät).��

�

Kahtalainen�toimenkuva�merkitsee�sitä,�että�Riina�Kionka�on�mukana�hyvin�erilaisissa�ja�aiheiltaan�

vaihtelevissa�toimissa�julkisesta�diplomatiasta�aina�politiikan�suunnitteluun�asti.�Hän�osallistuu�

ihmisoikeusnäkökulman�valtavirtaistamiseen�yhteisessä�ulko2�ja�turvallisuuspolitiikassa�ja�

Euroopan�turvallisuus2�ja�puolustuspolitiikassa,�kolmansien�maiden�kanssa�käytäviin�

ihmisoikeusvuoropuheluihin�ja�2neuvotteluihin,�ihmisoikeuksia�koskevien�EU:n�suuntaviivojen�ja�

kansainvälisen�humanitaarisen�oikeuden�suuntaviivojen�täytäntöönpanoon�sekä�EU:n�

ihmisoikeuspolitiikan�toteuttamiseen�YK:ssa,�Euroopan�neuvostossa�ja�Etyjissä.��

�
Henkilökohtaisen�edustajan�työ�painottuu�pääasiassa�poliittisiin�toimiin.�Raportointikauden�aikana�

hän�pyrki�lisäämään�pääsihteeristön�sisäistä�johdonmukaisuutta,�erityisesti�täytettäessä�sitoumuksia,�

joita�jäsenvaltiot�ovat�tehneet�ihmisoikeus2�ja�tasa2arvoasioiden�valtavirtaistamiseksi�ETPP2

operaatioissa.�Hän�jatkoi�myös�pyrkimyksiään�ottaa�ihmisoikeusasiat�entistä�useammin�esille�

poliittisten�ja�turvallisuusasioiden�komiteassa,�jotta�kysymyksistä�keskusteltaisiin�korkeammalla�

poliittisella�tasolla.�Painopisteenä�oli�myös�EU:n�ihmisoikeuspolitiikan�julkisuuskuvan�

kohottaminen.�Vastaamalla�yleisön�mielenkiintoon�sitä�kohtaan,�mitä�EU�tekee�ihmisoikeuksien�

puolesta,�voidaan�laajentaa�kaikkien�muidenkin,�eri�puolilla�maailmaa�toteutettujen�EU:n�toimien�

kannatuspohjaa.�
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Edustusasioissa�henkilökohtainen�edustaja�edusti�raportointikauden�aikana�Javier�Solanaa�ja�

neuvostoa�monissa�kansainvälisissä�konferensseissa�ja�seminaareissa�ja�piti�yli�40�puhetta,�joista�

mainittakoon�ihmisoikeuksien�puolustajia�koskenut�puhe�inhimillisen�ulottuvuuden�

täytäntöönpanoa�koskevassa�kokouksessa�Varsovassa�lokakuussa�2007,�joukkotuhonnan�

ehkäisemistä�koskenut�puhe�Madariaga�European�Foundation�2säätiön�seminaarissa�maaliskuussa�

2008�sekä�tiedotusvälineiden�vapautta�koskenut�puhe�Euroopan�komission�seminaarissa�

Chișinăussa�toukokuussa�2008.�Henkilökohtaisen�edustajan�eri�yhteyksissä�esittämiin�

puheenvuoroihin�voi�tutustua�neuvoston�Internet2sivustolla30.�

�

Henkilökohtainen�edustaja�tapasi�niin�ikään�useita�eri�alueilta�peräisin�olevia�ihmisoikeuksien�

puolustajia,�edusti�neuvostoa�seitsemän�kertaa�Euroopan�parlamentin�ihmisoikeuksien�

alivaliokunnan�istunnoissa�ja�epävirallisissa�kokouksissa�sekä�vaihtoi�näkemyksiä�Euroopan�

neuvoston�ja�Etyjin�tämän�alan�virkamiesten,�kuten�Euroopan�neuvoston�ihmisoikeusvaltuutetun�

Thomas�Hammarbergin�ja�ODIHR:n�johtajan�Christian�Strohalin,�kanssa.�

�

Henkilökohtainen�edustaja�osallistui�raportointikaudella�15�ihmisoikeusvuoropuheluun�ja�

2neuvotteluun.�

�

Henkilökohtaisen�edustajan�yhdessä�neuvoston�pääsihteeristön�koulutusosaston�kanssa�järjestämät�

koulutustilaisuudet,�joiden�tarkoituksena�oli�parantaa�pääsihteeristön�henkilöstön�tietämystä�

ihmisoikeusasioista,�antoivat�ulkopuolisille�puhujille�tilaisuuden�esittää�näkemyksiään.�

Koulutustilaisuuksissa�esiintyivät�muun�muassa�Kansainvälinen�ihmisoikeusliitto�(FIDH),�Amnesty�

International,�Human�Rights�Watch,�Euroopan�parlamentin�ihmisoikeuksien�alivaliokunnan�

puheenjohtaja�Hélène�Flautre�ja�Euroopan�neuvoston�ihmisoikeusvaltuutettu�Thomas�Hammarberg.�

Riina�Kionka�puhui�myös�komission�henkilöstölle,�merentakaiset�edustustot�mukaan�luettuina,�

ihmisoikeuksia�koskevista�EU:n�suuntaviivoista�syksyllä�2007�järjestetyssä�komission�

koulutustilaisuudessa.��

�������������������������������������������������
30� http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=1193&lang=EN&mode=g�
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Henkilökohtainen�edustaja�pyrki�lisäämään�ihmisoikeuksien�painoarvoa�neuvostossa�ottamalla�

ihmisoikeusnäkökohdat�esiin�myös�maantieteellisissä�ja�aihekohtaisissa�neuvoston�työryhmissä.�

Näihin�kuuluivat�raportointikauden�aikana�Afrikka2työryhmä,�Aasian�ja�Oseanian�työryhmä,�

terrorismityöryhmä�ja�Itä2Euroopan�ja�Keski2Aasian�työryhmä.�Kionka�otti�kuluneen�vuoden�aikana�

ihmisoikeusnäkökohdat�esiin�viidesti�poliittisten�ja�turvallisuusasioiden�komiteassa.�Hän�myös�

painotti,�että�ihmisoikeudet�on�otettava�asianmukaisesti�huomioon�jäsenvaltioiden�hallinnoissa,�ja�

pyrki�edistämään�tätä�kehitystä�mm.�puhumalla�ihmisoikeuksia�koskevista�suuntaviivoista�

Alankomaiden�ulkoministeriössä�Haagissa�syyskuussa�2007�pidetyssä�suurlähettiläiden�

kokouksessa�sekä�saman�vuoden�joulukuussa�Ljubljanassa�pidetyssä�työryhmien�tulevien�

puheenjohtajien�kokouksessa.�

�

Ihmisoikeus2�ja�tasa2arvoasioiden�valtavirtaistaminen�ETPP2operaatioissa�oli�edelleen�keskeisessä�

asemassa�henkilökohtaisen�edustajan�työssä.�Slovenian�puheenjohtajakaudella�kesäkuussa�2008�

julkaistiin�Saksan,�Portugalin�ja�Slovenian�muodostaman�"puheenjohtajakolmikon"�hankkeena�

ihmisoikeus2�ja�tasa2arvoasioiden�huomioon�ottamista�ETPP:ssä�koskeva�käsikirja31,�johon�on�

koottu�EU:n�operaatioiden�suunnittelijoille�laaditut�perusperiaatteet�ja�esimerkkejä�niiden�

soveltamisesta.��

�

Riina�Kionka�tiivisti�myös�yhteistyötä�EU:n�erityisedustajien�kanssa�ja�osallistui�yhteisiin�

vierailuihin�kriisialueille�osana�sitoumustaan�edistää�ihmisoikeuksien�huomioon�ottamista�EU:n�

kriisinhallinnassa.�Heinäkuussa�2007�Kionka�vieraili�Etelä2Kaukasiassa�toimivan�EU:n�

erityisedustajan�Peter�Semnebyn�kanssa�Bakussa,�jossa�hän�toi�esiin�erityisesti�tiedotusvälineiden�

vapauteen�liittyviä�ongelmia.�Lokakuussa�2007�hän�vieraili�Afrikan�Suurten�järvien�alueella�

toimivan�EU:n�erityisedustajan�Roeland�van�de�Geerin�kanssa�Kivun�maakunnissa�Kongon�

demokraattisessa�tasavallassa,�jossa�hän�kiinnitti�erityistä�huomiota�seksuaalisen�väkivallan�

käyttöön�sota2aseena.�

�

2.3� Euroopannaapuruuspolitiikantoimintaohjelmat

�
Euroopan�naapuruuspolitiikka�(ENP)�luotiin�vuonna�2004.�Sen�tavoitteena�on�estää�uusien�

erottavien�linjojen�syntyminen�laajentuneen�EU:n�ja�sen�naapurien�välille�ja�vahvistaa�sen�sijaan�

kaikkien�asianosaisten�vaurautta,�vakautta�ja�turvallisuutta32.�

�������������������������������������������������
31� http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/hr/news144.pdf�
32� http://ec.europa.eu/external_relations/enp/index_en.htm�
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Euroopan�naapuruuspolitiikan�keskeisen�osan�muodostavat�kahdenväliset�ENP:n�

toimintasuunnitelmat,�joista�sovitaan�EU:n�ja�kunkin�kumppanin�välillä.�Toimintasuunnitelmissa�

vahvistetaan�poliittinen�ja�taloudellinen�uudistusohjelma�lyhyen�ja�keskipitkän�aikavälin�

painopisteineen.�Kukin�ENP:n�toimintasuunnitelma�kattaa�laajan�joukon�ihmisoikeuksia,�

hallintotapaa�ja�demokratiakehitystä�koskevia�kysymyksiä,�joiden�painotus�ja�eriyttäminen�

vaihtelevat�kunkin�kumppanimaan�osoittaman�sitoumustason�mukaan.��

�

Toimintasuunnitelmiin�kuuluvien�sitoumusten�tavoitteena�on�edistää�keskeisiä�uudistuksia�

seuraavilla�aloilla:�demokratiakehitys�(esimerkiksi�vaalilait,�hallinnon�hajauttaminen�ja�

hallinnollisten�valmiuksien�vahvistaminen),�oikeusvaltio�(esimerkiksi�rikos2�ja�siviililainsäädäntö,�

rikosprosessilait,�oikeuslaitoksen�toiminnan�tehostaminen�ja�strategioiden�laatiminen�petosten�

torjuntaan)�ja�ihmisoikeudet�(esimerkiksi�ihmisoikeuksia�ja�perusvapauksia�koskeva�lainsäädäntö,�

kansainvälisten�ihmisoikeussopimusten�noudattamisen�valvonta,�rotu2�ja�muukalaisvihan�torjunta,�

ihmisoikeuskoulutus�ja�työntekijöiden�perusoikeuksia�koskevien�kansainvälisten�yleissopimusten�

noudattamisen�valvonta).��

�

Raportointikaudella�pantiin�täytäntöön�12:ta�ENP:n�toimintasuunnitelmaa�(Armenia,�Azerbaidžan,�

Egypti,�Georgia,�Israel,�Jordania,�Libanon,�Marokko,�Moldova,�palestiinalaishallinto,�Tunisia�ja�

Ukraina).�Toimintasuunnitelmien�täytäntöönpanoa�seurataan�yhteisesti�alakomiteoissa,�ja�joidenkin�

kumppanimaiden�osalta�myös�erityisissä�ihmisoikeuksia�ja�demokratiaa�käsittelevissä�

alakomiteoissa.�Jo�kokoontuneita�ihmisoikeuksia�käsitteleviä�alakomiteoita�on�tähän�mennessä�

perustettu�Jordanian�(3.�kokous�pidettiin�25.�kesäkuuta�2008),�Marokon�(2.�kokous�27.�marraskuuta�

2007),�Tunisian�(1.�kokous�12.�marraskuuta�2007)�ja�Libanonin�(1.�kokous�12.�maaliskuuta�2007)�

kanssa.�EU:n�ja�Israelin�ihmisoikeuksia�käsittelevä�epävirallinen�työryhmä�kokoontui�30.�

huhtikuuta�2008.�Egyptin�kanssa�toteutettavaan�ENP:n�toimintasuunnitelmaan�sisältyviä�

ihmisoikeusalan�sitoumuksia�tarkasteltiin�poliittisia�kysymyksiä,�ihmisoikeuksia�ja�demokratiaa�

sekä�kansainvälisiä�ja�alueellisia�asioita�käsitelevässä�alakomiteassa�2.�ja�3.�kesäkuuta�2008.�

Moldovan�ja�Ukrainan�kanssa�toteutettavaan�ENP:n�toimintasuunnitelmaan�sisältyviä�

ihmisoikeuskysymyksiä�tarkasteltiin�oikeuden,�vapauden�ja�turvallisuuden�alakomiteoissa�

19.�syyskuuta�2007�Moldovan�osalta�ja�10.�huhtikuuta�2008�Ukrainan�osalta.�Vapautta,�

turvallisuutta�ja�oikeutta�käsittelevän�EU:n�ja�Georgian�alakomitean�ensimmäisessä�kokouksessa�

30.�huhtikuuta�2008�sovittiin,�että�ihmisoikeuksia�käsitteleviä�epävirallisia�troikkakokouksia�

pidetään�säännöllisesti�alakomitean�kokousten�yhteydessä.�
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EU�pyrkii�kehittämään�jatkuvasti�näiden�uusien�rakenteiden�työmenetelmiä,�muun�muassa�

keskittymällä�olennaisiin�käytännön�kysymyksiin,�asettamalla�toimia�tärkeys2�ja�

toteutusjärjestykseen�sekä�määrittelemällä�yhdessä�tulokset,�joihin�pyritään.�On�selvää,�että�

vuoropuhelun�vaikuttavuus�ja�tulokset�riippuvat�suurelta�osin�kumppanimaan�halukkuudesta�panna�

ENP:n�osana�hyväksytyt�ihmisoikeuksiin�ja�perusvapauksiin�liittyvät�sitoumukset�täytäntöön�ja�

valvoa�niiden�noudattamista.�

�

Komission�tiedonannossa�"Vahva�Euroopan�naapuruuspolitiikka"33�(joulukuu�2007)�esitettiin�

erityisesti�kauppaa�ja�taloudellista�yhdentymistä,�liikkuvuutta�sekä�alueellisten�konfliktien�

ratkaisemista�koskevia�ehdotuksia�kumppanimaille�esitettävän�EU:n�tarjouksen�vahvistamiseksi.�

Helmikuussa�2008�kokoontuneet�EU:n�ulkoministerit�totesivat�päätelmissään,�että�tiedonanto�sopii�

pohjaksi�tuleville�keskusteluille,�joissa�tarkastellaan�ENP:n�tehostamista�ja�kiinnostavuuden�

lisäämistä�pyrkien�hyödyntämään�mahdollisimman�hyvin�sen�tarjoamat�mahdollisuudet.��

�

Komission�tiedonannossa�"Euroopan�naapuruuspolitiikan�täytäntöönpano�vuonna�2007"34,�jonka�

liitteenä�olivat�maakohtaiset�tilanneselvitykset35�(huhtikuu�2008),�todetaan,�että�vaikka�ENP:n�

piiriin�kuuluvien�maiden�poliittisissa�uudistusprosesseissa�noudatetaan�tärkeitä�yhteisiä�

perusperiaatteita,�prosessit�ovat�erilaisia�ja�heijastavat�kyseisten�maiden�sitoumuksia.�Kaikki�idässä�

sijaitsevat�ENP2kumppanit,�joiden�kanssa�on�hyväksytty�toimintasuunnitelmat,�kuuluvat�Etyjiin�ja�

Euroopan�neuvostoon,�mikä�edistää�tietynlaista�uudistusohjelmaa,�jonka�tavoitteena�on�pitkälle�

tähtäävä�lähentyminen�EU:n�perusnormeihin.�Useissa�alueen�maissa�myös�vallitsi�talouskasvu�ja�

suhteellinen�vakaus�uudistuksia�toteutettaessa.�Etelässä�uudistusohjelman�perustana�olivat�

Barcelonan�julistuksessa�vahvistetut�arvot,�jotka�on�yhdessä�YK:n�piirissä�tehtyjen�sitoumusten�

kanssa�asetettu�tavoitteiksi.�Poliittiset�uudistukset�ovat�olleet�hitaita�monissa�maissa,�joissa�normeja�

ei�vielä�täysin�noudateta.�Poliittinen�vuoropuhelu�ja�uudistusohjelma�ovat�yleisesti�ottaen�hyvin�

erilaisia�ENP2kumppanimaissa.�Tiedonannossa�esitetyn�yleisen�arvion�lisäksi�kussakin�

maakohtaisessa�tilanneselvityksessä�arvioidaan�asianomaisen�toimintasuunnitelman�

täytäntöönpanoa�1.�marraskuuta�2006�ja�31.�joulukuuta�2007�välisenä�aikana.�

�������������������������������������������������
33� http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com07_774_en.pdf�
34� http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2008/com08_164_en.pdf�
35� http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm�
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EU�antaa�merkittävää�teknistä�ja�taloudellista�tukea�ENP:n�täytäntöönpanoa�varten�ulkoisen�avun�

ohjelmistaan,�erityisesti�eurooppalaisesta�naapuruuden�ja�kumppanuuden�välineestä�(ENPI).�

Hallintotaparahaston�avulla�naapurimaita�kannustetaan�edistämään�uudistusprosessejaan.�

Hallintotaparahastosta�annetaan�tavanomaisten�maakohtaisten�määrärahojen�lisäksi�ylimääräistä�

tukea�tunnustukseksi�ja�tueksi�niille�kumppanimaille,�jotka�ovat�edistyneet�parhaiten�

toimintasuunnitelmassaan�sovitun�uudistusohjelman�toteuttamisessa.�Rahoituksella�täydennetään�

keskeisimpien�uudistusten�tukemiseen�myönnettäviä�kansallisia�määrärahoja�sen�mukaan,�miten�

hyvin�toimintasuunnitelman�hallintotapaa�(laajasti�määriteltynä)�koskevien�kohtien�toteuttamisessa�

on�edistytty.�Tämä�auttaa�uudistusmielisiä�hallituksia�lujittamaan�uudistusten�tukea�kotimaassa.�

Moldovalle,�Marokolle�ja�Ukrainalle�myönnettiin�rahastosta�samansuuruiset�määrärahat�

(50�miljoonaa�euroa)�vuonna�2008.�

�

2.4� IhmisoikeuksiakoskevatEU:nsuuntaviivat

�

Ihmisoikeuksia�koskevat�EU:n�suuntaviivat�ovat�neuvoston�hyväksymiä�toimintapoliittisia�

asiakirjoja.�Ne�kattavat�EU:n�jäsenvaltioille�erityisen�merkittäviä�aiheita�kuten�

kuolemanrangaistus�(1998,�päivitetty�2008),�julma,epäinhimillinenjahalventavakohtelutai

rangaistus�(2001,�päivitetty�2008),�ihmisoikeusvuoropuhelut�(2001),�lapsetaseellisissa

selkkauksissa�(2003,�päivitetty�2008),�ihmisoikeuksienpuolustajat�(2004)�ja�lapsenoikeudet

(2007).�Ne�ovat�saatavilla�kaikilla�EU:n�kielillä�sekä�venäjän,�kiinan,�arabian�ja�farsin�kielellä�

neuvoston�pääsihteeristön�www2sivuilta�(http://consilium.europa.eu/Human2Rights).�

�

EU�hyväksyi�lisäksi�joulukuussa�2005�suuntaviivat�kansainvälisen�humanitaarisen�oikeuden�

noudattamisen�edistämiseksi36.�Keskeisenä�tavoitteena�on�saada�aikaan�EU:lle�operatiivisia�

välineitä,�joiden�avulla�kansainvälisen�humanitaarisen�oikeuden�noudattamista�voidaan�edistää.��

�

Suuntaviivat�eivät�ole�oikeudellisesti�sitovia,�mutta�ne�ovat�erittäin�käytännöllinen�työväline�EU:n�

ihmisoikeuspolitiikassa.�Ne�sisältävät�perusteita,�joilla�EU:n�eri�toimijat�niin�päätoimipaikoissa�kuin�

kolmansissa�maissakin�voivat�toimia�pitkäjänteisesti�useilla�keskeisillä�ongelmallisilla�aloilla.��

�������������������������������������������������
36� EUVL�C�327,�23.12.2005,�s.�4.�
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Kohdassa�4�on�lisätietoja�siitä,�miten�EU�panee�täytäntöön�aihekohtaisia�suuntaviivoja.�Tietoja�

ihmisoikeuksia�koskevien�suuntaviivojen�puitteissa�toteutetuista�toimista�on�kohdassa�2.6.�

�

2.5� Virallisetyhteydenototjajulkilausumat



Ihmisoikeuksia�koskevat�viralliset�yhteydenotot�kolmansien�maiden�viranomaisiin�ovat�tärkeitä�

välineitä�EU:n�ulkopolitiikassa.�Virallisen�yhteydenoton�toteuttavat�yleensä�nykyinen�ja�tulevat�

puheenjohtajavaltiot�yhdessä�komission�kanssa,�ja�se�on�luottamuksellinen.�Lisäksi�EU�antaa�

julkilausumia,�joissa�jotakin�hallitusta�tai�muuta�osapuolta�kehotetaan�kunnioittamaan�

ihmisoikeuksia�tai�pannaan�merkille�myönteinen�kehitys.�Julkilausumat�julkaistaan�samanaikaisesti�

Brysselissä�ja�EU:n�kulloisenkin�puheenjohtajavaltion�pääkaupungissa.�

�

Virallisia�yhteydenottoja�ja�julkilausumia�käytetään�yleensä�silloin,�kun�halutaan�tuoda�esiin�huoli�

ihmisoikeustilanteesta.�Useimmiten�aiheena�on�ihmisoikeuksien�puolustajien�suojeleminen,�laiton�

vangittuna�pitäminen,�tahdonvastaiset�katoamiset,�kuolemanrangaistus,�kidutus,�lasten�

suojeleminen,�pakolaiset�ja�turvapaikanhakijat,�laittomat�teloitukset,�sanan2�ja�yhdistymisvapaus,�

oikeus�oikeudenmukaiseen�oikeudenkäyntiin�tai�vaalit.��

�

Raportointikaudellaunioniantoiihmisoikeuksiakoskeviajulkilausumiamuunmuassa

seuraavistamaista:

Afganistan,�Azerbaidžan,�Burma/Myanmar,�Guatemala,�Iran,�Kiina,�Kolumbia,�Kongon�

demokraattinen�tasavalta,�Somalia,�Sri�Lanka,�Sudan,�Syyria,�Togo,�Uzbekistan,�Valko2Venäjä,�

Venäjä�ja�Yhdysvallat.�

�
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Virallisia�yhteydenottoja�ja�julkilausumia�käytetään�myös�myönteisessä�mielessä.�

Raportointikaudella�EU�kiinnitti�julkilausumissaan�huomiota�moniin�myönteisiin�seikkoihin,�joista�

voidaan�mainita�esimerkiksi�humanitaariset�sopimukset�Kolumbiassa�(9.�lokakuuta�2007)�ja�

kuolemanrangaistuksen�poistaminen�(4.�tammikuuta�2008)�ja�ihmisoikeuksien�puolustajien�

vapauttaminen�(14.�helmikuuta�2008)�Uzbekistanissa.�Julkilausumia�käytetään�myös�EU:n�

painopisteitä�tukevina�viesteinä:�esimerkiksi�julkilausuma�kuolemanrangaistuksen�vastaisena�

eurooppalaisena�teemapäivänä�(EU:n�ja�Euroopan�neuvoston�yhteinen�julkilausuma)�
37�tai�YK:n�

kansainvälisenä�päivänä�kidutuksen�uhrien�puolesta38.�Virallisia�yhteydenottoja�toteutettiin�

maailmanlaajuisesti�Kansainvälisen�rikostuomioistuimen�Rooman�perussäännön�yleismaailmallisen�

ja�yhtenäisen�soveltamisen�edistämiseksi.�

�

Tämän�lisäksi�EU:n�yhteisen�ulko2�ja�turvallisuuspolitiikan�(YUTP)�korkea�edustaja�antaa�ajoittain�

lausuntoja�keskeisistä�ihmisoikeuksiin�liittyvistä�seikoista.�

�

2.6� Ihmisoikeusvuoropuhelutja=neuvottelut



Ihmisoikeusvuoropuhelut�ovat�yksi�keinoista,�joita�Euroopan�unioni�voi�käyttää�

ihmisoikeuspolitiikkansa�täytäntöönpanemiseksi,�ja�olennainen�osa�unionin�kolmansia�maita�

koskevaa�kokonaisstrategiaa.�Euroopan�unioni�on�aloittanut�kolmisenkymmentä�

ihmisoikeusvuoropuhelua,�2neuvottelua�ja�asiaa�koskevaa�keskustelufoorumia�kolmansien�maiden�

kanssa.�

�������������������������������������������������
37� Ks.�myös�kohta�4.1,�Kuolemanrangaistus.�
38� Tätä�julkilausumaa�koskevia�lisätietoja�on�kohdassa�4.2,�Kidutus�ja�muu�julma,�

epäinhimillinen�ja�halventava�kohtelu�tai�rangaistus.�
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�

Ihmisoikeusvuoropuheluja�käydään�tällä�hetkellä�eri�muodoissa:�

�

�� rakenteelliset�ihmisoikeusvuoropuhelut;�

�� assosiaatiosopimusten,�kumppanuus2�ja�yhteistyösopimusten�tai�yhteistyösopimusten�

mukaisissa�alakomiteoissa,�erityisesti�ENP:n�puitteissa�käydyt�vuoropuhelut;�

�� paikalliset�ihmisoikeusvuoropuhelut;�

�� ihmisoikeuskysymyksiä�koskevat�troikan�neuvottelut.�

�

Ihmisoikeuksista�keskustellaan�myös�ajoittain�8�artiklan�mukaisissa�vuoropuheluissa�ja�96�artiklan�

mukaisissa� neuvotteluissa� AKT2maiden� kanssa� Cotonoun� sopimuksen� mukaisesti,� mutta� näiden�

keskustelujen�ei�katsota�olevan�sinänsä�ihmisoikeusvuoropuheluja.�
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�

EU:nihmisoikeusvuoropuhelutja=neuvottelutkolmansienmaidenkanssa

(1.heinäkuuta2007ja30.kesäkuuta2008välisenäaikana)�

�

Afrikan�unioni� � Kiina�� � Jordania� � Uusi2Seelanti� � USA�

Bangladesh�� � Egypti� � Laos� � � Venäjä� � � Uzbekistan�

Kanada� � � Intia� � � Libanon� � Turkmenistan�

Kambodža� � � Israel�� � Moldova� � Tunisia�

Ehdokasvaltiot� � Japani� � Marokko� � Ukraina�

�

2.6.1� IhmisoikeusvuoropuheluKiinankanssa

�

Raportointikauden�aikana�pidettiin�kaksi�EU:n�ja�Kiinan�ihmisoikeusvuoropuhelun�kierrosta:�

24.�kierros�järjestettiin�Pekingissä�17.�lokakuuta�2007�ja�25.�kierros�Brdossa�Sloveniassa�

15.�toukokuuta�2008.�Kuten�tavallista,�vuoropuhelupakettiin�sisältyi�kummassakin�tapauksessa�

käynti�paikan�päällä�ja�poliittisen�tason�"kohteliaisuuskäynti",�ja�ennen�kokouksia�toimitettiin�

luettelo�yksittäisistä�tapauksista.�Vuoden�keskeytyksen�jälkeen�toukokuussa�2008�jatkettiin�

ihmisoikeuksia�koskevan�oikeudellisen�seminaarin�pitämistä�vuoropuhelun�yhteydessä.�

�

Pekingissä�lokakuussa�2007�EU:lle�keskeisiä�kysymyksiä�olivat�Kiinan�rikosoikeusjärjestelmä,�

sananvapaus,�uskonnonvapaus�Tiibetissä�ja�työntekijöiden�oikeudet.�Kiina�antoi�todellisia�

vastauksia�kansalaisoikeuksia�ja�poliittisia�oikeuksia�koskevasta�kansainvälisestä�yleissopimuksesta,�

kuolemanrangaistuksesta,�kidutuksesta,�sananvapaudesta�ja�yhteistyöstä�YK:n�foorumeilla.�

Kiivainta�mielipiteiden�vaihto�oli,�kun�EU�ja�Kiina�keskustelivat�uskonnonvapaudesta�Tiibetissä�ja�

erityisesti�uusista�toimenpiteistä,�joilla�tiukennetaan�uudestisyntyneiden�lamojen�hyväksymistä�

koskevaa�valtion�valvontaa.��

�

Vuoropuhelun�puitteissa�EU:n�troikka�vieraili�Shanxin�maakunnassa.��

�

Vuoropuhelun�25.�kokouksessa�Brdossa�Sloveniassa�15.�toukokuuta�2008�kiinnitettiin�erityistä�

huomiota�sananvapautta,�vähemmistöihin�kuuluvien�henkilöiden�oikeuksia�erityisesti�Tiibetissä�ja�

yhteistyötä�YK:n�foorumeilla�koskeviin�kysymyksiin.�
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EU�oli�erityisen�huolestunut�siitä,�että�Kiinassa�rajoitetaan�edelleen�sananvapautta,�myös�

lehdistönvapautta�ja�Internetin�käyttöä,�sekä�ihmisoikeuksien�puolustajien�ja�valituksentekijöiden�

asemasta.�

�

EU�toi�esiin�syvän�huolestuneisuutensa�Tiibetin�ihmisoikeus2�ja�humanitaarisesta�tilanteesta�Tiibetin�

viimeaikaisten�tapahtumien�jälkeen.�Kiina�toisti�yksityiskohtaisesti�totutun�kantansa�Tiibetin�

tilanteesta�ja�Dalai2laman�roolista�ja�totesi,�että�asiasta�voidaan�keskustella�edelleen.��

�

Vuoropuheluun�liittyviä�muita�toimia�olivat�vierailu�italialaisvähemmistön�instituutioihin�Koperissa�

ja�Piranissa�sekä�Bledissä�13.�ja�14.�toukokuuta�2008�pidetty�oikeudellinen�seminaari,�jossa�

keskityttiin�terveydenhuoltoa�koskevaan�oikeuteen�ja�lapsen�oikeuksiin.�Seminaari�oli�ensimmäinen�

vuoden�2006�jälkeen,�sillä�Berliinin�seminaari�toukokuussa�2007�peruutettiin�Kiinan�vastustettua�

kahden�EU:n�kutsuman�valtioista�riippumattoman�järjestön�osallistumista.�Bledin�seminaari�oli�

kiinalaisille�ja�eurooppalaisille�tiedemaailman�edustajille�ja�virkamiehille�sekä�seminaarin�aiheina�

olleisiin�kysymyksiin�erikoistuneille�valtioista�riippumattomille�järjestöille�tilaisuus�käydä�

rakentavaa�keskustelua.�Useat�kansalainväliset�ihmisoikeusjärjestöt,�jotka�EU�oli�kutsunut�paikalle,�

päättivät�olla�osallistumatta�seminaariin.�

�

Vuoropuhelun�seuraava�kierros�on�tarkoitus�järjestää�Ranskan�puheenjohtajakauden�aikana�

Pekingissä�vuoden�2008�loppupuolella.�

�

2.6.2� IhmisoikeusvuoropuheluIraninkanssa

�

Ihmisoikeudet�ovat�olennainen�osa�EU:n�ja�Iranin,�kuten�EU:n�ja�minkä�tahansa�muun�maan,�

suhteiden�kokonaisuutta.�EU:n�ja�Iranin�välillä�on�vuodesta�2002�alkaen�pidetty�neljä�

ihmisoikeusvuoropuhelun�kokousta,�viimeisin�kesäkuussa�2004.�Euroopan�unioni�on�pahoillaan�

siitä,�että�ihmisoikeusvuoropuhelu�Iranin�kanssa�on�ollut�pysähdyksissä�siitä�lähtien,�kun�Iran�

peruutti�viidennen�kierroksen�joulukuussa�2006.�EU�on�edelleen�sitoutunut�vuoropuhelun�

aloittamiseen�uudelleen�edellyttäen,�että�Iran�vahvistaa�halukkuutensa�toteuttaa�prosessia�

vakavissaan39.�

�������������������������������������������������
39� Iranista�enemmän�kohdassa�6.7,�Lähi2itä�ja�Arabian�niemimaa.�
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2.6.3� IhmisoikeusvuoropuheluKeski=Aasianvaltioidenkanssa

�

Turkmenistan

�

Raportointikaudella�EU�piti�Turkmenistanin�kanssa�vuonna�2004�aloitetun�ad�hoc�

2ihmisoikeusvuoropuhelun�viimeisen�kierroksen�18.�syyskuuta�2007.�Osana�EU:n�Keski2Aasian�

strategian�täytäntöönpanoa�Euroopan�unioni�ja�Turkmenistan�kuitenkin�laajensivat�ad�hoc�

2ihmisoikeusvuoropuhelun�säännölliseksi�ihmisoikeusvuoropuheluksi,�jonka�ensimmäinen�kierros�

järjestettiin�24.�kesäkuuta�2008�Ašgabatissa.�EU�toi�keskusteluissa�esiin�monia�Turkmenistanin�

ihmisoikeustilanteeseen�liittyviä�huolenaiheita,�jotka�koskevat�erityisesti�yhdistymis2�ja�

kokoontumisvapautta,�sananvapautta�ja�tiedotusvälineiden�vapautta,�oikeuslaitoksen�

riippumattomuutta�ja�toimivaa�kansalaisyhteiskuntaa,�ajatuksen2�ja�uskonnonvapautta,�vankilaoloja�

ja�kidutusta,�vähemmistöihin�kuuluvien�henkilöiden�oikeuksia,�liikkumisvapautta,�pakkosiirtoja�ja�

lasten�oikeuksia.�Kokouksessa�keskusteltiin�myös�Turkmenistanin�yhteistyöstä�YK:n�mekanismien�

kanssa.�Lisäksi�EU�otti�esiin�useita�huolta�aiheuttavia�yksittäistapauksia�Turkmenistanin�

viranomaisten�kanssa.�

�

Uzbekistan

�

EU:n�ja�Uzbekistanin�ihmisoikeusvuoropuhelun�toinen�kierros�järjestettiin�Brysselissä�5.�kesäkuuta�

2008�EU:n�ja�Uzbekistanin�välisen�oikeus2�ja�sisäasioita,�ihmisoikeuksia�ja�niihin�liittyviä�

kysymyksiä�käsittelevän�alakomitean�puitteissa.�Keskusteluissa�käsiteltiin�ihmisoikeustilannetta�

Uzbekistanissa�ja�EU:ssa�sekä�ihmisoikeusalan�tapahtumia�YK:n�elimissä�ja�Etyjissä.�EU�toi�esiin�

suuren�määrän�erilaisia�Uzbekistanin�ihmisoikeustilannetta�koskevia�huolenaiheita,�jotka�liittyivät�

erityisesti�sananvapauteen,�vankilaoloihin�ja�oikeussuojaan�sekä�palautettujen�pakolaisten�

kohteluun,�kuolemanrangaistuksen�poistamisen�jatkotoimiin,�uskonnonvapauteen,�

kansalaisyhteiskunnan�kehittymiseen,�erityisesti�valtioista�riippumattomien�järjestöjen�ja�

ihmisoikeuksien�puolustajien�tilanteeseen�sekä�lapsityövoimaan.�EU�otti�myös�esiin�useita�

yksittäistapauksia�Uzbekistanin�viranomaisten�kanssa.�Uzbekistanin�edustajat�puolestaan�

keskittyivät�lasten�tilannetta�joissakin�jäsenvaltioissa�koskeviin�erityisiin�näkökohtiin.�
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Ihmisoikeusvuoropuhelun�yhteydessä�oli�tarkoitus�pitää�myös�kansalaisyhteiskunnan�seminaari�

tiedotusvälineiden�vapauttamisesta.�Koska�yksityiskohdista�ei�päästy�yhteisymmärrykseen�

toukokuussa,�seminaari�järjestettiin�lopulta�2.�ja�3.�lokakuuta�2008�Taškentissa.�

�

2.6.4� EU:njaAfrikanunioninihmisoikeusvuoropuhelu



EU�on�halukas�tiivistämään�yhteistyötään�Afrikan�unionin�(AU)�jäsenvaltioiden�kanssa�sekä�

kahdenvälisesti�että�kansainvälisissä�yhteyksissä,�myös�YK:n�ihmisoikeusneuvostossa.�EU:n�troikka�

kävi�syyskuussa�2007�tunnustelevia�keskusteluja�Afrikan�unionin�troikan�kanssa.�Molemmat�

osapuolet�olivat�yhtä�mieltä�siitä,�että�EU:n�ja�AU:n�välistä�yhteistyötä�ihmisoikeuksien�alalla�on�

tehostettava,�ja�keskustelivat�EU:n�ja�AU:n�vuoropuhelun�järjestelyistä.�

�

EU:n�ja�AU:n�vuoropuhelun�ensimmäinen�kierros�järjestettiin�Brysselissä�26.�toukokuuta�2008.�

Osapuolet�sopivat�vuoropuhelun�järjestelyistä,�joihin�kuuluu�erityisesti�pyrkimys�arvioida�

säännöllisesti�pääasiallisia�haasteita,�jotka�koskevat�ihmisoikeuksia,�demokraattisia�periaatteita�ja�

oikeusvaltiota�Afrikassa�ja�Euroopassa.�Ne�keskustelivat�myös�ihmisoikeuksien�kehittymisestä�

EU:ssa�ja�AU:ssa�ja�päättivät�tehostaa�yhteistyötään�asiaan�liittyvissä�aiheissa�kansainvälisillä�

foorumeilla.�

�

Vuoropuhelun�seuraava�kierros�järjestetään�27.�lokakuuta�2008�Addis�Abebassa.�

�

Joulukuussa�2007�pidetyn�Lissabonin�huippukokouksen�jälkeen�EU�ja�AU�päättivät�alkaa�toteuttaa�

yhteistä�strategiaa,�johon�kuuluu�erityinen�kumppanuus�ihmisoikeuksien�ja�demokraattisen�

hallintotavan�aloilla.�Kumppanuus�täydentää�EU:n�ja�AU:n�ihmisoikeusvuoropuhelun�keskusteluja�

ja�liittyy�niihin�läheisesti.�
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2.6.5� IhmisoikeusneuvottelutVenäjänfederaationkanssa



EU:n�ja�Venäjän�ihmisoikeusneuvottelujen�kuudes�kierros�pidettiin�Brysselissä�3.�lokakuuta�2007�ja�

seitsemäs�kierros�Ljubljanassa�17.�huhtikuuta�2008.�Ihmisoikeusneuvottelujen�kuudennella�ja�

erityisesti�seitsemännellä�kierroksella�toistettiin�aikaisemmilla�kierroksilla�katettuja�aiheita,�mikä�

osoitti,�että�osapuolet�olivat�yksimielisiä�vain�harvoista�kohdista.�Kun�Venäjää�kohtaan�osoitettiin�

kritiikkiä,�se�teki�järjestelmällisesti�vastahyökkäyksen.�Venäjä�halusi�keskittyä�prosessiin�ja�korosti,�

että�Venäjän�federaatio�näkee�neuvottelut�luottamusta�lisäävänä�toimintana,�kun�taas�EU�vaati�

tuloshakuisempaa�lähestymistapaa.��

�

Keskusteluissa�käsiteltiin�EU:n�ja�Venäjän�ihmisoikeustilannetta�sekä�ihmisoikeuksien�

kansainväliseen�turvaamiseen�liittyviä�kysymyksiä.�EU�otti�esille�useita�Venäjän�

ihmisoikeustilannetta�koskevia�ongelmia,�jotka�liittyvät�erityisesti�tiedotusvälineiden�vapauteen�ja�

sanan2�ja�kokoontumisvapauteen,�erityisesti�äskettäisten�parlamentti2�ja�presidentinvaalien�valossa,�

kansalaisyhteiskunnan�toimintaan,�vähemmistöihin�kuuluvien�henkilöiden�oikeuksiin,�rasismin�ja�

muukalaisvihan�torjuntaan�sekä�lasten�ja�naisten�oikeuksiin.�Osapuolet�keskustelivat�myös�

ihmisoikeuksista�Pohjois2Kaukasiassa.�Molemmilla�kierroksilla�EU�otti�lisäksi�esille�

yksittäistapauksia�Venäjän�edustajien�kanssa.�

�

Keskusteluissa�keskityttiin�myös�EU:n�ja�Venäjän�kansainvälisiin�ihmisoikeusvelvoitteisiin,�joihin�

kuuluu�yhteistyö�ihmisoikeuksia�koskevien�YK:n�erityismenettelyjen�kanssa.�Kokouksissa�

keskusteltiin�niin�ikään�yhteistyöstä�Euroopan�neuvostossa,�myös�Euroopan�

ihmisoikeustuomioistuimen�tuomioiden�täytäntöönpanoa�koskevasta�kysymyksestä.�EU�toimitti�

Venäjän�pyynnöstä�yksityiskohtaisia�tietoja�tämänhetkisestä�kehityksestä�EU:n�eri�jäsenvaltioissa.�

�

Noudattaen�politiikkaansa,�jonka�mukaisesti�EU�pyrkii�ottamaan�kansalaisyhteiskunnan�tiiviisti�

mukaan�ihmisoikeusvuoropuheluihin,�EU�piti�tärkeänä�ottaa�valtioista�riippumattomat�järjestöt�

mukaan�neuvottelujen�valmisteluihin�ja�järjesti�päivää�ennen�neuvotteluja�pyöreän�pöydän�

kokouksen�venäläisten�ja�kansainvälisten�valtioita�riippumattomien�järjestöjen�kanssa.�Venäjän�

viranomaiset�kieltäytyivät�osallistumasta�pyöreän�pöydän�kokouksiin40.��

�������������������������������������������������
40� Venäjästä�enemmän�kohdassa�6.3,�Venäjä�ja�Keski2Aasia.�



��
��

�

14146/1/08�REV�1� � krl/MN/mrc,sk� 35�

� DG�E�HR� LIMITE� FI�

2.6.6� IhmisoikeuksiakoskevattroikanneuvottelutYhdysvaltojen,Kanadan,Japanin,
Uuden=Seelanninjaehdokasmaidenkanssa

�

TroikanneuvottelutYhdysvaltojenkanssa

�

EU:n�ja�Yhdysvaltojen�ihmisoikeusneuvottelut,�jotka�käydään�kahdesti�vuodessa,�järjestettiin�

20.�syyskuuta�2007�(Bryssel)�ja�26.�helmikuuta�2008�(Washington).�Kummassakin�kokouksessa�

keskusteltiin�avoimesti,�rakentavasti�ja�yksityiskohtaisesti�YK:n�yleiskokouksen�kolmannelle�

komitealle�ja�ihmisoikeusneuvostolle�keskeisistä�maa2�ja�aihekohtaisista�kysymyksistä.�Osapuolet�

keskustelivat�mahdollisuuksista�EU:n�ja�Yhdysvaltojen�yhteistyöhön�ja�koordinointiin�molemmilla�

foorumeilla.�Yhdysvallat�ilmoitti�suhtautuvansa�yhä�epäluuloisemmin�ja�turhautuneemmin�

ihmisoikeusneuvoston�työskentelyyn,�mikä�enteili�sen�päätöstä�vetäytyä�ihmisoikeusneuvoston�

toiminnasta�kesäkuussa�2008.�Helmikuun�kokouksessa�keskusteltiin�yksityiskohtaisesti�

ongelmamaista�ja�niihin�sovellettavista�politiikoista.�EU�ja�Yhdysvallat�vaihtoivat�lisäksi�tietoja�

kolmansien�maiden�kanssa�käytävistä�ihmisoikeusvuoropuheluista�ja�2neuvotteluista.��

�

Sekä�ihmisoikeuksia�että�terrorismin�vastaisia�toimia�koskevat�kysymykset�olivat�kummankin�

kokouksen�esityslistalla.�EU:lla�oli�näin�mahdollisuus�esittää�erityisiä�kysymyksiä�joistakin�

Yhdysvaltojen�toimista�ja�politiikoista�terrorismin�torjunnan�alalla�ja�tuoda�esiin�

huolestuneisuutensa.�EU�ilmaisi�huolensa�kuolemanrangaistuksen�käytön�jatkumisesta�

Yhdysvalloissa.��

�

Lisäksi�keskusteltiin�Durbanin�prosessista,�Yhdysvaltojen�tuesta�ihmisoikeuksien�puolustajille,�

YK:n�demokratiarahastosta�ja�EU:n�ja�Yhdysvaltojen�yhteisestä�mielipidevankeja�koskevasta�

aloitteesta.��
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TroikanneuvottelutKanadankanssa

�

EU:n�ja�Kanadan�ihmisoikeusneuvottelut�käytiin�Brysselissä�6.�syyskuuta�2007�ja�Ottawassa�

28.�helmikuuta�2008.�Kanada�ja�EU�keskustelivat�avoimesti,�rakentavasti�ja�yksityiskohtaisesti�

Yhdistyneiden�Kansakuntien�yleiskokouksen�kolmannelle�komitealle�ja�ihmisoikeusneuvostolle�

keskeisistä�maa2�ja�aihekohtaisista�sekä�muista�ihmisoikeusneuvostoon�liittyvistä�kysymyksistä.�EU�

ja�Kanada�vaihtoivat�lisäksi�tietoja�kolmansien�maiden�kanssa�käytävistä�

ihmisoikeusvuoropuheluista�ja�2neuvotteluista.�Lisäksi�keskusteltiin�muun�muassa�EU:n�

huolestuneisuudesta�siitä,�että�Kanada�on�päättänyt�vetäytyä�Durbanin�tarkistuskokouksesta�ja�

suhtautuu�vastahakoisesti�alkuperäiskansojen�oikeuksia�koskevaan�YK:n�julistukseen.�

�

TroikanneuvottelutJapaninkanssa

�

EU:n�ja�Japanin�ihmisoikeusneuvottelut�käytiin�Brysselissä�9.�lokakuuta�2007�ja�Genevessä�

6.�maaliskuuta�2008.�Japani�ja�EU�keskustelivat�kehityksestä�YK:n�ihmisoikeusneuvostossa�ja�sen�

liitännöistä�YK:n�yleiskokouksen�kolmanteen�komiteaan�sekä�kolmansien�maiden�kanssa�käytävistä�

kahdenvälisistä�ihmisoikeusvuoropuheluista.�EU�toi�esiin�huolensa�kuolemanrangaistuksen�käytön�

jatkumisesta�Japanissa.�

�

TroikanneuvottelutUuden=Seelanninkanssa

�

Ihmisoikeusneuvottelujen�neljäs�kierros�Uuden2Seelannin�kanssa�järjestettiin�Brysselissä�

14.�helmikuuta�2008.�Uusi2Seelanti�ja�EU�keskustelivat�YK:ssa�tapahtuneesta�kehityksestä.�Ne�

vaihtoivat�lisäksi�tietoja�kolmansien�maiden�kanssa�käytävistä�ihmisoikeusvuoropuheluista�ja�

2neuvotteluista.�Toinen�keskeinen�keskustelunaihe�oli�kuolemanrangaistusta�koskevasta�

moratoriosta�ja�kuolemanrangaistuksen�yleismaailmallisesta�kieltämisestä�annetun�YK:n�

yleiskokouksen�päätöslauselman�seuranta.�
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Troikanneuvottelutehdokasmaidenkanssa

�

Ehdokasmaiden�eli�Kroatian,�entisen�Jugoslavian�tasavallan�Makedonian�ja�Turkin�kanssa�kahdesti�

vuodessa�käytävät�ihmisoikeusneuvottelut�järjestettiin�Brysselissä�8.�lokakuuta�2007�ja�

11.�helmikuuta�2008.�EU�ilmoitti�ehdokasmaille�ihmisoikeuksien�edistämistä�koskevista�EU:n�

painopisteistä,�erityisesti�EU:n�YK:ssa�tekemistä�aloitteista,�ja�pyysi�niiltä�tukea.�Kroatia,�entinen�

Jugoslavian�tasavalta�Makedonia�ja�Turkki�tiedottivat�EU:lle�yleisestä�ihmisoikeuspolitiikastaan.�

�

2.7� Ihmisoikeuslausekkeetkolmansienmaidenkanssatehtävissäyhteistyösopimuksissa

�

Euroopan�yhteisö�on�vuodesta�1995�lähtien�pyrkinyt�lisäämään�ihmisoikeuslausekkeen�kaikkiin�

muiden�kuin�teollisuusmaiden�kanssa�tehtyihin�sopimuksiin,�alakohtaisia�sopimuksia�lukuun�

ottamatta.�Ihmisoikeuslausekkeen�myötä�ihmisoikeuksista�tulee�yhteistä�etua�koskeva�kysymys�ja�

osapuolten�välisen�vuoropuhelun�osa,�ja�se�toimii�muiden�keskeisten�sopimusmääräysten�tavoin�

perustana�myönteisten�toimenpiteiden�toteuttamiselle.�Jos�ihmisoikeuksia�loukataan�vakavasti�ja�

jatkuvasti,�toinen�sopimuspuoli�voi�ihmisoikeuslausekkeen�nojalla�kohdistaa�rikkoneeseen�

osapuoleen�rajoittavia�toimenpiteitä,�jotka�on�suhteutettu�loukkausten�vakavuuteen.�Euroopan�

yhteisö�teki�15.�lokakuuta�2007�Montenegron�tasavallan�kanssa�kauppaa�ja�kaupan�

liitännäistoimenpiteitä�koskevan�väliaikaisen�sopimuksen,�johon�sisältyi�ihmisoikeuslauseke41.�

�

Euroopan�parlamentti�pahoitteli�vuosittaisesta�ihmisoikeusraportista�2007�sekä�Euroopan�unionin�

ihmisoikeuspolitiikasta�8.�toukokuuta�2008�antamassaan�päätöslauselmassa�sitä,�että�ihmisoikeus2�ja�

demokratialauseketta�ei�ole�vieläkään�pantu�kunnolla�täytäntöön,�koska�käytössä�ei�ole�mekanismia,�

jonka�avulla�tämä�voitaisiin�tehdä.�Parlamentti�toisti�pyyntönsä,�että�ihmisoikeuslausekkeita�

pantaisiin�täytäntöön�osapuolten�avoimemman�kuulemismenettelyn�avulla.��

�������������������������������������������������
41� Yhteenveto�ihmisoikeuslausekkeen�sisältävistä�sopimuksista�on�saatavilla�komission�

sopimusarkistosta:�http://ec.europa.eu/world/agreements/default.home.do�
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2.8� Demokratiaajaihmisoikeuksiakoskevastaeurooppalaisestarahoitusvälineestä
(EIDHR)rahoitettavattoimet42



Demokratiaa�ja�ihmisoikeuksia�koskeva�eurooppalainen�rahoitusväline�(EIDHR)�seurasi�

aikaisempaa�EIDHR2aloitetta�vuonna�2007�riippumattomana�rahoitusvälineenä,�ja�se�täydentää�

kahdenvälisen�kehitys2�ja�talousyhteistyön�kautta�myönnettävää�yhteisön�apua.�EIDHR�edesauttaa�

demokratian�ja�oikeusvaltioperiaatteen�sekä�ihmisoikeuksien�ja�perusvapauksien�kunnioittamisen�

kehittymistä�ja�lujittumista�maailmanlaajuisesti.�Vuosia�2007–2010�koskevaa�EIDHR:n�strategia2

asiakirjaa�toteutetaan�vuotuisten�toimintaohjelmien�pohjalta43.�EIDHR:n�tuensaajat�ovat�pääasiassa�

kansainvälisiä�ja�paikallisia�kansalaisyhteiskunnan�järjestöjä�(91�prosenttia�tuesta),�mutta�joukossa�

on�myös�kansainvälisiä�hallitustenvälisiä,�erityisasiantuntemusta�omaavia�elimiä�(9�prosenttia�

tuesta).��

�

EIDHR:lle�on�ominaista�kansalaisyhteiskuntaa�edustavien�järjestöjen�kanssa,�niiden�hyväksi�ja�

niiden�välityksellä�tapahtuva�toiminta.�Toisaalta�EIDHR�edistää�avointa�yhteiskuntaa,�jota�

kansalaisyhteiskunta�tarvitsee�menestyäkseen,�ja�toisaalta�se�tukee�kansalaisyhteiskuntaa�toimissa,�

jotka�lisäävät�sen�vaikutusvaltaa�vuoropuhelussa�ja�uudistuksissa.�EIDHR�on�riippumaton�

rahoitusväline,�jota�voidaan�käyttää�myös�tilanteissa,�joissa�kehitysyhteistyöhön�liittyviä�siteitä�

Euroopan�yhteisöön�ei�ole.�EIDHR:stä�voidaan�rahoittaa�hankkeita�ilman�kolmansien�maiden�

hallitusten�tai�muiden�viranomaisten�suostumusta.�

�

Toimintaa�toteutetaan�maatasolla,�aluetasolla�ja�maailmanlaajuisesti.�Komission�lähetystöt�

kolmansissa�maissa�vastaavat�EIDHR:n�maakohtaisista�hankkeista.�Vuosina�2007–2008�EIDHR:stä�

myönnettiin�ihmisoikeus2�ja�demokratiahankkeisiin�yli�108�miljoonaa�euroa,�joiden�turvin�oli�

mahdollista�rahoittaa�suuri�määrä�erilaisia�hankkeita�yli�80�maassa.�Lisäksi�EU:n�

vaalitarkkailuvaltuuskunnat�rahoitettiin�EIDHR:stä44.�Vaalitarkkailuvaltuuskunnat�ovat�kehittyneet�

keskeiseksi�välineeksi�edistettäessä�tietyn�maan�demokratiakehitystä.�

�������������������������������������������������
42� Euroopan�parlamentin�ja�neuvoston�asetus�(EY)�N:o�1889/2006,�annettu�20�päivänä�joulukuuta�2006,�

demokratian�ja�ihmisoikeuksien�maailmanlaajuista�edistämistä�koskevasta�rahoitusvälineestä,�EUVL�
L�386,�29.12.2006,�s.�1.�

43� http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/doc/index.htm�
44� Ks.�kohta�4.11,�Demokratia�ja�vaalit.�
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EIDHR�perustuu�uuteen�joustavamman�ja�innovatiivisemman�rahoituksen�mahdollistavaan�

varainhoitoasetukseen,�ja�sillä�voidaan�tietyissä�olosuhteissa�rahoittaa�rekisteröityjen�järjestöjen�

lisäksi�myös�muita�kuin�oikeushenkilöitä.�Se�antaa�myös�mahdollisuuden�"jälleenrahoitukseen",�

mikä�tarkoittaa�sitä,�että�ihmisoikeuksien�vahvistamiseksi�tilanteissa,�joissa�niitä�uhataan�eniten,�

hankkeen�toteuttamisesta�vastaavat�kansalaisyhteiskunnan�järjestöt�voivat�myöntää�pienimuotoista�

rahoitusta�muille�paikallisille�järjestöille,�muille�kuin�oikeushenkilöille�tai�yksittäisille�

ihmisoikeuksien�puolustajille.��

�

Komissio�ja�kansalaisyhteiskunnan�edustajat�kokoontuvat�säännöllisesti�paikallisella�tasolla�

kumppanimaissa�sekä�Brysselissä�EIDHR:n�kannalta�merkittävillä�valtioista�riippumattomien�

järjestöjen�foorumeilla�vuoropuhelun�tehostamiseksi�toteutuskumppaneiden�kanssa�ja�tietojen�

jakamiseksi.�EIDHR:stä�voidaan�myös�tukea�paikallisten�kansalaisyhteiskunnan�järjestöjen�

toimintaedellytysten�kehittämistä�kumppanimaissa.�

�

Hankkeidenmäärittely,valintajarahoittaminen45�

�

Uuden�EIDHR2välineen�tavoitteiden�saavuttamiseksi�hankkeet�valitaan�kolmella�eri�tavalla.�

�

Heinäkuun�2007�ja�kesäkuun�2008�välisenä�aikana�esitettiin�seitsemän�maailmanlaajuista

ehdotuspyyntöä,�joiden�57,5�miljoonan�kokonaisbudjetti�saatiin�vuosien�2007�ja�2008�

talousarvioista.�Ehdotuspyynnöissä�keskityttiin�ihmisoikeuksien�ja�perusvapauksien�

kunnioittamisen�edistämiseen�maissa�ja�alueilla,�joilla�ne�ovat�suurimmassa�vaarassa,�toimien�

tukemiseen�EU:n�ihmisoikeuksia�koskevien�suuntaviivojen�kattamilla�aloilla�

(ihmisoikeusvuoropuhelut,�ihmisoikeuksien�puolustajat,�kuolemanrangaistus,�kidutus),�tukeen�

Kansainväliseen�rikostuomioistuimeen�liittyville�maailmanlaajuisille�kansalaisyhteiskunnan�

kampanjoille�sekä�EU:n�ulkopuolisille�maisterintutkintotason�koulutusohjelmille�ihmisoikeuksien�ja�

demokratiakehityksen�alalla.�

�������������������������������������������������
45� Liitteessä�I�on�yhteenveto�EIDHR:n�hankkeista,�jotka�on�rahoitettu�vuoden�2007�heinäkuun�ja�

vuoden�2008�kesäkuun�välisenä�aikana.��
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Maakohtaisetmikrohankejärjestelyt�komission�lähetystöjen�hallinnoimine�paikallisine�

ehdotuspyyntöineen�ovat�lisääntyneet�merkittävästi�vuoden�2002�jälkeen.�Vuonna�2007�komissio�

myönsi�31,8�miljoonaa�euroa�paikallisiin�hankkeisiin�"maakohtaisten�tukijärjestelmien"�(CBSS)�

nojalla.�Järjestelmiä�toteutettiin�47�maassa�ja�niillä�pyrittiin�kansalaisyhteiskunnan�aseman�

vahvistamiseen�ihmisoikeuksien�ja�demokraattisten�uudistusten�edistämisessä,�ryhmäetujen�

rauhanomaisessa�tukemisessa�ja�poliittisten�osallistumis2�ja�edustusmahdollisuuksien�

parantamisessa.�Maakohtaisista�tukijärjestelmistä�myönnetään�10�000–300�000�euron�suuruisia�

määrärahoja.��

�

Ilmanehdotuspyyntöjävalittavathankkeetovat�strategisia�kumppanuuksia,�joilla�pyritään�

tukemaan�ja�vahvistamaan�ihmisoikeuksien�suojaamiseen,�oikeudenmukaisuuteen,�

oikeusvaltioperiaatteen�noudattamiseen�ja�demokratian�edistämiseen�tähtäävää�kansainvälistä�ja�

alueellista�toimintakehystä.�Vuosina�2007–2008�EU:n�tuki�strategisille�kumppanuuksille�oli�

18,2�miljoonaa�euroa,�ja�siihen�sisältyi�muun�muassa�yhteinen�ohjelma�Euroopan�neuvoston�kanssa,�

EY:n�ja�Etyjin�yhteinen�hallinnointihanke�demokratiakehityksen�ja�ihmisoikeuksien�edistämiseksi�

Itä2Euroopassa�ja�tuki�elokuvien�tuotannolle�ja�esittämiselle�ihmisoikeuksien�viestintävälineinä�

ihmisoikeuksien�yleismaailmallisen�julistuksen�602vuotisjuhlavuoden�yhteydessä.��

Kumppanuuksiin�kuuluu�lisäksi�osallistuminen�YK:n�ihmisoikeusvaltuutetun�toimiston�strategiseen�

toimintasuunnitelmaan�sekä�eurooppalaisen�yliopistojen�välisen�ihmisoikeus2�ja�

demokratiakeskuksen�(EIUC)�maisterintutkinnot�ihmisoikeuksien�ja�demokratiakehityksen�alalla.�

�
Arvioinnitjaanalyysit

�
Arvioinnissa,�joka�koski�EIDHR:n�tukea�kidutuksen�ehkäisemiseksi�ja�kidutuksen�uhrien�

kuntouttamiskeskuksille46,�arvioitiin�36�hanketta,�jotka�toteutettiin�viimeisten�viiden�vuoden�aikana�

28:ssa�Lähi2idän,�Aasian,�Afrikan,�Itä2�ja�Länsi2Euroopan�ja�Latinalaisen�Amerikan�maassa.�

Arvioinnissa�todettiin,�että�työskentely�kidutuksen�ehkäisemiseksi�vaikutti�myönteisesti�kidutusta�

koskevaan�tilanteeseen�ja�muihin�ihmisoikeuskysymyksiin�monessa�maassa.�Kidutuksen�uhrien�

auttaminen�kidutuksen�uhrien�kuntouttamiskeskuksissa�on�tasaisesti�lisääntynyt�ja�tarjottujen�

palvelujen�laatu�parantunut.�Hankkeiden�tarkoituksenmukaisuuden�ja�tehokkuuden�arvioitiin�olevan�

hyvin�tyydyttävää.�Arvioinnissa�todettiin�myös,�että�kidutuksen�uhrien�kuntouttamiskeskuksia�

koskevien�hankkeiden�arviointi�ei�ole�helppoa,�koska�tarkoituksenmukaisia,�objektiivisia�ja�

todennettavissa�olevia�indikaattoreita�ei�ole.�

�������������������������������������������������
46� http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/eidhr/documents/evaluation_torture_projects_en.pdf�
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Lisäksi�kaikista�EIDHR:n�hankkeista�tehdyssä�analyysissa�annetaan�yleiskuva�siitä,�mitä�EIDHR:stä�

on�tuettu�vuodesta�2000�ja�miten�sen�merkitystä�ja�vaikutusta�voitaisiin�arvioida.�

Aineistotutkimuksen�tuloksena�laadittiin�sähköiset�tiivistelmät47,�jotka�kattavat�kaikki�EIDHR:n�

hankkeet�maantieteellisessä�ja�aihekohtaisessa�järjestyksessä.�Tiivistelmiä�päivitetään�säännöllisesti.��

�

3.� EUROOPA�PARLAME�TI�TOIMI�TAIHMISOIKEUKSIE�ALALLA

�

Euroopan�parlamentti�otti�edelleen�merkittävällä�tavalla�kantaa�ihmisoikeuksia�ja�demokratiaa�

koskeviin�kysymyksiin48.�Raportointikauden�aikana�se�osallistui�ihmisoikeuspolitiikkojen�

laatimiseen,�toteuttamiseen�ja�arvioimiseen�eri�tavoin,�joista�mainittakoon�päätöslauselmat�ja�

mietinnöt,�vierailut�kolmansiin�maihin,�ihmisoikeustapahtumat,�parlamenttien�välisistä�suhteista�

vastaavat�valtuuskunnat�ja�parlamentaariset�sekakomiteat�kolmansien�maiden�kanssa,�suulliset�ja�

kirjalliset�kysymykset,�erityiskuulemiset�yksittäisistä�asioista�ja�parlamentin�vuosittain�myöntämä�

ihmisoikeuspalkinto,�mielipiteenvapauden�Saharov2palkinto.�Euroopan�parlamentti�valvoo�tiukasti�

neuvoston�ja�komission�toimintaa�käymällä�siitä�julkista�keskustelua�täysistunnoissa,�valiokunnissa,�

alivaliokunnissa�ja�työryhmissä.�Euroopan�parlamentin�puhemies�sekä�valiokuntien,�alivaliokuntien�

ja�valtuuskuntien�puheenjohtajat�myös�ottavat�säännöllisesti�esiin�ihmisoikeusasioita�kolmansien�

maiden�edustajien�kanssa�käytävissä�suorissa�neuvotteluissa�tai�kirjeenvaihdossa.�

�

Ulkoasiainvaliokuntaan�kuuluva�ihmisoikeuksienalivaliokunta,�jonka�puheenjohtajana�toimii�

Hélène�Flautre�(Vihreät/EFA),�on�ihmisoikeuksista�käytävien�keskustelujen�pääfoorumi�Euroopan�

parlamentissa.�Se�tekee�parlamentaarisia�aloitteita�alalla�ja�toimii�EU:n�ulkopuolisten�maiden�

ihmisoikeustilannetta�ja�demokratiakehitystä�koskevana�pysyvänä�keskustelufoorumina.�Näistä�

asioista�keskustellaan�muiden�EU:n�toimielinten,�YK:n�erityisraportoijien�sekä�UNDP:n,�Euroopan�

neuvoston,�hallitusten,�ihmisoikeuksien�puolustajien�ja�valtioista�riippumattomien�järjestöjen�

edustajien�kanssa.��

�������������������������������������������������
47� http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/eidhr/projects_en.htm�
48� Yleiskatsaus�Euroopan�parlamentin�keskeisiin�toimiin�ihmisoikeuskysymyksissä�ulkosuhteiden�alalla�

esitetään�osoitteessa:�http://www.europarl.europa.eu/comparl/afet/droi/default.htm�
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Alivaliokunnan�yhtenä�keskeisenä�tavoitteena�on�edistää�ihmisoikeuskysymysten�huomioon�

ottamista�EU:n�ulkosuhteiden�kaikilla�aloilla.�Se�on�toteuttanut�tätä�tavoitetta�muun�muassa�

laatimalla�suuntaviivoja�kaikille�Euroopan�parlamentin�parlamenttien�välisistä�suhteista�kolmansiin�

maihin�vastaaville�valtuuskunnille.��

�

Raportointijaksonaikanaihmisoikeuksienalivaliokuntajärjestiuseitakeskustelujaja

kuulemisiamuunmuassaseuraavistaihmisoikeuskysymyksistä:

Kiina�olympialaisten�lähestyessä�ja�Kiinan�kanssa�käydyn�ihmisoikeusvuoropuhelun�jälkeen,�Tiibetin�

ongelmallinen�tilanne,�ihmisoikeustilanne�Venäjällä�sekä�Venäjän�ja�ODIHR:n�väliset�ongelmat�

vaalitarkkailun�alalla,�ihmisoikeudet�Burmassa,�Afganistan,�Irak,�Iran,�Persianlahden�valtiot,�

palestiinalaisvangit,�Guantanamo�Bayn�vankileiri,�ihmisoikeudet�Etelä2Aasiassa�ja�Keski2Aasiassa,�

erityisesti�Uzbekistanissa,�Euro–Välimeri2yhteistyö,�perusoikeusviraston�työohjelma,�Syyria,�

ihmisoikeudet�EU–Afrikka2strategiassa,�Guatemala,�ihmisoikeudet�EU:n�naapuruuspolitiikassa,�

Kroatia�ja�Turkki,�YK:n�ihmisoikeusneuvosto�sekä�lapsen�oikeudet.��

�

Alivaliokunta�järjesti�myös�ylimääräisen�kokouksen�Strasbourgissa�uskonnon2�ja�uskonvapautta�

käsittelevän�YK:n�erityisraportoijan�Asma�Jahangirin�kanssa.�Erityisraportoija�piti�myös�puheen�

täysistunnolle�Euroopan�kulttuurienvälisen�vuoropuhelun�teemavuoden�puitteissa.�

�

Ihmisoikeuksien�alivaliokunta�järjesti�kesäkuussa�2008�Euroopanunioninkansallisten

parlamenttienihmisoikeusvaliokuntienverkoston�ensimmäisen�kokouksen.�Verkosto�perustettiin�

Saksan�toimiessa�EU:n�puheenjohtajana�vuonna�2007,�ja�sen�ensimmäisessä�kokouksessa�

keskityttiin�erityisesti�kidutuksen�vastustamiseen�yhtenä�EU:n�painopisteistä�kidutuksen�uhrien�

puolesta�vietettävän�kansainvälisen�teemapäivän�yhteydessä.�Kidutusta�käsittelevän�YK:n�

erityisraportoijan�Manfred�Nowakin�läsnä�ollessa�jäsenet�hyväksyivät�asiaa�koskevan�

julkilausuman,�jossa�muun�muassa�kehotetaan�jäsenvaltioita�rahoittamaan�kidutuksen�uhrien�

kuntoutuskeskuksia�sekä�allekirjoittamaan�ja�ratifioimaan�kidutuksen�ja�muun�julman,�

epäinhimillisen�tai�halventavan�kohtelun�tai�rangaistuksen�vastaisen�yleissopimuksen�valinnainen�

pöytäkirja.�
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Parlamentaarinen�Euro–Välimeri=edustajakokous�tarjoaa�mahdollisuuden�Välimeren�maiden�

kanssa�käytävään�parlamenttien�väliseen�vuoropuheluun�ihmisoikeuksia�ja�demokratiaa�koskevista�

asioista.�Sen�täysistunto�pidettiin�27.�ja�28.�maaliskuuta�2008�Ateenassa.�Poliittisten�ja�

turvallisuusasioiden�sekä�ihmisoikeuksien�valiokunnassa�vakiintuneen�käytännön�mukaan�jokaisella�

esityslistalla�on�pysyvästi�ihmisoikeuksia�koskeva�kohta,�jonka�valmistelee�pieni�työryhmä,�johon�

ihmisoikeuksien�alivaliokunnan�puheenjohtaja�osallistuu.�Käsiteltyjä�aiheita�olivat�alueen�tilanne�

kuolemanrangaistuksen�osalta�sekä�muuttoliikepolitiikat�ihmisoikeuksien�näkökulmasta.�

�

Lisäksi�Euroopan�parlamentti�osallistuu�aktiivisesti�vaalitarkkailutehtäviin�ja�edistää�sillä�tavoin�

ihmisoikeuksien�ja�demokratian�lujittamista�kolmansissa�maissa.�Euroopan�parlamentin�jäsenen�

valitsemisesta�Euroopan�unionin�vaalitarkkailuvaltuuskunnan�päälliköksi�on�muodostunut�

vakiintunut�käytäntö�samoin�kuin�siitä,�että�Euroopan�parlamentti�lähettää�valtuuskunnan�

lyhytaikaisiin�tarkkailutehtäviin�tällaisten�operaatioiden�tueksi.�Euroopan�parlamentti�pitää�asiaa�

erittäin�tärkeänä.�

�

Alivaliokunnan�ensimmäisessä�mietinnössä,�jonka�laati�Hélène�Flautre,�käsiteltiin�kolmansiamaita

koskevienEU:npakotteidenvaikuttavuutta.�Mietintöluonnoksessa�kehotettiin�järkeistämään�

pakotteiden�käyttöä�Euroopan�unionin�ulkopolitiikan�välineenä.�Yleisesti�ottaen�mietinnössä�

korostettiin�tarvetta�luoda�avoin�ja�toimiva�pakotepolitiikka,�joka�on�johdonmukainen�EU:n�muiden�

ihmisoikeusalan�ohjauskeinojen�kanssa�ja�jossa�noudatetaan�EU:n�humanitaarisia�ja�ihmisoikeuksia�

koskevia�sitoumuksia�ja�EU:n�käytäntöjä�ja�esitetään�selkeät�ja�arvioitavissa�olevat�kriteerit.��
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Valiokunta2aloitteiset�mietinnöt�ovat�yksi�tehokkaimmista�välineistä,�joiden�avulla�Euroopan�

parlamentti�voi�kehittää�keskeistä�asemaansa�ja�saada�osakseen�muiden�ihmisoikeusalan�

toimijoiden,�myös�neuvoston�ja�komission,�huomion.�Tärkein�tällainen�mietintö�on�Euroopan

parlamentinvuosittainenmietintömaailmanihmisoikeustilanteestasekäEU:n

ihmisoikeuspolitiikasta.�Siihen�sisältyy�EU:n�politiikkojen�tarkastelu�osana�Euroopan�parlamentin�

tehtäviä�vastuuvelvollisuuden�valvojana.�Viimeisimmän�Euroopan�parlamentin�vuosittaisen�

mietinnön�laati�parlamentin�jäsen�Marco�Cappato�(ALDE),�ja�siihen�liittyvä�päätöslauselma�

hyväksyttiin�8.�toukokuuta�2008�pidetyssä�täysistunnossa.�Päätöslauselmassa49�tarkastellaan�

Euroopan�unionin�erityyppisiä�toimia�ihmisoikeuksien�alalla�ja�esitetään�ehdotuksia�keinoiksi,�joilla�

niiden�vaikuttavuutta�voitaisiin�lisätä.�Mietinnössä�käsitellään�muun�muassa�EU:n�toimintaa�

kansainvälisissä�järjestöissä,�ihmisoikeuksien�huomioon�ottamista�muilla�politiikan�aloilla,�myös�

kaupan�alalla,�sekä�EU:n�ja�kolmansien�maiden�ihmisoikeusvuoropuheluja.��

�

Euroopan�parlamentin�vuosittaisen�ihmisoikeuspalkinnon,�mielipiteenvapaudenSaharov=

palkinnon,�sai�joulukuussa�2007�sudanilainen�lakimies�Salih�Mahmoud�Osman�toiminnastaan�

Darfurin�joukkomurhien�uhrien�puolesta.��

�

Alivaliokunta�käy�myös�säännöllistä�vuoropuhelua�kansainvälisten�ja�alueellisten�järjestöjen�kanssa,�

muun�muassa�Etyjin�parlamentaarisen�yleiskokouksen�ja�Euroopan�neuvoston�kanssa.�Tässä�

yhteydessä�on�vakiinnutettu�jatkuva�vuoropuhelu�Euroopan�neuvoston�ihmisoikeusvaltuutetun�

toimiston�kanssa.��

�

Alivaliokunnalla�oli�raportointikauden�aikana�myös�tilaisuus�käydä�säännöllistä�keskustelua�

neuvoston�ihmisoikeustyöryhmän�puheenjohtajan�kanssa,�joka�esitteli�työryhmän�työohjelman�ja�

raportoi�alivaliokunnan�jäsenille.�

�

Alivaliokunta�seuraa�ja�arvioi�EU:n�ihmisoikeusalan�ohjauskeinojen�täytäntöönpanoa�ja�kiinnittää�

erityistä�huomiota�ihmisoikeuksiakoskevienEU:nsuuntaviivojen�täytäntöönpanoon.�

Raportointikauden�aikana�alivaliokunta�tilasi�erityisen�tutkimuksen�kidutusta�ja�muuta�julmaa,�

epäinhimillistä�tai�halventavaa�kohtelua�tai�rangaistusta�koskevien�EU:n�suuntaviivojen�

täytäntöönpanosta�osallistuakseen�suuntaviivojen�tarkistusprosessiin�ihmisoikeustyöryhmässä.�

�������������������������������������������������
49� PE�400.468v02.00.�
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Lisäksi�Euroopan�parlamentti�järjesti�keskustelutilaisuuden�uusista�lapsen�oikeuksien�suojelemista�

ja�edistämistä�koskevista�EU:n�suuntaviivoista�sekä�nykyisistä�lapsia�aseellisten�selkkausten�

yhteydessä�koskevista�EU:n�suuntaviivoista.�

�

Alivaliokunta�painosti�lisäksi�jatkuvasti�EU:n�toimielimiä�tehostamaan�ihmisoikeuksien�puolustajia�

koskevien�EU:n�suuntaviivojen�täytäntöönpanoa�siten,�että�keskitytään�erityisesti�viisumien�

myöntämisen�helpottamistoimiin�niiden�ihmisoikeuksien�puolustajien�kohdalla,�joihin�kohdistuu�

uhkia.�Demokratiaa�ja�ihmisoikeuksia�koskevasta�eurooppalaisesta�rahoitusvälineestä�(EIDHR)�

käytyjen�keskustelujen�yhteydessä�alivaliokunta�on�onnistunut�varmistamaan�sen,�että�EIDHR:n�

rahoittamat�ohjelmat�parantavat�ihmisoikeuksien�puolustajiin�kohdistuvia�välittömiä�tukitoimia.�

�

�

Ihmisoikeuksienalivaliokunnankäynnistämättutkimukset:�

�� Ihmisoikeuksia�koskevat�poliittiset�vuoropuhelut�–�yhteenveto�

�� Kunniamurhat�–�niiden�syyt�ja�seuraukset

�� EU:n�ja�YK:n�pakotteet�sekä�ihmisoikeuksien�ja�perusvapauksien�kunnioittaminen

�� Ihmisoikeudet�ja�lukkiutuneet�konfliktit�itäisillä�naapurialueilla

�� EU:n�asema�YK:n�ihmisoikeusneuvostossa.�

�

Ihmisoikeuksienalivaliokunnanpyytämättilannekatsaukset:�EU:n�ja�Kiinan�välinen�

ihmisoikeusvuoropuhelu;�ihmisoikeustilanne�Venäjällä:�"Kansalaiset�vaarassa�–�ihmisoikeudet�ja�

vapaus�Putinin�Venäjällä";�takaisinottosopimukset�ja�ihmisoikeuksien�kunnioittaminen�kolmansissa�

maissa;�entisen�Jugoslavian�alueen�kansainvälinen�rikostuomioistuin;�maantieteellinen�katsaus�

Afganistanin�ihmisoikeustilanteeseen;�vallassa�olevan�AK2puolueen�asemaa�koskevasta�Turkin�

perustuslakituomioistuimen�päätöksestä�mahdollisesti�aiheutuvat�oikeudelliset�ja�poliittiset�

seuraukset;�ihmisoikeustilanne�Kiinassa�olympialaisten�jälkeen.��
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Kolmansien�maiden�kanssa�käytävistä�ihmisoikeusvuoropuheluistaja=neuvotteluista�voidaan�todeta,�

että�Euroopan�parlamentin�sihteeristö�kutsuttiin�säännöllisesti�osallistumaan�valtioista�riippumattomille�

järjestöille�tarkoitettuihin�EU:n�tiedotustilaisuuksiin�ja�oikeusalan�seminaareihin�ennen�eri�

vuoropuhelukierroksia.�Se�myös�sai�puheenjohtajavaltiolta,�neuvostolta�ja�komissiolta�palautetta�(josta�

toisinaan�keskusteltiin�julkisesti�alivaliokunnan�kokouksissa).�Kolmansien�maiden�kanssa�käytävistä�

ihmisoikeusvuoropuheluista�ja�2neuvotteluista�laaditun�Euroopan�parlamentin�mietinnön�hyväksymisen�

jälkeen�komission�ja�neuvoston�edustajat�ilmaisivat�halukkuutensa�tiivistää�yhteistyötä�Euroopan�

parlamentin�kanssa�siten,�että�neuvoston�ja�komission�edustajat�järjestävät�säännöllisesti�ennen�kutakin�

ihmisoikeusvuoropuhelun�ja�2neuvottelun�kierrosta�ja�niiden�jälkeen�kokouksia,�joihin�osallistuu�asiasta�

kiinnostuneita�parlamentin�jäseniä,�sekä�kokouksia�ihmisoikeusvuoropuheluun�osallistuvien�elinten,�

kuten�ihmisoikeuksia�käsittelevien�ENP:n�alakomiteoiden�kanssa.�Parlamentti�saisi�kokouksissa�tietoa�ja�

voisi�vaikuttaa�vuoropuhelujen,�neuvottelujen�ja�alakomiteoiden�esityslistoihin�sekä�arvioida�näillä�

foorumeilla�saavutettuja�tuloksia.�

�
Merkittävä�ihmisoikeusalan�yhteistyöelin�on�Genevessä�toimiva�Yhdistyneiden�Kansakuntien�

ihmisoikeusneuvosto,�jonka�toimintaa�Euroopan�parlamentti�seurasi�edelleen�suurella�mielenkiinnolla�

ja�suurin�odotuksin.�Euroopan�parlamentti�antoi�21.�helmikuuta�2008�hyväksymässään�

päätöslauselmassa�parlamentin�jäsenten�valtuuskunnalle�tehtäväksi�seurata�ihmisoikeusneuvoston�

seitsemättä�istuntoa,�jossa�oli�määrä�tarkastella�uusiin�työskentelymenetelmiin�liittyviä�asioita�ja�hioa�

yleistä�määräaikaisarviointia�(UPR)�koskevaa�menettelyä.�Päätöslauselmassa�korostettiin�

ihmisoikeusneuvoston�keskeistä�asemaa�koko�YK2järjestelmässä�ja�tähdennettiin�sitä,�että�

ihmisoikeusneuvoston�uskottavuus�perustuu�ehdotettujen�uudistusten�ja�menettelyjen�täytäntöönpanoon�

niin,�että�vahvistetaan�sen�valmiutta�käsitellä�ihmisoikeusloukkauksia�kaikkialla�maailmassa.�Uuden�

UPR2mekanismin�osalta�Euroopan�parlamentti�kehotti�EU:n�jäsenvaltioita�ja�komissiota�varmistamaan,�

että�UPR2menettelyjen�johtopäätökset�otetaan�huomioon�EU:n�avustusohjelmissa.�Päätöslauselmassa�

korostettiin�myös�sitä,�että�ihmisoikeuskysymyksissä�EU:n�pitäisi�puhua�yhdellä�äänellä�ja�kaikkien�

EU:n�jäsenvaltioiden�olisi�tuettava�EU:n�kantaa�sen�painoarvon�lisäämiseksi.�

�
Parlamentin�jäsenten�valtuuskunta�osallistui�17.–19.�maaliskuuta�2008�ihmisoikeusneuvoston�

seitsemänteen�istuntoon�ja�tapasi�EU:n�puheenjohtajavaltion�edustajia,�jäsenvaltioiden�ja�muiden�maiden�

suurlähettiläitä,�erityisraportoijia�sekä�valtioista�riippumattomien�järjestöjen�edustajia.�Valtuuskunta�

pyrki�vaikuttamaan�istunnossa�käsitellyistä�olennaisen�merkittävistä�aiheista�tehtyihin�tärkeimpiin�

päätöksiin,�joihin�kuuluivat�erityismenettelyjä�koskevien�toimeksiantojen�tarkistaminen,�järkeistäminen�

ja�tehostaminen�sekä�UPR2mekanismin�optimaalinen�täytäntöönpano.��
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Ihmisoikeuksien�alivaliokunta�piti�raportointikauden�aikana�tiiviisti�yhteyttä�YK:n�

ihmisoikeusneuvoston�puheenjohtajaan�ja�järjesti�ihmisoikeusneuvoston�toimintaa�käsittelevän�

kokouksen.�Alivaliokunta�keskittyi�käsittelemään�erityisesti�yleistä�määräaikaisarviointia,�

jäsenyysehtoja�ja�erityisraportoijien�toimeksiantoja.�

�

Ihmisoikeuksien�alivaliokunnan�puheenjohtajan�aloitteesta�sen�jäsenet�osallistuivat�marraskuussa�

2007�YK:n�yleiskokouksen�kolmanteen�komiteaan�ja�ilmaisivat�tyytyväisyytensä�EU:n�tukeman�

aloitteen�hyväksymiseen�kuolemanrangaistusta�koskevasta�moratoriosta.�Asiaa�käsiteltiin�myös�

Euroopan�parlamentin�päätöslauselmassa�kuolemanrangaistuksen�täytäntöönpanon�

yleismaailmallisesta�keskeyttämisestä50.�

�

Euroopan�parlamentin�jäsenten�valtuuskunta,�joka�muodostui�pääasiassa�ihmisoikeuksien�

alivaliokunnan�jäsenistä,�seurasi�huhtikuussa�2008�New�Yorkissa�järjestettyä�alkuperäiskansojen�

asioita�käsittelevän�YK:n�pysyvän�foorumin�(UNPFII)�seitsemättä�istuntoa,�johon�

valmistautuakseen�valtuuskunta�oli�31.�maaliskuuta�2008�osallistunut�alkuperäiskansojen�oikeuksia�

koskevaan�tiedotustilaisuuteen,�johon�osallistuivat�myös�UNPFII:n�sihteeristön�päällikkö�ja�yksi�

jäsen.�YK:n�yleiskokouksen�hyväksyttyä�julistuksen�alkuperäiskansojen�oikeuksista�Euroopan�

parlamentin�ihmisoikeuksien�alivaliokunta�on�ottanut�tehtäväkseen�edistää�suositusten�huomioon�

ottamista�EU:n�toimielimissä.�

�

Euroopan�parlamentti�lähetti�raportointikauden�aikana�valtuuskuntia�tai�virallisen�edustuston�

useisiin�eri�tilaisuuksiin,�muun�muassa�EU:n�ja�valtioista�riippumattomien�järjestöjen�väliseen�

ihmisoikeusfoorumiin.�Tämän�lisäksi�parlamentti�lähetti�valtuuskuntia�yksittäisiin�kolmansiin�

maihin�(Turkkiin�ja�Kroatiaan).�

�

Ihmisoikeuksien�alivaliokunnan�ohella�myös�kehitysyhteistyövaliokunnassa�pidetään�säännöllisiä�

kokouksia,�joissa�käsitellään�ihmisoikeuksia�ja�muita�erityisiä�aiheita�kuten�vastasyntyneiden�

rekisteröimistä�kehitysmaissa.�Raportointikauden�aikana�se�keskusteli�erityisesti�

Burman/Myanmarin�tilanteesta.�

�������������������������������������������������
50� P6_TA(2007)�0418.�
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Tämän�lisäksi�parlamenttien�välisistä�suhteista�vastaavat�parlamentin�valtuuskunnat�keskustelevat�

säännöllisesti�ihmisoikeuskysymyksistä�eri�maiden�parlamenttien�jäsenten�kanssa.�Tärkein�foorumi�

Euroopan�parlamentin�sekä�Afrikan,�Karibian�ja�Tyynenmeren�maiden�parlamenttien�jäsenten�väliselle�

vuoropuhelulle�on�yhteinen�AKT–EU=edustajakokous.�Edustajakokouksen�14.�istunto�pidettiin�

Kigalissa�(Ruandassa)�17.–22.�marraskuuta�2007,�ja�siinä�hyväksyttiin�AKT2maiden�ja�EU:n�yhteinen�

päätöslauselma�Kongon�demokraattisen�tasavallan�itäosien�tilanteesta.�Päätöslauselmassa�kehotettiin�

kansainvälistä�yhteisöä�pyrkimään�yksimielisyyteen�seuraavista�strategisista�vaiheista.�Toinen�yhteinen�

päätöslauselma�koski�vaaleja�ja�vaalimenettelyjä�AKT2�ja�EU2maissa.�Edustajakokouksen�toiminnan�

rinnalla�AKT2maiden�ja�EU:n�yhteisessä�seminaarissa�keskityttiin�Gacaca2tuomioistuinten�keskeiseen�

asemaan�Ruandan�sovintoprosessissa.�Yhteisen�AKT–EU2edustajakokouksen�puheenjohtajisto�hyväksyi�

ja�julkisti�yhteisen�raportin�yhdistymisvapaudesta�EU2�ja�AKT2maissa.��

�
Edustajakokouksen�15.�istunto�pidettiin�Ljubljanassa�(Sloveniassa)�15.–20.�maaliskuuta�2008,�ja�siinä�

keskusteltiin�Kansainvälisen�rikostuomioistuimen�asemasta�ja�laadittiin�päätöslauselma�Tšadin�

tilanteesta�(päätöslauselmaa�ei�kuitenkaan�hyväksytty)�ja�Kenian�tilanteesta.�Yhteisessä�seminaarissa�

tarkasteltiin�Slovenian�vähemmistöpolitiikkaa.�Yhteisessä�AKT–EU2edustajakokouksessa�keskusteltiin�

sen�seuraavan�raportin�aiheesta�eli�kuolemanrangaistukseen�liittyvistä�asioista�EU:ssa�ja�AKT2maissa.�

�
Myös�yhteisen�AKT–EU2edustajakokouksen�ensimmäisessä�alueellisessa�kokouksessa,�joka�pidettiin�

eteläisen�Afrikan�alueen�kanssa�Windhoekissa�(Namibiassa)�28.–30.�huhtikuuta�2008,�käytiin�

yleiskeskustelu�ihmisoikeuksista.��

�
Ihmisoikeuskysymykset�EU:n�alueella�kuuluvat�kansalaisvapauksiensekäoikeus=jasisäasioiden

valiokunnan(LIBE)�tehtäviin.�Tämä�valiokunta�käsittelee�perusoikeuksien�toteutumista�EU:ssa.�

Ulkoasiainvaliokunta�ja�sen�alainen�ihmisoikeuksien�alivaliokunta�toimivat�tiiviissä�yhteistyössä�LIBEn�

kanssa�EU:n�sisäisten�politiikkojen�ulkoisten�vaikutusten�seuraamiseksi�etenkin�turvapaikka2�ja�

maahanmuuttokysymyksissä.�Lisäksi�nämä�kolme�parlamentin�elintä�käsittelevät�edelleen�kysymystä�

eurooppalaisten�ja�muiden�maiden�kansalaisten�laittomista�kuljetuksista�useilla�CIA:n�lennoilla,�joihin�

on�käytetty�Euroopan�aluetta�ja�ilmatilaa.�Vuoden�2008�alussa�alivaliokunta�ja�LIBE�järjestivät�yhdessä�

keskustelutilaisuuden�Euroopan�neuvoston�parlamentaarisen�yleiskokouksen�(PACE)�oikeudellisten�

asioiden�ja�ihmisoikeuksien�valiokunnan�esittelijän�Dick�Martyn�kanssa�Yhdistyneiden�Kansakuntien�

turvallisuusneuvoston�ja�Euroopan�unionin�mustista�listoista.��
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Tärkeän�osan�Euroopan�parlamentin�toiminnasta�muodostavat�päätöslauselmat,jotkakoskevat�

tiettyjä�yksittäisissä�maissa�tapahtuneita�ihmisoikeusloukkauksia�ja�etenkin�huolestuttavia�

yksittäistapauksia�ja�joita�käsitellään�kiireellistä�toimintaa�edellyttävistä�asioista�kuukausittain�

käytävissä�täysistuntokeskusteluissa.�Edellä�mainittujen�päätöslauselmien�lisäksi�parlamentin�

puhemies,�alivaliokunnan�puheenjohtaja�ja�parlamentin�valtuuskuntien�puheenjohtajat�toteuttavat�

säännöllisesti�virallisia�yhteydenottoja.�Neuvostoa,�komissiota�ja�asianomaisia�hallituksia�

kehotetaan�ryhtymään�tarvittaviin�toimenpiteisiin.�Hallitusten�reaktiot�osoittavat,�että�ne�suhtautuvat�

usein�hyvin�vakavasti�Euroopan�parlamentin�esittämään�kritiikkiin.�Parlamentin�esiin�ottamien�

yksittäistapausten�aiheina�ovat�muun�muassa�poliittiset�ja�mielipidevangit�sekä�toimittajat,�

ammattiyhdistysten�edustajat�ja�ihmisoikeuksien�puolustajat,�jotka�ovat�vankilassa,�joiden�toimintaa�

on�häiritty�tai�joita�on�uhkailtu.��



��
��

�

14146/1/08�REV�1� � krl/MN/mrc,sk� 50�

� DG�E�HR� LIMITE� FI�

Euroopanparlamenttikiinnittipäätöslauselmissaanhuomiotamuunmuassa

seuraaviinasioihin:



�� Humanitaarinen�katastrofi�Tšadissa�ja�tarve�käynnistää�nopeasti�EUFOR�Tchad/RCA�

2operaatio,�jotta�suojellaan�haavoittuvassa�asemassa�olevia�henkilöitä,�kuten�pakolaisia�ja�

kotiseudultaan�siirtymään�joutuneita�henkilöitä.��

�� Sudanissa,�erityisesti�Darfurin�alueella�käynnissä�olevat�laajamittaiset�ihmisoikeusloukkaukset�

ja�Sudanilta�edellytettävä�ehdoitta�tapahtuva�yhteistyö�Kansainvälisen�rikostuomioistuimen�

(ICC)�kanssa�Darfurissa�sotarikoksista�ja�rikoksista�ihmisyyttä�vastaan�epäiltyjen�tutkinnassa�ja�

syytteeseenpanossa.��

�� Somalian�sisällissota�ja�maassa�yleistynyt�viattomien�siviilien�tappaminen.��

�� Kiinalaisen�toisinajattelijan�Hu�Jian�pidätys.�

�� Tilanne�Kongon�demokraattisessa�tasavallassa,�laajamittainen�naisiin�kohdistuva�seksuaalinen�

väkivalta,�joka�jää�rankaisematta,�sekä�YK:n�ja�EU:n�tarve�virallisesti�todeta�raiskaukset�ja�muut�

seksuaalisen�väkivallan�muodot�rikoksiksi�ihmisyyttä�vastaan�ja�sotarikoksiksi.�

�� Valko2Venäjän�huononeva�tilanne�ihmisoikeuksien,�demokratian�ja�oikeusvaltion�alalla.�

�� Itä2Timorin�presidenttiin�José�Ramos2Hortaan�kohdistunut�murhayritys.�

�� Armeniassa�poliisin�väkivaltaisesti�tukahduttamat�opposition�mielenosoitukset,�mistä�aiheutui�

kuolonuhreja.�

�� Mehdi�Kazemin�kohtalo:�iranilainen�homoseksuaali,�jonka�turvapaikkahakemusta�ei�hyväksytty�

ja�joka�oli�vaarassa�joutua�teloitetuksi,�jos�hänet�palautettaisiin�kotimaahansa�Iraniin.�

�� Naisten�oikeudet�Iranissa�sekä�kansalaisyhteiskunnan�tukahduttaminen�ja�naisten�oikeuksien�

puolustajiin�kohdistuvat�sortotoimet�Iranissa.�

�� Ihmisoikeusloukkaukset�Venäjällä,�erityisesti�poliisin�ja�puolisotilaallisten�joukkojen�kohtuuton�

voimankäyttö�mielenosoittajia�vastaan�3.�maaliskuuta�2008�Venäjän�presidentinvaalien�jälkeen.�

�� Vaalitulosten�julkistamisen�viipyminen�Zimbabwessa.�

�� Poliittisten�vankien�pidätysten�ja�vankeuden�jatkuminen�Burmassa,�erityisesti�Saharov2

palkinnon�saaneen�Aung�San�Suu�Kyin�kotiarestin�pidentäminen.�

�
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4.� AIHEKOHTAISETKYSYMYKSET

�

4.1� Kuolemanrangaistus

�

EU�jatkoi�aktiivisesti�kuolemanrangaistuksen�vastaista�politiikkaansa�tällä�raportointikaudella.�EU�

vastustaa�kuolemanrangaistusta�kaikissa�olosuhteissa�ja�pitää�järjestelmällisesti�kiinni�kannastaan�

suhteissaan�kolmansiin�maihin.�Se�katsoo,�että�kuolemanrangaistuksen�poistaminen�vahvistaa�

osaltaan�ihmisarvoa�ja�edistää�ihmisoikeuksien�asteittaista�kehitystä.�

�

Unionin�toimet�perustuvat�vuonna�1998�hyväksyttyihin�ja�vuonna�2008�tarkistettuihin�

suuntaviivoihin,jotkakoskevatEU:npolitiikkaasuhteessakolmansiinmaihin

kuolemanrangaistukseenliittyvissäkysymyksissä51.�Suuntaviivoissa�vahvistetaan�perusteet�

virallisten�yhteydenottojen�toteuttamiselle�ja�esitetään�vähimmäisnormit,�joita�

kuolemanrangaistuksen�edelleen�säilyttävissä�maissa�olisi�noudatettava.�Lisäksi�EU�pyrkii�

tarvittaessa�siihen,�että�kyseisissä�maissa�otetaan�käyttöön�kuolemanrangaistuksen�täytäntöönpanon�

lykkääminen�(moratorio)�ensimmäisenä�askeleena�kohti�sen�poistamista.�Suuntaviivoja�tarkistettiin�

vuonna�2008,�jotta�otettaisiin�huomioon�niiden�laatimisesta�kuluneiden�kymmenen�vuoden�aikana�

tapahtunut�kehitys.��

�

Yleisissä�yhteydenotoissa�EU�ottaa�esille�kuolemanrangaistuskysymyksen�kolmansien�maiden�

kanssa�käymissään�vuoropuheluissa.�Tällaisia�virallisia�yhteydenottoja�käytetään�erityisesti�silloin,�

kun�jonkin�maan�kuolemanrangaistuspolitiikka�on�muuttumassa,�esimerkiksi�kun�virallinen�tai�

tosiasiallinen�kuolemanrangaistusta�koskeva�moratorio�todennäköisesti�päättyy�tai�kun�

kuolemanrangaistus�on�määrä�ottaa�uudelleen�käyttöön�lainsäädäntöteitse.�Vastaavasti�virallista�

yhteydenottoa�tai�julkisuuteen�annettavaa�lausumaa�voidaan�käyttää�myös�silloin,�kun�maat�ryhtyvät�

toimiin,�jotka�tähtäävät�kuolemanrangaistuksen�poistamiseen.�Yksittäisiä�vetoomuksia�käytetään�

erityistapauksissa,�joissa�Euroopan�unioni�saa�tiedon�yksittäisistä�kuolemanrangaistustuomioista,�

jotka�ovat�vähimmäisnormien�vastaisia.�Näissä�normeissa�muun�muassa�katsotaan,�että�

kuolemanrangaistusta�ei�voida�langettaa�henkilöille,�jotka�rikoksen�tehdessään�olivat�alle�

182vuotiaita,�eikä�raskaana�oleville�naisille�tai�hiljattain�äidiksi�tulleille�eikä�mielisairaille.�

�������������������������������������������������
51� http://consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=822&lang=FI&mode=g�

(Politiikat/Ulkopolitiikka/EU:n	ihmisoikeuspolitiikka).�
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EUtoteuttiyleisiäkuolemanrangaistustakoskeviayhteydenottojaseuraavissamaissa:

Afganistan,�Brunei,�Burundi,�Egypti,�Etelä2Korea,�Etiopia,�Fidži,�Ghana,�Grenada,�Guatemala,�Guinea2

Bissau,�Intia,�Irak,�Iran,�Japani,�Jemen,�Kanada,�Kazakstan,�Kenia,�Kirgisia,�Kongo,�Kongo�

(Brazzaville),�Kuwait,�Liberia,�Libya,�Madagaskar,�Malawi,�Marokko,�Namibia,�Niger,�Palau,�Papua,�

Päiväntasaajan�Guinea,�Sambia,�Saudi2Arabia,�Sudan,�Syyria,�Taiwan,�Tansania,�Togo,�Tšad,�

Turkmenistan,�Uzbekistan,�Valko2Venäjä,�Venäjä,�Yhdistyneet�arabiemiirikunnat�ja�Yhdysvallat.�

�

Lisäksi�EU�antoi�useita�maailmalla�sovellettavia�kuolemanrangaistuksia�koskevia�julkilausumia,�

joista�monet�liittyivät�(välittömästi�toteutettaviin)�alaikäisten�teloituksiin�Iranissa.�Toukokuussa�

2008�EU�ilmaisi�olevansa�pahoillaan�siitä,�että�teloitukset�jatkuvat�Yhdysvalloissa�maan�

korkeimman�oikeuden�annettua�ratkaisunsa�asiassa�Baze�v.�Rees,�ja�kehotti�välittömästi�ottamaan�

kaikkialla�Yhdysvalloissa�käyttöön�kuolemanrangaistusten�täytäntöönpanoa�koskevan�tosiasiallisen�

moratorion.�Lisäksi�EU�ilmaisi�tyytyväisyytensä�myönteiseen�kehitykseen,�kuten�

kuolemanrangaistuksen�poistamiseen�Uzbekistanissa�1.�tammikuuta�2008�ja�sen�viralliseen�

poistamiseen�Yhdysvaltojen�osavaltiossa�New�Jerseyssä�joulukuussa�2007.�

�

Yhdistyneiden�Kansakuntien�yleiskokouksen�täysistunnossa�18.�joulukuuta�2007�hyväksyttiin�

päätöslauselma�kuolemanrangaistuksen�käyttöä�koskevasta�moratoriosta.�Päätöslauselmaa�kannatti�

104�maata,�vastusti�54�maata,�29�pidättyi�esittämästä�kantaansa�ja�viisi�ei�osallistunut�äänestykseen.�

Päätöslauselman�laatimiseen�osallistui�YK:n�jäsenvaltioita�eri�maantieteellisiltä�alueilta,�muun�

muassa�Portugali�EU:n�27�jäsenvaltion�puolesta�ja�yhdeksän�muuta�YK:n�jäsenvaltiota.�Sitä�tuki�

87�YK:n�jäsenvaltiota,�ja�se�oli�aiemmin�hyväksytty�YK:n�yleiskokouksen�kolmannessa�komiteassa.�

YK:n�yleiskokouksen�päätöslauselmassa�huipentuvat�EU:n�pitkäaikaiset�pyrkimykset,�ja�se�on�

tärkeä�merkkipaalu�YK:n�puitteissa�tehtävässä�maailmanlaajuisessa�työssä�kuolemanrangaistuksen�

poistamiseksi.�

�
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Vaikka�kuolemanrangaistuksenvastaineneurooppalainenteemapäivä�oli�alun�perin�komission�

ehdotus,�jota�Euroopan�parlamentti�kannatti,�ainoastaan�Euroopan�neuvosto�julisti�tällaisen�päivän�

Lissabonissa�9.�lokakuuta�2007�EU:n�puheenjohtajavaltion�Portugalin,�Euroopan�komission�ja�

Euroopan�neuvoston�järjestämän�kuolemanrangaistuksen�vastaisen�kansainvälisen�konferenssin�

yhteydessä.�Euroopan�unionin�neuvosto�päätti�joulukuussa�2007�liittyä�viettämään�tätä�

eurooppalaista�päivää�10.�lokakuuta�2008�lähtien52.��

�
Amnesty�International�2järjestön�vuotta�2007�koskevan�raportin�mukaan�maailmassa�teloitettiin�

vuonna�2007�ainakin�1�252�ihmistä,�ja�ainakin�3�347�ihmistä�tuomittiin�kuolemaan�51�maassa.�

Vuonna�2007�kaikista�julkisuuteen�tulleista�teloituksista�88�prosenttia�tapahtui�seuraavissa�viidessä�

maassa:�Kiina�(ainakin�470),�Iran�(ainakin�317),�Saudi2Arabia�(ainakin�143),�Pakistan�(ainakin�135)�

ja�Yhdysvallat�(42).��

�
EU�on�tyytyväinen�siihen,�että�47:stä�Euroopan�neuvoston�jäsenvaltiosta�46�on�ratifioinut�Euroopan�

ihmisoikeussopimuksen�kuudennen�lisäpöytäkirjan�kuolemanrangaistuksen�poistamisesta.�Venäjän�

federaatio,�joka�liittyi�Euroopan�neuvoston�jäseneksi�yli�kymmenen�vuotta�sitten,�ei�vielä�ole�

ratifioinut�kuudetta�pöytäkirjaa.�Kuolemanrangaistuksen�kaikissa�olosuhteissa,�myös�sota2aikana,�

kieltävän�kolmannentoista�pöytäkirjan�on�tähän�mennessä�ratifioinut�40�Euroopan�neuvoston�

jäsenvaltiota,�joiden�joukossa�on�23�EU:n�jäsenvaltiota.�Neljä�muuta�jäsenvaltiota�on�allekirjoittanut�

sen.�Euroopan�neuvoston�jäsenvaltioista�ainoastaan�Azerbaidžan�ja�Venäjä�eivät�ole�allekirjoittaneet�

pöytäkirjaa.��

�
Raportointikauden�aikana�myönteistä�oli�myös�se,�että�Cookinsaaret�poisti�kuolemanrangaistuksen�

kaikkien�rikosten�osalta�marraskuussa�2007�ja�Uzbekistan�tammikuussa�2008.�Myös�Yhdysvaltojen�

osavaltio�New�Jersey�poisti�kuolemanrangaistuksen�joulukuussa�2007.�

�
EU:nrahoittamathankkeet

�
Demokratiaa�ja�ihmisoikeuksia�koskevasta�eurooppalaisesta�rahoitusvälineestä�(EIDHR)�on�tuettu�

italialaisen�järjestön�la�Communità�di�San�Egidion�toteuttamaa�hanketta�kuolemanrangaistuksen�

poistamiseksi�koko�maailmasta.�Hankkeen�keskipisteenä�ovat�tiedotus2�ja�koulutuskampanjat�

kahdella�maantieteellisellä�alueella,�Saharan�eteläpuolisessa�Afrikassa�ja�Keski2Aasiassa,�erityisesti�

kansalaisyhteiskunnan�järjestöjä�tukien.�

�������������������������������������������������
52� Luettelo�EU:n�ja�kansainvälisistä�teemapäivistä�ihmisoikeuksien�alalla,�ks.�liite�II.�
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Hankkeeseen�sisältyy�

�� vuosittaisten�"Africa�for�Life"�2konferenssien�järjestäminen,�joissa�Afrikan�maiden�

oikeusministerit�keskustelevat�kuolemanrangaistuksen�poistamisesta;�

�� marraskuuta�järjestettävä�"Cities�for�Life"�2tiedotuskampanja�35�kaupungissa�ympäri�

maailmaa�(nähtävyydet�valaistaan�kaikkialla�samana�päivänä);�

�� useita�koulutusohjelmia�nuorille,�johtajille�ja�päätöksentekijöille�demokratian�ja�

ihmisoikeuksien�alalla;�

�� pysyvien�työpajojen�perustaminen�ja�paikallisten�strategioiden�kehittäminen�sekä�

kuolemanrangaistusta�tarkastelevan�tutkijaryhmän�perustaminen;�

�� kuolemaantuomittujen�osastoilla�käyvän�vierailijaryhmän�perustaminen;�

�� alueellisten�verkostojen�perustaminen;�

�� kansalaisyhteiskunnan�järjestöjen�aseman�vahvistaminen.�

�

4.2� Kidutusjamuujulma,epäinhimillinenjahalventavakohtelutairangaistus

�

Neuvoston�huhtikuussa�2001�hyväksymien�ja�vuonna�2008�päivittämien�kidutuksenvastaisten

EU:nsuuntaviivojen53�mukaisesti�EU�säilytti�johtoasemansa�ja�jatkoi�kidutuksen�ja�muun�

pahoinpitelyn�vastaisia�maailmanlaajuisia�toimiaan�esittämällä�aloitteita�kansainvälisillä�

foorumeilla�ja�ottamalla�kahdenvälisesti�yhteyttä�kolmansiin�maihin�sekä�antamalla�merkittävää�

tukea�kansalaisyhteiskunnan�järjestöjen�alalla�toteuttamille�hankkeille54.�EU�myös�toteutti�

suuntaviivojen�täytäntöönpanoa�koskeva�mittavan�arvioinnin.�

�

EU:ntoimintaYK:ssajakolmansienmaidenkanssa

�

YK:nyleiskokouksen�62.�istunnossa�EU:n�jäsenvaltiot�tukivat�yksimielisesti�hyväksyttyä�

päätöslauselmaa�kidutuksesta�ja�muusta�julmasta,�epäinhimillisestä�ja�halventavasta�kohtelusta�tai�

rangaistuksesta55.�EU�toisti�YK:n�yleiskokouksen�istunnossa�esittämissään�lausunnoissa,�että�

kidutus�ja�muu�pahoinpitely�kielletään�ehdottomasti�kansainvälisessä�oikeudessa,�ja�toi�esiin�

huolensa�kidutuksen�käytöstä�useissa�maissa�ja�monilla�alueilla.��

�

�������������������������������������������������
53� http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/8590.fi08.pdf�
54� http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/torture/index.htm�
55� Ks.�YK:n�yleiskokouksen�päätöslauselma�62/148�seuraavassa�osoitteessa:�

http://www.un.org/ga/62/resolutions.shtml�
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EU:n�jäsenvaltiot�tukivat�myös�ihmisoikeusneuvostossa�kesäkuussa�2008�hyväksyttyä,�kidutusta�ja�

pahoinpitelyä�koskevaa�päätöslauselmaa,�jossa�muun�muassa�jatketaan�kidutusta�käsittelevän�YK:n�

erityisraportoijan�toimeksiantoa�vielä�kolmella�vuodella56.��

�
Vuotuisessa�julkilausumassaan,�jonka�EU�antoi�kidutuksenuhrienpuolestavietettävänä

kansainvälisenäteemapäivänä�26.�kesäkuuta�2008,�se�korosti�pitävänsä�erittäin�tärkeänä�

kidutuksen�poistamista�maailmasta�ja�kidutuksen�uhrien�kattavaa�kuntouttamista�ja�tuomitsi�

edelleen�kaikki�toimet,�joiden�tarkoituksena�on�kidutuksen�ja�muun�pahoinpitelyn�laillistaminen�tai�

salliminen.�EU�korosti�pitävänsä�Yhdistyneiden�Kansakuntien�asemaa�erityisen�tärkeänä�kidutuksen�

torjumisessa�ja�sen�uhrien�tukemisessa�sekä�tähdensi�tukevansa�kidutusta�käsittelevää�YK:n�

erityisraportoijaa,�YK:n�ihmisoikeusvaltuutetun�toimistoa,�YK:n�kidutuksen�vastaista�komiteaa,�

kidutuksen�estämisen�alakomiteaa,�YK:n�vapaaehtoisrahastoa�kidutuksen�uhrien�auttamiseksi�ja�

muita�mekanismeja,�jotka�osallistuvat�merkittävällä�tavalla�alan�toimintaan,�kuten�kidutuksen�

vastaista�eurooppalaista�komiteaa�(CPT)�Euroopan�neuvostossa57.�EU�ilmaisi�myös�

tyytyväisyytensä�siihen,�että�kuluneen�vuoden�aikana�Guatemala�ratifioi�kidutuksen�ja�muun�

julman,�epäinhimillisen�tai�halventavan�kohtelun�tai�rangaistuksen�vastaisen�yleissopimuksen�

valinnaisen�pöytäkirjan,�ja�kehotti�kaikkia�valtioita�allekirjoittamaan�ja�ratifioimaan�sen.�Tähän�

mennessä�valinnaisen�pöytäkirjan�on�allekirjoittanut�61�valtiota,�ja�sen�sopimuspuolina�on�

35�valtiota.�EU:n�jäsenvaltioista�yhdeksän�on�pöytäkirjan�sopimuspuolia,�ja�lisäksi�12�jäsenvaltiota�

on�aloittanut�pöytäkirjan�ratifioinnin58.�

�
Yleisön�tietoisuuden�lisäämiseksi�Euroopan�komission�rahoittamista�toimista�kidutuksen�ja�

pahoinpitelyn�torjumiseksi�järjestettiin�kampanja,�joka�huipentui�kesäkuussa�2008�kansainvälisen�

teemapäivän�tapahtumiin,�joita�komission�lähetystöt�järjestivät�yli�70�maassa.��

�

Euroopanunioninkansallistenparlamenttienihmisoikeusvaliokuntienverkosto�piti�

ensimmäisen�kokouksensa�Euroopan�parlamentissa�25.�kesäkuuta�2008.�Kokouksessa�keskityttiin�

kidutuksen�torjumiseen,�ja�siihen�osallistui�kidutusta�käsittelevä�YK:n�erityisraportoija�Manfred�

Nowak59.��

�������������������������������������������������
56� Ks.�ihmisoikeusneuvoston�päätöslauselma�8/8�seuraavassa�osoitteessa:�

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/�
57� YK:n�elinten�osalta�ks.�http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/;�CPT:n�osalta�ks.�http://www.�

cpt.coe.int/�
58� http://www2.ohchr.org/english/bodies/ratification/9.htm�
59� Ks.�myös�kohta�3,�Euroopan�parlamentin�toiminta�ihmisoikeuksien�alalla.�
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Kidutuksen�vastaisten�suuntaviivojensa�mukaisesti�EU�otti�edelleen�aktiivisesti�esille�kidutusta�

koskevat�huolenaiheensa�kolmansien�maiden�kanssa�poliittisen�vuoropuhelun�ja�virallisten�

yhteydenottojen�avulla.�Näissä�yhteyksissä,�jotka�olivat�tapauskohtaisesti�luottamuksellisia�tai�

julkisia,�käsiteltiin�niin�kidutusta�koskevia�kysymyksiä�kuin�tietyn�maan�kannalta�merkityksellisiä�

yksittäistapauksia�sekä�laajempia�kysymyksiä.�Raportointikauden�aikana�EU�viimeisteli�

politiikkansa,�jonka�mukaan�kidutus�otetaan�järjestelmällisesti�esille�kaikkien�maiden�kanssa�

kidutuksen�estämistä�koskevan�kattavan�toimintasuunnitelman�mukaisesti,�ja�jatkoi�yksittäisten�

tapausten�ottamista�esille.�Tietoihin�perustuvan�vuoropuhelun�edistämiseksi�EU�sovelsi�edelleen�

järjestelmää,�jonka�mukaisesti�kolmansissa�maissa�olevien�edustustojen�päälliköt�toimittavat�

säännöllisesti�luottamuksellisia�selvityksiä�ihmisoikeuksista,�myös�kidutuksesta.�Tätä�varten�

edustustojen�päälliköille�toimitettiin�tarkistuslista,�jonka�on�tarkoitus�toimia�lähtökohtana�

kidutuksen�ottamiselle�esiin�poliittisessa�vuoropuhelussa.�

�

EU:ntoiminnantarkastelu

�

EU�sai�huhtikuussa�2008�päätökseen�tammikuun�2005�ja�joulukuun�2007�välillä�toteuttamiensa�

toimien�arvioinnin�kidutuksen�vastaisten�suuntaviivojensa�mukaisesti.�Arviointi,�joka�on�julkistettu�

(ks.�http://www.consilium.europa.eu/),�sisältää�joitakin�keskeisiä�havaintoja�ja�suosituksia.�Näitä�

ovat�muun�muassa�tarve�kehittää�tehokkaampi�ja�kokonaisvaltaisempi�EU:n�toimintamalli�

kidutuksen�ehkäisemistä�varten�esimerkiksi�ottamalla�asia�esille�säännöllisemmin�kolmansien�

maiden�kanssa,�lisäämällä�yhteistyötä�YK:ssa�ja�alueellisissa�järjestelyissä,�tehostamalla�julkisen�

diplomatian�toimia�sekä�varmistamalla�ulkoisten�ja�sisäisten�politiikkojen�ja�toimien�välinen�

johdonmukaisuus�käsiteltäessä�kidutukseen�liittyviä�kysymyksiä�(esim.�kidutuksen�ja�muun�julman,�

epäinhimillisen�tai�halventavan�kohtelun�tai�rangaistuksen�vastaisen�yleissopimuksen�valinnaisen�

pöytäkirjan�ratifiointia�ja�tukea�YK:n�vapaaehtoisrahastolle).�Lisäksi�EU�hyväksyi�

"täytäntöönpanotoimet",�joihin�sisältyy�ohjeita�EU:n�ja�komission�edustustoille,�kun�ne�soveltavat�

kidutuksen�vastaisia�EU:n�suuntaviivoja�kolmansissa�maissa,�ja�näiden�suuntaviivojen�tarkistetun�

(päivitetyn)�version.�Tämän�tarkasteluprosessin�päätteeksi�neuvosto�antoi�huhtikuussa�2008�

päätelmät�kidutuksen�vastaisten�EU:n�suuntaviivojen�tarkistuksesta60.��

�������������������������������������������������
60� http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/gena/100227.pdf�
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KidutusvälineitäkoskevaEY:nasetus

EU�on�erityisen�huolestunut�kidutuksessakäytettävienvälineidenkaupanmerkityksestä.�

Kidutuksen�vastaiset�EU:n�suuntaviivat�velvoittavat�EU:ta�ehkäisemään�kidutusta�tai�muuta�julmaa,�

epäinhimillistä�tai�halventavaa�kohtelua�tai�rangaistusta�varten�suunniteltujen�välineiden�käyttöä,�

valmistusta�ja�kauppaa.�Tämän�sitoumuksen�täyttämisessä�on�edistytty�huomattavasti�sen�jälkeen,�

kun�30.�heinäkuuta�2006�tuli�voimaan�EY:n�asetus�sellaisten�tavaroiden�kaupasta,�joita�voidaan�

käyttää�kuolemanrangaistuksen�täytäntöönpanoon�tai�kidutukseen61.�Asetuksessa�kielletään�sellaisten�

tavaroiden�vienti�ja�tuonti,�joita�käytännössä�käytetään�ainoastaan�kuolemanrangaistuksen�

täytäntöönpanoon�tai�kiduttamiseen�ja�muuhun�julmaan,�epäinhimilliseen�tai�halventavaan�kohteluun�

tai�rankaisemiseen.�Sellaisten�tuotteiden�vientiin,�joita�voitaisiin�käyttää�edellä�mainittuihin�

tarkoituksiin,�on�myös�saatava�EU:n�jäsenvaltion�viranomaisten�lupa.�Jäsenvaltioiden�on�julkaistava�

vuosittain�kertomus�asetukseen�liittyvistä�toimista.�EU�toivoo,�että�muut�valtiot�ottavat�käyttöön�

vastaavanlaista�lainsäädäntöä.�

Komissio�on�rahoittanut�laaja2alaista�hanketta,�jolla�varmistetaan�asetuksen�noudattamisen�valvonta�

kidutusvälineiden�valmistuksen�ja�kaupan�estämiseksi.�Hankkeen�avulla�on�todettu�yli�16�000�

yritystä,�jotka�osallistuvat�kidutusvälineiden�kauppaan.�Lisäksi�on�luetteloitu�yli�6�000�erilaista�

kidutusvälinettä.�

�

�������������������������������������������������
61� Neuvoston�asetus�(EY)�N:o�1236/2005,�annettu�27�päivänä�kesäkuuta�2005,�tiettyjen�sellaisten�

tavaroiden�kaupasta,�joita�voi�käyttää�kuolemanrangaistuksen�täytäntöönpanoon,�kidutukseen�ja�
muuhun�julmaan,�epäinhimilliseen�tai�halventavaan�kohteluun�tai�rankaisemiseen�(EUVL�L�200,�
30.7.2005,�s.�1).�
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EU:njäsenvaltioihinkohdistuvakansainvälinenjaalueellinenvalvonta

�

Kansainvälisellä�tasolla�valvotaan�tarkkaan�sitä,�kuinka�EU:n�jäsenvaltiot�noudattavat�kidutuksen�ja�

pahoinpitelyn�vastaisia�kansainvälisiä�ja�alueellisia�sopimuksia.�Valvonnan�toteuttamismuodot�ovat�

seuraavat:�

�

�� kansainvälisiin�sopimuksiin,�kuten�kidutuksenvastaiseenYK:nyleissopimukseen,

kansalaisoikeuksiajapoliittisiaoikeuksiakoskevaankansainväliseenyleissopimukseenja

Euroopanihmisoikeussopimukseen�sisältyvät�omat�valitusmekanismit;��

�� kidutuksenvastaiseenYK:nyleissopimukseen�sisältyvien�säännöllistä�raportointia�koskevien�

vaatimusten�noudattaminen�ja�kidutuksenvastaisenYK:nkomiteansuorittamaarviointi.�

Raportointikauden�aikana�kidutuksen�vastainen�komitea�arvioi�(39.�ja�40.�istunnossaan)�neljä�

Euroopan�unionin�jäsenvaltiota�(Latvia,�Portugali,�Ruotsi�ja�Viro);�

�� kidutustakäsittelevänYK:nerityisraportoijan�tarkastuskäynnit.�Raportointikauden�aikana�

erityisraportoija�kävi�Tanskassa�toukokuussa�2008;��

�� Euroopanneuvostonalaisen,kidutuksenvastaiseneurooppalaisenkomitean(CPT)�

tarkastuskäynnit.�Raportointikauden�aikana�CPT�vieraili�seuraavissa�kymmenessä�EU:n�

jäsenvaltiossa:�Espanja,�Kypros,�Latvia,�Liettua,�Malta,�Portugali,�Suomi,�Tanska,�Tšekin�

tasavalta�ja�Yhdistynyt�kuningaskunta.��

�
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Tukikidutuksenestämiseenjakuntoutukseenliittyvillehankkeille

�

Kidutuksen�estäminen�ja�kidutuksen�uhrien�kuntouttaminen�olivat�edelleen�EIDHR:stä�

myönnettävän�rahoituksen�ensisijaisia�kohteita62.�Kaudeksi�2007–2010�on�osoitettu�44�miljoonaa�

euroa�(11�miljoonaa�euroa�vuodessa)�kansalaisyhteiskunnan�alalla�toteuttamien�hankkeiden�

tukemiseen�eri�puolilla�maailmaa�kaksi�vuotta�kattavan�EIDHR:n�ehdotuspyynnön�puitteissa�

(parhaillaan�on�menossa�lopullinen�valintavaihe�vuosia�2007�ja�2008�koskevasta�ehdotuspyynnöstä,�

jonka�kokonaismäärä�on�22�miljoonaa�euroa).�EIDHR�on�täten�kidutuksen�uhrien�kuntouttamisen�ja�

kidutuksen�estämisen�alalla�maailmanlaajuisesti�johtava�rahoituslähde.�Tuettaviksi�valituilla�aiheilla�

pyritään�tehostamaan�EU:n�politiikkaa.�Niitä�ovat�esimerkiksi�tiedottaminen�kidutuksen�vastaiseen�

yleissopimukseen�liitetystä�valinnaisesta�pöytäkirjasta,�kidutusteknologian�tarjontaan�kohdistuva�

tutkimus�ja�kidutuksen�uhrien�kuntoutuksen�tukeminen.�Raportointikauden�lopussa�EIDHR�tuki�

kidutuksen�uhrien�kuntouttamistoimia�38�maassa�ja�kidutuksen�estämistoimia�31�maassa.��

�

�������������������������������������������������
62� Ks.�Euroopan�komission�(EuropeAid)�kansainvälisen�kidutuksen�vastaisen�päivän�yhteydessä�

toteuttama�tiedotus2�ja�viestintäkampanja�EIDHR2rahoitteisista�hankkeista�
http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/eidhr/torture2is2unacceptable/index_en.htm�
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EIDHR:ntapaustutkimukset:valtioistariippumattomienjärjestöjentukeminen

maailmanlaajuisestiniidenpyrkiessätorjumaankidutusta�

�

Edistyminenkiduttajienrankaisemattajäämisenlopettamisessa–SierraLeone(2003–2006)

Sierra�Leonen�erityistuomioistuimen�valitusjaoston�päätöksen�mukaan�kiduttajille�ei�enää�myönnetä�

armahduksia.�Tämä�käänteentekevä�päätös�on�tulosta�EIDHR:n�rahoittamasta�hankkeesta.�Päätös�on�

tärkeä�ennakkotapaus�kaikille�muille�kansainvälisille�rikostuomioistuimille,�jotka�käsittelevät�

kiduttajien�rankaisematta�jäämistä.�

Hankkeen	koordinaattori:�The�Redress�Trust�–�www.redress.org�

�

Uhrienvalitustenkäsittelynhelpottaminen(2003–2006)

EIDHR:n�hankkeen�avulla�voitiin�helpottaa�kidutuksen�ja�pahoinpitelyn�uhrien�esittämien�valitusten�

käsittelyä.�Hankkeen�konkreettisena�tuloksena�on�joukko�oikeudellisia�oppaita,�joissa�esitellään�

tärkeimpien�kansainvälisten�ihmisoikeusjärjestelmien�käytännöt,�menettelyt�ja�oikeuskäytäntö.�

Tämä�ainutlaatuinen�opetusmateriaalikokoelma�on�saatavilla�Internetissä�useilla�eri�kielillä.��

Hankkeen	koordinaattori:�World�Organisation�Against�Torture�–�www.omct.org��

�

Kidutuksenuhrienkuntouttamisentukeminen–LatinalainenAmerikka(2002–2004)

Hankkeella�autettiin�sosiaalisen�ja�poliittisen�väkivallan�uhreja�Latinalaisessa�Amerikassa,�mikä�

edesauttoi�merkittävällä�tavalla�kansallisia�sovintoprosesseja�Latinalaisen�Amerikan�maissa.�Yli�

60�aktiivisen�ihmisoikeusjärjestön�verkoston�yhdistetyt�ponnistelut�mahdollistivat�EIDHR:n�

hankkeen�täytäntöönpanon.�Hankkeella�voitiin�erityisesti�auttaa�uhreja�saamaan�takaisin�henkinen�ja�

fyysinen�terveytensä�ja�parantaa�uhrien�elämänlaatua.�Sillä�myös�lisättiin�yleisön�tietoisuutta�

ihmisoikeusloukkauksista.�

Hankkeen	koordinaattori:�Coordinadora�Nacional�de�Derechos�Humanos�–�www.dhperu.org��

�
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4.3� Lapsenoikeudet

�

Neuvosto�hyväksyi�joulukuussa�2007�uudet�Euroopanunioninsuuntaviivatlapsenoikeuksista.�

Suuntaviivojen�tarkoituksena�on�edistää�lapsen�oikeuksia�kaikkialla�maailmassa�erityisesti�

tukemalla�lapsen�oikeuksia�koskevan�Yhdistyneiden�Kansakuntien�yleissopimuksen�ja�sen�lasten�

osallistumisesta�aseellisiin�selkkauksiin�sekä�lasten�myynnistä,�lapsiprostituutiosta�ja�

lapsipornografiasta�tehtyjen�kahden�valinnaisen�pöytäkirjan�täytäntöönpanoa�ja�varmistamalla�se,�

että�lapsen�oikeudet�otetaan�huomioon�kaikissa�EU:n�ulkoisissa�toimissa,�myös�EU:n�poliittisessa�

vuoropuhelussa�kolmansien�maiden�kanssa.�"Lapsiin�kohdistuvan�väkivallan�kaikki�muodot"�on�

valittu�painopistealueeksi�suuntaviivojen�kahtena�ensimmäisenä�täytäntöönpanovuotena.�

Täytäntöönpanostrategiassa�kuvataan�yksityiskohtaisesti,�miten�EU:n�on�tarkoitus�edistää�lapsen�

oikeuksia�kahden2�ja�monenvälisesti63.�

�

Suuntaviivojen�mukaan�EU:nkäytettävissäonuseitavälineitä,joillasevoiedistää�lapsen�

oikeuksia�ulkosuhteissaan.�Poliittinen�vuoropuhelu�tarjoaa�tilaisuuden�edistää�asiaankuuluvien�

kansainvälisten�sopimusten�ratifiointia�ja�tosiasiallista�täytäntöönpanoa.�Virallisia�yhteydenottoja�

voidaan�toteuttaa�tapauksissa,�joissa�lapsen�oikeuksia�loukataan.�Lapsen�oikeudet�olisi�otettava�

paremmin�huomioon�kahden2�ja�monenvälisessä�yhteistyössä,�esimerkiksi�humanitaarisissa�

avustusohjelmissa�tai�kauppaneuvotteluissa.�Lisäksi�lapsen�oikeuksien�edistämiseen�olisi�

myötävaikutettava�tehostamalla�koordinointia�kansainvälisten�järjestöjen�ja�kansalaisyhteiskunnan�

kanssa.�

�

Suuntaviivat�laadittiin�Saksan�puheenjohtajakaudella�ja�hyväksyttiin�Portugalin�

puheenjohtajakaudella�(2007).�Puheenjohtajavaltio�Slovenia�(tammi–kesäkuu�2008)�puolestaan�

keskittyi�suuntaviivojentäytäntöönpanon�aloittamiseen.�Jäsenvaltiot�valitsivat�kymmenen�

ensisijaista�kohdemaata,�joita�varten�kehitettiin�paikallisoloihin�soveltuvat�täytäntöönpanostrategiat.�

Maat�valittiin�tiiviissä�yhteistyössä�Unicefin�Innocenti2keskuksen�ja�alan�valtioista�riippumattomien�

järjestöjen�kanssa.�Strategiat�lähetetään�edustustojen�päälliköille�kommentoitaviksi,�ja�niiden�

täytäntöönpano�aloitetaan�Ranskan�puheenjohtajakaudella.�

�������������������������������������������������
63� Ks.�lapsen�oikeuksia�koskevien�EU:n�suuntaviivojen�liite�1.�Kaikki�suuntaviivat�ovat�saatavilla�

seuraavassa�osoitteessa:�
http://consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?lang=fi&id=822&mode=g&name=�
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Lapsen�oikeudet�ovat�erottamaton�osa�ihmisoikeuksia,�joita�EU�ja�sen�jäsenvaltiot�ovat�velvoitettuja�

kunnioittamaan�yleissopimusten�ja�muiden�kansainvälisten�ja�eurooppalaisten�sopimusten�nojalla,�

joita�ovat�erityisesti�Yhdistyneiden�Kansakuntien�yleissopimus�lapsen�oikeuksista�ja�sen�kaksi�

valinnaista�pöytäkirjaa�sekä�Euroopan�ihmisoikeussopimus.�EU�ja�sen�jäsenvaltiot�ovat�

voimakkaasti�sitoutuneet�vuosituhannen�kehitystavoitteisiin.�

�

Euroopan�unionin�ehdokasmailta�(tällä�hetkellä�Kroatia,�entinen�Jugoslavian�tasavalta�Makedonia�ja�

Turkki)�ja�mahdollisilta�ehdokasmailta�(Albania,�Bosnia�ja�Hertsegovina,�Montenegro,�Serbia�ja�

Kosovo64)�edellytetään�muun�muassa�ihmisoikeuksien�kunnioittamista.�Niihin�sisältyvät�lapsen�

oikeudet,�jotka�ovat�erottamaton�osa�yhteisiä�eurooppalaisia�arvoja�ja�joihin�viitataan�EU:n�

perusoikeuskirjan�24�artiklassa65.�Ehdokasmaiden�ja�mahdollisten�ehdokasmaiden�edistymistä�

arvioidaan�vuosittain�Euroopan�komission�laatimissa�arviointikertomuksissa.�Vuoden�2007�

kertomuksissa�mainitaan�esimerkiksi�laitoksiin�sijoitettujen�lasten�huono�kohtelu�(Kroatia),�

lapsityövoiman�käyttö�(Turkki,�Albania),�lapsen�oikeuksien�suojelua�koskevan�

toimintasuunnitelman�hidas�täytäntöönpano�(entinen�Jugoslavian�tasavalta�Makedonia),�

perheväkivalta�(Serbia),�puutteelliset�menettelyt�lasten�suojelemiseksi�väkivallalta,�lapsityövoiman�

käytöltä�ja�lapsikaupalta�(Kosovo),�sosiaalinen�suojelu�(Bosnia�ja�Hertsegovina)�sekä�puutteelliset�

valmiudet�panna�täytäntöön�lasten�oikeuksia�koskevia�lakeja�Montenegrossa.�

�

Euroopan�komission�teknisen�avun�tiedonvaihtotoimisto�(TAIEX)�järjesti�maaliskuussa�2008�

Turkissa�seminaarin�lapsen�oikeuksista.�Seminaari�onnistui�hyvin,�mutta�osoitti�myös,�kuinka�paljon�

työtä�on�vielä�tekemättä.�

�

Lapsen�oikeudet�otettiin�myös�esille�neuvotteluissa,�joita�EU�käy�kahdesti�vuodessa�

ehdokasmaiden�kanssa.�Näissä�neuvotteluissa�osapuolet�voivat�yhdenmukaistaa�näkökantojaan�ja�

siten�lujittaa�alan�yhteistyötään�Yhdistyneissä�Kansakunnissa.�

�������������������������������������������������
64� YK:n�turvallisuusneuvoston�päätöslauselman�1244�mukaisesti.�
65� EUVL�C�303,�14.12.2007,�s.�1.�
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Euroopan�unioni�pyrkii�YUTP:n�puitteissa�edistämään�lapsen�oikeuksia�erityisesti�Yhdistyneissä�

Kansakunnissa�ja�suhteissaan�kolmansiin�maihin.�YhdistyneidenKansakuntienyleiskokouksen�

62.�istunnossa�Euroopan�unionin�yhteistyössä�Latinalaisen�Amerikan�ja�Karibian�maiden�ryhmän�

(GRULAC)�kanssa�ehdottamassa�päätöslauselmassa�lapsen�oikeuksista�vahvistettiin�toimeksianto�

YK:n�pääsihteerin�erityisedustajalle,�joka�käsittelee�lapsiin�kohdistuvaa�väkivaltaa�ja�jonka�

tehtävänä�on�edistää�lapsiin�kohdistuvan�väkivallan�kaikkien�muotojen�estämistä�ja�poistamista.�

Tätä�varten�erityisedustaja�tekee�yhteistyötä�Yhdistyneiden�Kansakuntien�elinten,�mekanismien,�

rahastojen�ja�ohjelmien�sekä�kansalaisyhteiskunnan,�yksityissektorin�ja�jäsenvaltioiden�kanssa�ja�

toimittaa�vuosikertomuksen�YK:n�yleiskokoukselle,�ihmisoikeusneuvostolle�ja�talous2�ja�

sosiaalineuvostolle�(Ecosoc).�Tämän�raportin�kattaman�kauden�lopussa�YK:ssa�työskenneltiin�YK:n�

pääsihteerin�erityisedustajan�nimittämiseen�liittyvien�käytännön�asioiden�parissa�(esimerkiksi�

toimeksiannon�laatiminen).�

�

Komission�esitettyä�helmikuussa�2008�tiedonantonsa�"Lapsille	erikoisasema	EU:n	ulkoisissa	

toimissa"�neuvostohyväksyitoukokuussapäätelmätlapsenoikeuksienedistämisestäja

suojelemisestaEuroopanunioninulkoisessatoiminnassa–humanitaarinenja

kehitysyhteistyöulottuvuus.�Päätelmissä�EU:ta�kehotetaan�suhtautumaan�kokonaisvaltaisesti�ja�

yhtenäisesti�lapsen�oikeuksiin�ja�käyttämään�kaikkia�olemassa�olevia�välineitä,�kuten�poliittista�

vuoropuhelua,�kauppaneuvotteluja,�kehitysyhteistyötä,�humanitaarista�apua�ja�toimintaa�

monenvälisillä�foorumeilla.�Erityisesti�korostetaan�tarvetta�torjua�lapsityövoiman�käytön�pahimpia�

muotoja�käyttämällä�myös�kaupan�alan�välineitä.�Neuvosto�pyysi�komissiota�tutkimaan,�onko�

kannusteilla�myönteistä�vaikutusta�ilman�lapsityövoiman�käyttöä�tuotettujen�tuotteiden�myyntiin,�ja�

sitä,�onko�mahdollista�toteuttaa�WTO2velvoitteiden�mukaisesti�lisätoimia,�myös�kauppaan�liittyviä�

toimia,�jotka�kohdistuvat�lapsityön�pahimpia�muotoja�käyttäen�tuotettuihin�tuotteisiin,�ja�laatimaan�

neuvostolle�selvityksiä�asiasta.�

�

Humanitaarisen�avun�puitteissa�EU�kiinnittää�erityistä�huomiota�lasten�asemaan�aseellisissa�

konflikteissa�ja�erityisesti�sellaisten�lasten�tilanteeseen,�jotka�ovat�joutuneet�aseellisten�joukkojen�tai�

ryhmien�värväämiksi�tai�seksuaalisen�väkivallan�kohteiksi�taikka�jotka�ovat�saaneet�hiv/aids2

tartunnan.�
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Komissio�käynnisti�temaattisen�"Investointi	ihmisiin"�2ohjelman�puitteissa�vuoden�2008�alussa�

ehdotuspyynnön,�jolla�haetaan�valtioista�riippumattomien�järjestöjen�hankkeita�aseellisista�

konflikteista�kärsimään�joutuneiden�lasten�avustamiseksi�ja�lapsikaupan�torjumiseksi.�

Ehdotuspyynnöllä�pyrittiin�tukemaan�toimia�ja�hyviä�käytäntöjä,�joilla�vähennetään�aseellisiin�

ryhmiin�värvättyjen�lasten�määrää,�ja�parantamaan�kansalaisyhteiskunnan�valmiutta�tukea�

politiikkoja,�joilla�vastustetaan�lasten�hyväksikäyttöä�aseellisissa�konflikteissa,�sekä�tukemaan�

lapsikaupan�vähentämiseen�tähtääviä�toimia�ja�hyviä�toimintatapoja.�

�

Vuoden�2006�tiedonantoon�"Tavoitteena	lasten	oikeuksia	koskeva	EU:n	strategia"66�sisältyvien�

sitoumusten�noudattamiseksi�komissio�allekirjoitti�vuoden�2007�lopussa�Unicefin�kanssa�

sopimuksen,�joka�koskee�koulutustoimia�ja�käytännön�ohjauskeinojen�(suuntaviivat,�

tarkistusluettelot�jne.)�laatimista�EU:n,�muiden�kansainvälisten�järjestöjen,�avunantajahallitusten�ja�

kumppanihallitusten�sekä�muiden�lasten�oikeuksien�suojeluun�ja�edistämiseen�osallistuvien�

instituutioiden�käyttöön.�

�

4.4� Lapsetjaaseellisetkonfliktit

�

Euroopan�unioni�hyväksyi�vuonna�2003�lapsiaaseellistenselkkauksienyhteydessäkoskevat�

suuntaviivat,�joita�täydennettiin�toimintasuunnitelmalla�vuonna�2005.�Suuntaviivoja�tarkistettiin�

vuonna�2008,�minkä�tuloksena�hyväksyttiin�päivitetty�versio�16.�kesäkuuta�2008.�Kuusiuutta

huolestuttavaatilannetta�aiheutti�seuraavat�lisäykset�niiden�maiden�luetteloon,�joissa�on�

toteutettava�ensisijaisia�toimia:�Israel,�miehitetyt�palestiinalaisalueet,�Haiti,�Libanon,�Tšad�ja�Irak.��

�

Edistääkseen�suuntaviivojen�täytäntöönpanoa�EU�kehottisuurlähettiläitälaatimaan�13:a�

ensisijaista�kohdemaata�varten�maakohtaiset�strategiat,�jotta�saataisiin�tietoja�suuntaviivoissa�

esitetyistä�kuudesta�aihealueesta�(värväys,�tappaminen�ja�vammauttaminen,�iskut�kouluihin�ja�

sairaaloihin,�humanitaarisen�avun�pääsyn�estäminen,�seksuaalinen�ja�sukupuoleen�perustuva�

väkivalta�sekä�loukkaaminen�ja�hyväksikäyttö),�ja�ehdottamaan�toimia�suuntaviivojen�panemiseksi�

täytäntöön�kuudessa�edellä�mainitussa�uudessa�huolestuttavassa�tilanteessa.��

�������������������������������������������������
66� KOM(2006)�367�lopullinen.�
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EU�hyväksyi�kesäkuussa�2008�päivitetyn�tarkistusluettelon,�jolla�on�tarkoitus�sisällyttää�aseellisista�

konflikteista�kärsivien�lasten�suojelu�osaksi�ETPP2operaatioita.�Tarkistusluettelon�mukaan�jokaisessa�

ETPP2operaatiossa�olisi�oltava�ihmisoikeuksista�ja�erityisesti�aseellisiin�konflikteihin�joutuneista�

lapsista�vastaava�asiantuntija.�Kuten�neuvoston�toukokuussa�2008�antamissa�päätelmissä67�korostettiin,�

asiaa�olisi�seurattava�kaikissa�ETPP2operaatioissa�ja�siitä�olisi�raportoitava�säännöllisesti.��

�
Puheenjohtajavaltio�Slovenia�järjesti�huhtikuussa�2008�konferenssin�"Increasing	the	impact	on	the	

ground	&	'GO	and	EU	collaboration	in	the	thematic	area	of	children	affected	by	armed	conflict"�

(Käytännön�vaikutusten�lisääminen�–�valtioista�riippumattomien�järjestöjen�ja�EU:n�yhteistyö�

aseellisista�konflikteista�kärsimään�joutuneita�lapsia�koskevissa�kysymyksissä).�Konferenssi�tarjosi�

EU:lle�tilaisuuden�käydä�alan�valtioista�riippumattomien�järjestöjen�kanssa�asiapitoista�keskustelua�

lapsia�aseellisten�selkkauksien�yhteydessä�koskevien�EU:n�suuntaviivojen�täytäntöönpanosta�ja�

aseellisiin�selkkauksiin�joutuneiden�lasten�suojelun�sisällyttämistä�ETPP2operaatioihin�koskevan�

tarkistusluettelon�tarkistamisesta.�

�
Puheenjohtajavaltio�Slovenia�tilasi�selvityksen�"Enhancing	the	EU	response	to	children	affected	by	

armed	conflict"�(selvitys�EU:n�toimista�aseellisiin�selkkauksiin�joutuneiden�lasten�aseman�

parantamiseksi),�jotta�tehostettaisiin�aseellisiin�selkkauksiin�joutuneiden�lasten�oikeuksien�

valtavirtaistamista�EU:n�kehitysyhteistyöpolitiikassa�ja�2ohjelmissa�ja�vahvistettaisiin�EU:n�

kehitysyhteistyöpolitiikkaa�tällä�alalla.�

�
Eurooppa=neuvosto�antoi�19.�kesäkuuta�2008�päätelmät�lapsen�oikeuksista�ja�erityisesti�lapsista�

aseellisten�konfliktien�yhteydessä.�Eurooppa2neuvosto�kehotti�komissiota�ja�jäsenvaltioita�huolehtimaan�

edelleen�ihmisoikeus2,�turvallisuus2�ja�kehityspolitiikkojen�ja�2ohjelmien�johdonmukaisuudesta,�

täydentävyydestä�ja�koordinoinnista,�jotta�lapsiin�kohdistuviin�aseellisten�selkkausten�lyhyen,�

keskipitkän�ja�pitkän�aikavälin�vaikutuksiin�pystyttäisiin�puuttumaan�tehokkaalla,�kestävällä�ja�

kokonaisvaltaisella�tavalla.��

�
EU�on�lisäksi�pyrkinyt�vahvistamaan�yhteistyötäänYhdistyneidenKansakuntien�ja�erityisesti�lapsia�

ja�aseellisia�konflikteja�käsittelevän�YK:n�pääsihteerin�erityisedustajan�Radhika�Coomaraswamyn�sekä�

lapsia�ja�aseellisia�konflikteja�käsittelevän�YK:n�turvallisuusneuvoston�työryhmän�kanssa.�

Coomaraswamy�kutsuttiin�esimerkiksi�huhtikuussa�2008�poliittisten�ja�turvallisuusasioiden�komitean�

sekä�ihmisoikeustyöryhmän�kokouksiin�kertomaan�työstään�ja�mahdollisuuksista�Yhdistyneiden�

Kansakuntien�ja�EU:n�väliseen�yhteistyöhön.��

�������������������������������������������������
67� Neuvoston�päätelmät�lapsen�oikeuksien�edistämisestä�ja�suojelemisesta�Euroopan�unionin�ulkoisessa�

toiminnassa�–�humanitaarinen�ja�kehitysyhteistyöulottuvuus.�
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Helmikuussa�2007�Pariisissa�järjestetyn�"Free	Children	from	War"�2konferenssin�jälkeen,�jossa�

osallistujavaltiot�sitoutuivat�torjumaan�lapsisotilasilmiötä,�pidettiin�16.�tammikuuta�2008�

jatkotoimia�käsittelevä�foorumi,�jonka�tavoitteena�oli�helpottaa�entisten�lapsisotilaiden�

kuntouttamista�koskevien�ohjelmien�ja�erityishankkeiden�rahoittamista�saattamalla�yhteen�

tärkeimmät�tuenantajat,�valtioista�riippumattomat�järjestöt�ja�ongelmasta�kärsivät�maat.�Foorumi�

kokoontuu�kaksi�kertaa�vuodessa�New�Yorkissa,�ja�sen�puheenjohtajina�toimivat�Ranska,�Unicef�ja�

lapsia�ja�aseellisia�konflikteja�käsittelevä�YK:n�erityisedustaja.�

�

4.5� Ihmisoikeuksienpuolustajat

�

Euroopan�unioni�katsoo,�että�aktiivinen�kansalaisyhteiskunta�ja�tarmokkaat�ihmisoikeuksien�

puolustajat�ovat�keskeisellä�sijalla�pyrittäessä�varmistamaan�ihmisoikeuksien�suojelu�ja�edistäminen�

kaikkialla�maailmassa.�Lisätäkseen�ihmisoikeuksien�puolustajille�eri�puolilla�maailmaa�antamansa�

tuen�näkyvyyttä�ja�tehostaakseen�heidän�tukemiseensa�liittyviä�EU:n�toimia�neuvosto�hyväksyi�

kesäkuussa�2004�ihmisoikeuksienpuolustajiakoskevatEU:nsuuntaviivat,�joissa�määritetään�

käytännön�keinoja�ihmisoikeuksien�puolustajien�tukemiseksi�ja�avustamiseksi.�Vuonna�2007�

suoritetun�suuntaviivojen�täytäntöönpanon�alustavan�arvioinnin�jälkeen�perustettiin�vuonna�2008�

ihmisoikeuksien�puolustajia�käsittelevä�epävirallinen�työryhmä.�Työryhmä�suoritti�väliarvioinnin�

paikallisten�strategioiden�täytäntöönpanon�etenemisestä�ja�valitsi�26�maan�pilottiryhmän�

selvittääkseen�nykyiset�puutteet�ja�parhaat�toimintatavat,�jotka�voitaisiin�ottaa�vastaisuudessa�

huomioon.�Arvioinnin�perusteella�annettiin�joukko�päätelmiä�ja�suosituksia.�Päätelmissä�varsinkin�

painotetaan�sitä,�että�ihmisoikeuksien�puolustajien�osallistumista�suuntaviivojen�täytäntöönpanoon�

olisi�tärkeää�vahvistaa,�suositellaan�EU:n�tason�ihmisoikeusryhmien�perustamista�kolmansiin�

maihin,�ehdotetaan�suuntaviivoista�tiedottamisen�lisäämistä�paikallisella�tasolla�ja�painotetaan�

tiedotusvälineiden�vapauden�sisällyttämistä�ihmisoikeusvuoropuheluihin�kolmansien�maiden�

kanssa.�Havainnot�on�päätetty�lähettää�puheenjohtajavaltion�paikallisille�edustajille.�Jäsenvaltioita�

rohkaistiin�toimittamaan�ne�suurlähetystöilleen�ja�keskustelemaan�tuloksista�kansalaisyhteiskunnan�

järjestöjen�ja�ihmisoikeuksien�puolustajien�kanssa,�mikä�lujittaisi�EU:n�edustustojen�ja�paikallisten�

ihmisoikeuksien�puolustajien�välistä�vuoropuhelua.�
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Ihmisoikeuksienpuolustajientukeminen�on�jo�pitkään�ollut�vakiintunut�osa�Euroopan�unionin�

ulkosuhteisiin�kuuluvaa�ihmisoikeuspolitiikkaa�ja�olennainen�osa�sananvapauden�suojaamista.�Tämä�on�

otettu�huomioon�ihmisoikeuksien�puolustajia�koskevissa�EU:n�suuntaviivoissa,�joissa�todetaan,�että�on�

tärkeää�varmistaa�ihmisoikeuksien�puolustajien�turvallisuus�ja�suojella�heidän�oikeuksiaan.�

Suuntaviivoissa�myös�mahdollistetaan�EU:n�väliintulo�tilanteissa,�joissa�ihmisoikeuksien�puolustajat�

ovat�vaarassa,�ja�ehdotetaan�käytännön�tapoja�tukea�ja�avustaa�ihmisoikeuksien�puolustajia.�Vuoden�

2008�alkupuoliskolla�neuvoston�ihmisoikeustyöryhmässä�keskusteltiin�mahdollisuudesta�myöntää�

viisumeja�välittömässä�vaarassa�olevien�tai�hengähdystaukoa�tarvitsevien�ihmisoikeuksien�puolustajien�

sijoittamiseksi�tilapäisesti�uudelleen�tarkoituksena�kehittää�edelleen�puheenjohtajavaltio�Saksan�vuonna�

2007�esittämää�aloitetta�ja�tarkastella�mahdollisuutta�laajentaa�ja/tai�tehostaa�viisumien�myöntämistä�

ihmisoikeuksien�puolustajille.��

�
Vuonna�2006�toteutetun,�naispuolisia�ihmisoikeuksien�puolustajia�koskeneen�kampanjan�jatkotoimena�

EU�kiinnittää�edelleen�huomiota�naispuolisten�ihmisoikeuksien�puolustajien�tilanteeseen.�Asiaa�

käsitellään�esimerkiksi�joidenkin�valtioista�riippumattomien�järjestöjen�kanssa�ja�tietyissä�maissa�

olevien�EU:n�edustustojen�päälliköiden�toimesta.�

�
Uusi�demokratiaajaihmisoikeuksiakoskevaeurooppalainenrahoitusväline(EIDHR)�tuli�voimaan�

1.�tammikuuta�2008.�Se�on�poliittinen�rahoitusväline,�jolla�edistetään�demokratian�ja�

oikeusvaltioperiaatteen�kehittämistä�ja�lujittamista�sekä�kaikkien�ihmisoikeuksien�ja�perusvapauksien�

kunnioittamista�kolmansissa�maissa.�Sen�tavoitteisiin�kuuluu�yhteistyö�kansalaisyhteiskunnan�

järjestöjen�ja�kansainvälisten�järjestöjen�kanssa�kaikkialla�maailmassa.�Se�antaa�tätä�varten�suoraa�

rahoitusta�valtioista�riippumattomille�järjestöille�ilman,�että�edellytetään�isäntämaan�hallituksen�

etukäteissuostumusta.�Uusi�EIDHR�keskittyy�vahvasti�tuen�antamiseen�ja�solidaarisuuden�osoittamiseen�

ihmisoikeuksien�puolustajia�kohtaan.�Raportointikaudella�esitettiin�ensimmäinen�ehdotuspyyntö,�joka�

koski�ihmisoikeuksia�ja�demokratiaa�tukevia�toimia�ihmisoikeuksien�puolustajia�koskevissa�

suuntaviivoissa�määritetyillä�aloilla.�Rahoitus�voi�alkaa�syksyllä�2008�sen�jälkeen,�kun�sopimukset�

valittujen�valtioista�riippumattomien�järjestöjen�kanssa�on�tehty.�

�
EU:njavaltioistariippumattomienjärjestöjenvuosittainenihmisoikeusfoorumi,�jossa�

ihmisoikeuksien�puolustajat�ovat�vuodesta�1999�voineet�keskustella�EU:n�edustajien�kanssa,�järjestettiin�

6.�ja�7.�joulukuuta�2007�Lissabonissa.�Foorumissa�keskityttiin�taloudellisiin,�sosiaalisiin�ja�

sivistyksellisiin�oikeuksiin,�erityisesti�taloudellisia,�sosiaalisia�ja�sivistyksellisiä�oikeuksia�koskevaan�

kansainväliseen�yleissopimukseen�(TSS2yleissopimus)�liittyvään�valinnaiseen�pöytäkirjaan�

valitusmekanismin�perustamisesta.��
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4.6� �aistenoikeudetjasukupuoltentasa=arvo

�

EU�on�jo�pitkään�sitoutunut�edistämään�naisten�ja�miesten�tasa2arvoa�ja�on�kansainvälisesti�

aktiivinen�toimija.��

�

EUjaYK

�

�aistenasemaakäsittelevänYK:ntoimikunnan52.istunnon�(25.�helmikuuta–7.�maaliskuuta�

2008)�pääaiheena�oli�sukupuolten�tasa2arvon�ja�naisten�vaikutusvallan�edistämisen�rahoitus.�EU:lla�

oli�tärkeä�asema�Pekingin�toimintaohjelman�edistämisessä�toimikunnassa�ja�erityisesti�laadittaessa�

päätelmiä,�jotka�hyväksyttiin�konsensuksella�vaikeiden�neuvottelujen�jälkeen.�Tekstiin�sisällytettiin�

useita�EU:lle�tärkeitä�ajatuksia,�vaikkakin�oli�vaikeaa�samanaikaisesti�edellyttää�kansainvälisen�

avun�lisäämistä�ja�asettaa�maille�erityisiä�velvoitteita�tasa2arvoasioiden�ottamiseksi�selvästi�

huomioon�kehitysstrategioissa.�EU�järjesti�rinnakkaistapahtuman�aiheesta�"Euro–Välimeri2

kumppanuus�ja�Istanbulin�prosessi:�sukupuolten�tasa2arvon�ja�naisten�vaikutusvallan�edistämisen�

rahoittaminen"�("Euro2Mediterranean�Partnership�and�the�Istanbul�Process:�financing�for�gender�

equality�and�women’s�empowerment").�Tapahtumassa�keskityttiin�Istanbulin�toimintakehyksen�

täytäntöönpanosta�saatuihin�kokemuksiin�ja�sen�haasteisiin�(ks.�jäljempänä).�

�

EU�pyrki�edelleen�vahvistamaan�YK:n�valmiuksia�edistää�sukupuolten�tasa2arvoa�ja�naisten�

vaikutusvaltaa�sekä�valtavirtaistamaan�tasa2arvoasiat�YK2järjestelmässä.�EU�kehotti�lisäämään�

YK:n�resursseja�ja�koordinointimekanismia�alalla�muun�muassa�nimittämällä�tasa2arvoasioista�

vastaava�apulaispääsihteeritason�korkea�virkamies.�
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�aiset,rauhajaturvallisuus

�

Ulkosuhteista�ja�Euroopan�naapuruuspolitiikasta�vastaava�komission�jäsen�Benita�Ferrero2Waldner�

järjesti�6.�maaliskuuta�2008�Brysselissä�korkean�tason�kansainvälisen�konferenssin�johtaville�

naispoliitikoille:�"Women:	stabilising	an	insecure	world:	an	International	Conference	for	women	

political	leaders"�(Naiset�epävarman�maailman�vakauttajina:�kansainvälinen�konferenssi�johtaville�

naispoliitikoille).�Konferenssiin�osallistui�yli�50�kansainvälistä�naisjohtajaa,�ja�sillä�oli�kolme�tavoitetta:�

tarkastella�tapoja�käsitellä�uusien�turvallisuusuhkien,�kuten�ilmastonmuutoksen,�ympäristön�

pilaantumisen,�kansainvälisen�rikollisuuden,�uskonnollisen�fundamentalismin�ja�terrorismin�vaikutusta�

naisiin;�määritellä�konkreettisia�toimia,�joilla�lisätään�naisten�osallistumista�ihmisten�turvallisuuteen�

paikallisella�tasolla�ja�laajennetaan�osallistumista�alueelliselle,�kansalliselle�ja�kansainväliselle�tasolle;�

sekä�analysoida�kuinka�paremmin�hyödyntää�naisten�osallistumista�konfliktinestoon�ja�kriisitilanteiden�

ratkaisemiseen.�Erityisesti�kiinnitettiin�huomiota�siihen,�kuinka�voitaisiin�tehostaa�YK:n�

turvallisuusneuvoston�naisista,�turvallisuudesta�ja�rauhasta�antaman�päätöslauselman�1325�

täytäntöönpanoa.�

�

"Emme	saa	unohtaa	vastuutamme	–	meidän	on	annettava	ääni	niille,	jotka	muuten	olisivat	äänettömiä,	

valta	niille,	jotka	muuten	jäisivät	ilman	valtaa,	ja	suojeltava	niitä,	jotka	muuten	jäisivät	vaille	suojelua".	

�
Benita�Ferrero2Waldner,�ulkosuhteista�ja�Euroopan�naapuruuspolitiikasta�vastaava�komission�jäsen�
�
6.�maaliskuuta�2008�pidetyssä�johtavien�naispoliitikkojen�kansainvälisessä�konferenssissa�"Women:�
stabilising�an�insecure�world"�(Naiset�epävarman�maailman�vakauttajina).�
�

Naiset,�rauha�ja�turvallisuus�on�myös�yksi�rauhanrakentamisaloitteen�osatekijöistä.�Hanketta�

rahoitetaan�EIDHR:stä,�ja�siinä�yhdistyy�10:n�valtioista�riippumattoman�järjestön68�asiantuntemus�

konfliktineston�ja�2ratkaisemisen�alalla.�Rauhanrakentamisaloitteen�tasa2arvonäkökohtiin�keskittyvä�

ohjelmaosuus�aloitti�18�kuukauden�toimintakautensa�huhtikuussa�2008,�ja�sen�tarkoituksena�on�opastaa�

päätöksentekijöitä�siinä,�kuinka�YK:n�turvallisuusneuvoston�päätöslauselma�1325�toteutetaan�

käytännössä,�laatimalla�ja�jakamalla�tosiasioihin�perustuvia�poliittisia�suosituksia�ja�esimerkkejä�siitä,�

kuinka�Euroopan�unioni�ja�sen�jäsenvaltiot�voivat�tehokkaammin�tukea�naisten�rauhanrakentamisen�

painopisteitä.��

�������������������������������������������������
68� Adelphi�Research;�Crisis�Management�Initiative�(CMI);�European�Peacebuilding�Liaison�Office�(EPLO);�

Fundación�para�las�Relaciones�Internacionales�y�el�Diálogo�Exterior�(FRIDE);�Hellenic�Foundation�for�European�
and�Foreign�Policy�(ELIAMEP);�International�Alert�(IA);�International�Center�for�Transitional�Justice�(ICTJ);�
Netherlands�Institute�of�International�Relations�Clingendael�(Clingendael2instituutti);�Partners�for�Democratic�
Change�International�(PDCI);�Saferworld�(SW).�
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Tuloksena�EU:ssa�meneillään�olevasta�työstä,�jossa�pyritään�ihmisoikeus2�ja�tasa2arvonäkökohtien�

huomioon�ottamiseen�turvallisuus2�ja�puolustuspolitiikassa,�neuvosto�julkaisi�toukokuussa�2008�

ensimmäisen�ihmisoikeus=jasukupuolinäkökohtienhuomioonottamistaEuroopan

turvallisuus=japuolustuspolitiikassa(ETPP)koskevankäsikirjan.�Käsikirja�on�tarkoitettu�

henkilöille,�jotka�toimivat�EU:n�kriisinhallinnan�alalla�yhteistyön,�suunnittelun,�koulutuksen,�

toteutuksen,�arvioinnin�ja�raportoinnin�muodossa.�

�
EU:nsuorittamavaalitarkkailu�on�toinen�tärkeä�väline,�jolla�voidaan�edistää�naisten�asemaa�ja�

osallistumista�yhteiskunnissa,�jotka�ovat�konfliktin�jälkitilanteessa�tai�konfliktialttiita.�Yhdessä�

vaalitarkkailuvaltuuskunnassa�oli�mukana�tasa2arvoasiantuntija�(Jemen).�Muissa�

vaalitarkkailuvaltuuskunnissa�tasa2arvokysymykset�on�sisällytetty�ihmisoikeusasiantuntijan�

tehtävänkuvaan.�Huhtikuussa�2008�julkaistu�uusi�EU:n�vaalitarkkailukäsikirja�sisältää�tasa2

arvoasioita�koskevan�luvun.�

�
Sukupuoltentasa=arvojanaistenvaikutusvallanlisääminenkehitysyhteistyössä

�
Komission�annettua�maaliskuussa�2007�tiedonannon�ja�neuvoston�toukokuussa�2007�päätelmät�

sukupuolten�tasa2arvosta�ja�naisten�vaikutusvallan�lisäämisestä�kehitysyhteistyössä�Euroopan�

komissio�ja�EU:n�jäsenvaltiot�jatkoivat�tiivistä�yhteistyötään�tämän�uuden�poliittisen�kehyksen�

jatkotoimien�ja�täytäntöönpanon�alalla.�Brysselissä�järjestettiin�lokakuussa�2007�ja�kesäkuussa�2008�

kaksi�jäsenvaltioiden�tasa2arvoasiantuntijoiden�kokousta,�joissa�komissio�ja�jäsenvaltiot�

keskustelivat�tulevasta�EU:ntoimintasuunnitelmastasukupuoltentasa=arvonjanaisten

vaikutusvallanlisäämiseksiulkosuhteissa69.�Lisäksi�perustettiin�seuraavat�kolme�työtyhmää,�

joiden�puheenjohtajana�toimii�komissio:�poliittinen�vuoropuhelu�tasa2arvoasioista,�tasa2arvoasiat�

uusissa�tukijärjestelyissä�ja�instituutioiden�kehittäminen.�Näiden�työryhmien�työskentelyn�tulokset�

otetaan�huomioon�toimintasuunnitelmassa.�

�
Turvallisuus2,�ihmisoikeus2�ja�kehitysnäkökohtien�kytkemiseksi�paremmin�toisiinsa�

puheenjohtajavaltio�Slovenia�tilasi�selvityksen�EU:n�toimista�naisten�aseman�parantamiseksi�

aseellisissa�selkkauksissa�"Enhancing	the	EU	response	to	women	and	armed	conflict".�Selvitys�

sisältää�joukon�suosituksia�siitä,�miten�EU:n�toimia�naisten�aseman�parantamiseksi�aseellisissa�

selkkauksissa�voitaisiin�tehostaa.�

�������������������������������������������������
69� Toimintasuunnitelma�on�tarkoitus�liittää�laajempaan�komission�tiedonantoon�monialaisten�kysymysten�

huomioon�ottamisesta�ulkosuhteissa.�
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Istanbulintoimintakehys

�

Ensimmäisen�kerran�sitten�Euro–Välimeri2kumppanuuden�perustamisen�Euro–Välimeri2kumppanit�

kokoontuivat�14.�ja�15.�marraskuuta�2006�Istanbuliin�erityiseen�ministerikokoukseen,�jonka�aiheena�

oli�sukupuolten�tasa2arvo�("'aisten	aseman	vahvistaminen	yhteiskunnassa"),�ja�pääsivät�

yhteisymmärrykseen�naistenoikeuksiajasukupuoltentasa=arvoayhteiskunnallisella,

poliittisella,sosiaalisella,taloudellisellajakulttuurinalallakoskevastatoimintakehyksestä,�

jota�sovellettaisiin�seuraavat�viisi�vuotta.�Istanbulin�toimintakehyksen�täytäntöönpanoa�seurataan�

vuosittain.�Tähän�mennessä�on�järjestetty�Brysselissä�kaksi�seurantakokousta�(22.�lokakuuta�2007�ja�

12.�kesäkuuta�2008),�joihin�on�osallistunut�edustajia�kaikista�Euro–Välimeri2kumppanimaista.�

�

Toukokuussa�2008�käynnistettiin�eurooppalaisesta�naapuruuden�ja�kumppanuuden�välineestä�

(5�miljoonalla�eurolla)�rahoitettava�alueellinen�ohjelma�miesten�ja�naisten�tasa2arvon�lisäämiseksi�

Euro–Välimeri2alueella.�Se�edistää�Istanbulin�ministerikokouksen�päätelmien�tosiasiallista�

täytäntöönpanoa.�

�

TemaattisetohjelmatjaEIDHR

�

Temaattinen�"Investointiihmisiin"�2ohjelma�sisältää�erilliset�määrärahat�(57�miljoonaa�euroa),�

joilla�rahoitetaan�EY:n�toimia�sukupuolten�tasa2arvon�ja�naisten�vaikutusvallan�edistämiseksi.�

Ohjelman�puitteissa�komissio�julkaisi�6,8�miljoonan�euron�ehdotuspyynnön�naisjärjestöjen�

tukemiseksi�Euro–Välimeri2kumppanimaissa�niiden�pyrkiessä�saamaan�lainsäädäntöön�muutoksia,�

jolla�edistetään�sukupuolten�tasa2arvoa,�ja�varmistamaan�alan�viimeaikaisten�uudistusten�

tosiasiallinen�täytäntöönpano.�

�

EIDHR�edistää�tavoitteella�2�("vahvistetaan	kansalaisyhteiskunnan	asemaa	ihmisoikeuksien	ja	

demokratiaan	tähtäävien	uudistusten	edistämisessä,	konfliktien	ehkäisyssä	ja	poliittisten	

osallistumis&	ja	edustusmahdollisuuksien	lisäämisessä")�miesten�ja�naisten�tasavertaista�

osallistumista.�Komissio�julkisti�heinäkuussa�2008�ehdotuspyynnön�valitakseen�tämän�tavoitteen�

puitteissa�rahoitettavia�alueellisia�ja�monikansallisia�hankkeita.�Pääpaino�on�YK:n�

turvallisuusneuvoston�päätöslauselman�1325�edistämisessä.�
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EY:njaYK:nvälinenkehitystä,rauhaajaturvallisuuttakoskevakumppanuus

�

Euroopan�komissio�aloitti�huhtikuussa�2007�YK:n�naisten�kehitysrahaston�Unifeminkanssa�

kolmivuotisen�kumppanuuden�("EY:n�ja�YK:n�kumppanuus�sukupuolten�tasa2arvon,�kehityksen�ja�

rauhan�edistämiseksi")�kumppanimaiden�valmiuksien�parantamiseksi�ja�sukupuolten�tasa2arvoa�

koskevan�selontekovelvollisuuden�lujittamiseksi.�Hankkeessa�keskityttiin�raportointikauden�aikana�

maakohtaisten�kuulemisten�ja�kartoitustutkimusten�toteuttamiseen�12�kohdemaassa�tarkoituksena�

valmistella�Accrassa�syyskuussa�2008�pidettävää�konferenssia�avun�tuloksellisuudesta70.�

�

Euroopanunioniavustaasukupuoltentasa=arvoakoskevaauuttahankettaKirgisian

tasavallassa

Naiset�erityisesti�Kirgisian�tasavallan�maaseudulla�eivät�ole�tietoisia�äänioikeudestaan�eivätkä�usein�

usko,�että�heidän�äänensä�voisivat�muuttaa�poliittista�tilannetta.�Hankkeen�tarkoituksena�on�saada�

aikaan�oikeudellisia�selvennyksiä�äänioikeuteen�ja�vaaliprosesseihin.�Suunnitelluilla�toimilla�

edistetään�demokraattisia�arvoja�ja�kansalaisten�aktiivista�osallistumista�päätöksentekoprosesseihin.�

Erityisesti�hankkeella�lisätään�naisten,�yhteisöjen�johtajien�ja�paikallishallinnon�edustajien�

tietoisuutta�ääni2�ja�kansalaisoikeuksista.�EIDHR:n�hankkeen�(2008–2010)�toteuttaa�kehitystä�ja�

yhteistyötä�Keski2Aasiassa�edistävä�DCCA,�joka�järjestää�36�koulutustilaisuutta�ja�perustaa�

60�tiedotus2�ja�neuvontakeskusta,�jotka�antavat�kansalaisille�tietoja�ja�oikeudellista�neuvontaa�

äänioikeuksien�suojaamisesta.

�

�������������������������������������������������
70� Lisätietoja:�www.gendermatters.eu�
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4.7� Ihmiskauppa

�

Puitteet�EU:nihmiskaupantorjuntapolitiikalle�annetaan�komission�tiedonannossa�"Ihmiskaupan	

torjunta:	kokonaisvaltainen	toimintatapa	ja	ehdotukset	toimintasuunnitelmaksi"�(lokakuu�2005)�
71�

ja�sitä�seuranneessa�ihmiskaupan�estämisen�ja�torjunnan�parhaita�käytänteitä,�vaatimuksia�ja�

menettelyjä�koskevassa�EU:n�toimintasuunnitelmassa72,�jonka�neuvosto�hyväksyi�vapauden,�

turvallisuuden�ja�oikeuden�lujittamiseen�Euroopan�unionissa�tähtäävän�Haagin�ohjelman�mukaisesti.�

Molemmissa�asiakirjoissa�kannatetaan�monialaista�lähestymistapaa,�jossa�ei�rajoituta�yksinomaan�

lainvalvontastrategioihin,�vaan�joka�sisältää�laajan�valikoiman�ehkäiseviä�ja�uhrien�tukemista�

koskevia�toimenpiteitä.�Strategian�perustana�on�ihmisoikeuksiin�perustuva�lähestymistapa,�jossa�

uhrien�oikeudet�ovat�keskeisiä�ja�jossa�otetaan�huomioon�erityisryhmiin�kuten�naisiin�ja�lapsiin�sekä�

eri�syistä�syrjittyihin�henkilöihin,�kuten�vähemmistöihin�ja�alkuperäiskansoihin�kuuluviin�liittyvät�

lisähaasteet.�Lisäksi�tasa2arvonäkökohtia�ja�lasten�oikeuksia�käsitteleviin�EU:n�politiikkoihin73�

sisältyy�ensisijaisena�toimena�nais2�ja�lapsikaupan�torjuminen.�

�

Komissio�perusti�lokakuussa�2007�uuden�ihmiskauppaakäsittelevänasiantuntijaryhmän74,�jossa�

on�otettu�huomioon�uusien�jäsenten�tarve�EU:n�viimeisimmän�laajentumisen�jälkeen�sekä�tarve�

varmistaa�erityisasiantuntemus�etenkin�työvoiman�hyväksikäytön�alalla.�Asiantuntijaryhmän�jäsenet�

nimitettiin�heinäkuussa�200875.�Raportointikauden�aikana�komissio�laati�ihmiskaupanvastaisen

EU:ntoimintasuunnitelmantäytäntöönpanonarvioinnistajaseurannasta�kertomuksen76,�joka�

perustui�kaikille�EU:n�jäsenvaltioille�joulukuussa�2007�jaettuun�kyselyyn,�jossa�pyydettiin�ajan�

tasalle�saatettuja�tietoja�kansallisten�ihmiskaupan�vastaisten�politiikkojen�täytäntöönpanosta.�Lisäksi�

kuultiin�muita�elimiä,�jotka�ovat�vastuussa�tiettyjen�toimintasuunnitelmassa�esitettyjen�toimien�

täytäntöönpanosta.��

�

�������������������������������������������������
71� KOM(2005)�514�lopullinen.�
72� EUVL�C�311,�9.12.2005,�s.�1.�
73� Ks.�kohdat�4.6�ja�4.3.�
74� Komission�päätös,�EUVL�L�277,�20.10.2007,�s.�29.�
75� Komission�päätös�2008/604/EY,�EUVL�L�194,�23.7.2008.�
76� Kertomus�on�määrä�hyväksyä�vuoden�2008�loppuun�mennessä.�
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Luotettavien�ja�vertailukelpoisten�tietojen�puute�on�eräs�suurimmista�haasteista�torjuttaessa�

ihmiskauppaa�maissa,�joissa�sitä�esiintyy.�EU:n�vuoden�2005�toimintasuunnitelman�mukaisesti�

rikollisuuden�ja�rikoslainkäytön�mittaamista�koskevasta�EU:n�strategiasta�annetussa�komission�

tiedonannossa77�esitetään�perustettavaksi�pilottiryhmiä,�jotka�tutkisivat,�onko�mahdollista�laatia�

yhteiset�suuntaviivat�tietojen�keruulle�sekä�ihmiskauppaa�koskeville�vertailukelpoisille�

indikaattoreille.�Tässä�yhteydessä�on�aloitettu�yhteistyössä�Kansainvälisen�työjärjestön�ILO:n�

kanssa�Delphi2menetelmään�perustuva�laaja�kuuleminen�yhteisten�indikaattorien�vahvistamiseksi�

tietojen�keruulle.�Kuulemisen�tulokset�ovat�saatavissa�vuoden�2008�loppuun�mennessä.�

�

Ihmiskaupalla�on�laajoja�kansainvälisiävaikutuksia,�eivätkä�alan�toimet�rajoitu�yksinomaan�

EU:hun78.�Komissio�ja�EU:n�jäsenvaltiot�jatkoivatkin�tiivistä�yhteistyötään�asiaankuuluvien�

kansainvälisten�järjestöjen�kanssa,�joita�ovat�esimerkiksi�YK,�Euroopan�neuvosto,�Etyj�(mukaan�

lukien�Etyjin�erityisedustaja�ja�koordinaattori�ihmiskaupan�torjunnan�alalla79)�ja�IOM�

(Kansainvälinen�siirtolaisuusjärjestö).�Etenkin�EU�seurasi�tiiviisti�ihmiskauppaa,�erityisesti�nais2�ja�

lapsikauppaa,�käsittelevän�YK:n�ihmisoikeusneuvoston�erityisraportoijan�työtä�ja�kannatti�tämän�

toimeksiannon�jatkamista.�

�

Euroopan�yhteisö�ja�kaikki�EU:n�jäsenvaltiot�ovat�allekirjoittaneet�kansainvälisen�järjestäytyneen�

rikollisuuden�vastaisen�YK:n�yleissopimuksen�ja�sen�lisäpöytäkirjan�ihmiskaupan�torjumisesta.�

Raportointikauden�aikana�EU:n�jäsenvaltiot�toteuttivat�lisätoimenpiteitä�liittyäkseen�ihmiskaupan�

vastaisesta�toiminnasta�tehtyyn�Euroopan�neuvoston�yleissopimukseen,�joka�tuli�voimaan�

1.�helmikuuta�2008.�Tähän�mennessä�yleissopimuksen�on�ratifioinut�10�EU:n�jäsenvaltiota,�ja�sen�

on�allekirjoittanut�15�muuta,�joissa�ratifiointimenettely�on�parhaillaan�käynnissä.��

�������������������������������������������������
77� KOM(2006)�437�lopullinen.�
78� http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/traffic/index.htm�
79� http://www.osce.org/cthb/�
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Yhteisön�kolmansille�maille�antaman�avun�osalta�useisiin�maa2�ja�aluekohtaisiin�strategia2

asiakirjoihin�ja�ohjelmiin�on�sisällytetty�suora�viittaus�ihmiskaupan�torjuntaan�ja�ihmiskaupan�

mahdollistavien�tekijöiden�käsittelyä�koskevien�strategioiden�tehostamiseen.�Komissio�rahoitti�

useita�erilaisia�aloitteita,�joilla�pyritään�puuttumaan�ihmiskaupan�perimmäisiin�syihin,�joita�ovat�

esimerkiksi�köyhyys,�syrjäytyminen,�sosiaalinen�eriarvoisuus�ja�sukupuoleen�perustuva�syrjintä,�

sekä�hankkeita,�joilla�pyritään�suoraan�estämään�ihmiskauppaa�useissa�kolmansissa�maissa�ja�joiden�

toteuttamisesta�vastaavat�usein�kansalaisyhteiskunnan�järjestöt.�Lisäksi�rahoitettiin�aloitteita,�joilla�

pyritään�vahvistamaan�kaikkein�haavoittuvimpien�ryhmien,�erityisesti�lasten,�naisten,�

maahanmuuttajien�ja�alkuperäiskansojen�taloudellista,�oikeudellista�ja�poliittista�asemaa�ja�

edistämään�heidän�oikeuksiaan.��

�

Ihmiskaupan�torjunta�on�ensisijainen�toiminta2ala�uudessa�rikosten�ennaltaehkäisyä�ja�torjuntaa�

koskevassa�rahoitusohjelmassa,�joka�on�osa�turvallisuutta�ja�vapauksien�suojelua�koskevaa�

yleisohjelmaa�(2007–2013).�Vuonna�2007�rahoitusta�myönnettiin�yhdeksälle�ihmiskauppaan�

suoraan�liittyvälle�ehdotukselle�sekä�kolmelle�muulle�liitännäistoimia�koskevalle�hankkeelle.�Tämän�

lisäksi�rahoitusta�on�saatavissa�myös�muista�maantieteellisistä�tai�temaattisista�välineistä�(kuten�

kehitysyhteistyön�rahoitusvälineestä,�vakautusvälineestä,�"Investointi�ihmisiin"�2ohjelmasta�ja�

EIDHR:stä).�Muutkin�erityiset�rahoitusohjelmat�ovat�osoittautuneet�tehokkaiksi�välineiksi�

ihmiskaupan�torjunnassa.�Tällaisia�ovat�esimerkiksi�Daphne�III�(2007–2013),�jonka�kohteena�on�

erityisesti�lapsiin,�nuoriin,�naisiin�ja�riskiryhmiin�kohdistuva�väkivalta,�sekä�Safer�Internet�Plus�

2ohjelma�(2005–2008).�Lisäksi�temaattisen�"Investointi�ihmisiin"�2ohjelman�puitteissa�helmikuussa�

2008�julkistettiin�ehdotuspyyntö�ihmiskaupan�torjuntaa�koskevia�hankkeita�varten.�

�

IhmiskaupanvastaistaEU:nteemapäivää�vietettiin�ensimmäistä�kertaa�18.�lokakuuta�2007,�ja�

sen�viettämisessä�korostettiin�ihmiskaupan�vastaisen�politiikan�toteuttamista�ihmisoikeuksiin�

keskittyvää�toimintatapaa�käyttäen.�Tässä�yhteydessä�komissio�esitti�ihmiskaupan�uhrien�

tunnistamista�ja�ohjaamista�asiaankuuluvien�palvelujen�pariin�koskevia�suosituksia80,�joissa�

kehotetaan�ottamaan�käyttöön�kansallisia�mekanismeja�hallitusten�ja�kansalaisyhteiskunnan�

järjestöjen�välisen�yhteistyön�pohjalta.��

�������������������������������������������������
80� http://ec.europa.eu/justice_home/news/information_dossiers/anti_trafficking_day_07/documents_en.htm�
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4.8� Kansainvälinenrikostuomioistuinjarankaisemattajäämisentorjunta

�

Kansainvälisen�tuomioistuimen�tuomiovaltaan�kuuluvat�vakavat�rikokset�huolestuttavat�Euroopan�

unionia,�joka�on�sitoutunut�tekemään�yhteistyötä�tällaisten�rikosten�ehkäisemiseksi�ja�niiden�

tekijöiden�rankaisematta�jäämisen�lopettamiseksi.�

�

Rooman�perussäännön�tultua�voimaan�Euroopan�unioni�päivitti�16.�kesäkuuta�2003�

Kansainvälisestä�rikostuomioistuimesta�vuonna�2001�hyväksyttyä�yhteistä�kantaansa81.�Yhteisen�

kannan�tavoitteena�on�tukea�Kansainvälisen�rikostuomioistuimen�tehokasta�toimintaa�ja�saada�sille�

maailmanlaajuista�tukea�ajamalla�mahdollisimman�laajaa�liittymistä�sen�perussääntöön.��

�

EU�julkaisi�tähän�liittyen�esitteen,�jossa�selitetään�EU:n�toimintaa�Kansainvälisen�

rikostuomioistuimen�tukemiseksi82.�Esite�on�neuvoston�www2sivustolla�osoitteessa�

http://consilium.europa.eu/icc.�

�

EU:n�yhteisen�kannan�mukaisesti�Kansainvälinen�rikostuomioistuin�oli�monien�tärkeiden�

huippukokousten�(esimerkiksi�Afrikan�ja�EU:n�huippukokouksen)�ja�kolmansien�maiden�kanssa�

käytävien�poliittisten�vuoropuhelujen�asialistalla�koko�raportointikauden�ajan.�EU�jatkoi�virallisia�

yhteydenottoja�kolmansiin�maihin�kannustaakseen�näitä�ratifioimaan�Rooman�perussäännön�ja�

erioikeuksista�ja�vapauksista�tehdyn�sopimuksen�ja�toimi�sen�puolesta,�että�valtiot�eivät�

allekirjoittaisi�kahdenvälisiä�luovuttamattomuussopimuksia.��

�

Afrikka�kuuluu�EU:n�painopisteisiin,�ja�Lissabonissa�(8.–9.�joulukuuta�2007)�pidetty�EU:n�ja�

Afrikan�huippukokous�oli�sen�suhteen�historiallinen�maamerkki.�EU�on�sitoutunut�

valtavirtaistamaan�Kansainvälisen�rikostuomioistuimen�tukemisen�kaikissa�politiikoissaan�ja�

Afrikan�ja�EU:n�strategisessa�kumppanuudessa.�Huippukokouksessa�hyväksytty�yhteinen�

EU–Afrikka2strategia83�on�selvä�esimerkki,�jossa�molemmat�osapuolet�sitoutuvat�torjumaan�

rankaisematta�jäämistä�ja�tukemaan�Kansainvälisen�rikostuomioistuimen�perustamista�ja�tehokasta�

toimintaa.�

�������������������������������������������������
81� Neuvoston�yhteinen�kanta�16�päivältä�kesäkuuta�2003,�EUVL�C�150,�18.6.2003,�s.�67.�Tekstistä�on�

neuvoston�www2sivustolla�toisinto�11:llä�eri�EU:n�kielellä�(ranska,�tanska,�kreikka,�espanja,�italia,�
hollanti,�saksa,�portugali,�suomi,�ruotsi�ja�englanti)�sekä�kiinaksi,�venäjäksi�ja�arabiaksi.�

82� Helmikuu�2008.�
83� 16344/07.�
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Roomanperussäännönyleismaailmallisuudenjakoskemattomuudenedistämiseksitehtyjen

EU:nvirallistenyhteydenottojenkohteenaolleetmaat

Afrikan�unioni,�Azerbaidžan,�Chile,�Guinea2Bissau,�Intia,�Kamerun,�Kap�Verde,�Kazakstan,�

Madagaskar,�Malesia,�Marokko,�Moldova,�Mosambik,�Nepal,�Norsunluurannikko,�Qatar,�

Suriname�ja�Ukraina.�

�

EU:n�ja�Kansainvälisen�rikostuomioistuimen�välillä�vuonna�2006�tehdyn�yhteistyö2�ja�

avunantosopimuksen�perusteella�kumpikin�organisaatio�viimeisteli�huhtikuussa�2008�

täytäntöönpanojärjestelyt�turvaluokiteltujen�tietojen�vaihtoa�varten84.�Järjestelyt�epäilemättä�osaltaan�

syventävät�organisaatioiden�välistä�yhteistyötä.�

�
Vuonna�2004�hyväksytty�toimintasuunnitelma85�täydentää�yhteistä�kantaa.�Muiden�tavoitteiden�ohella�

siinä�määrätään,�että�"kansainvälinen	rikostuomioistuin	olisi	valtavirtaistettava	EU:n	ulkosuhteissa.	

Rooman	perussäännön	ratifiointi	ja	täytäntöönpano	olisi	näin	ollen	otettava	käsiteltäväksi	

ihmisoikeuskysymyksenä	neuvoteltaessa	EU:n	sopimuksista	kolmansien	maiden	kanssa."�

�
Vuoden�2005�muutettu�Cotonoun�sopimus,�jota�sovelletaan�79:ään�Afrikan,�Karibian�ja�Tyynenmeren�

maahan�ja�EU:hun,�on�ainoa�sitova�oikeudellinen�väline,�joka�sisältää�Kansainväliseen�

rikostuomioistuimeen�liittyvän�lausekkeen86.�Euroopan�komissio�neuvotteli�Kansainvälistä�

rikostuomioistuinta�koskevien�lausekkeiden�sisällyttämisestä�Armenian,�Azerbaidžanin,�Egyptin,�

Georgian,�Jordanian,�Libanonin,�Moldovan�ja�Ukrainan�kanssa�tehtyihin�Euroopan�naapuruuspolitiikan�

toimintaohjelmiin.�Kansainvälistä�rikostuomioistuinta�koskevista�lausekeluonnoksista�neuvotellaan�

parhaillaan�Thaimaan,�Vietnamin�ja�Keski2Amerikan�kanssa.�Neuvosto�hyväksyi�kesäkuussa�2007�

kumppanuus2�ja�yhteistyösopimuksen�Indonesian�kanssa,�ja�se�allekirjoitettaneen�kuluvan�vuoden�

aikana.�Sopimuksessa�on�Kansainvälistä�rikostuomioistuinta�koskeva�lauseke,�jonka�mukaan�Indonesia�

sitoutuu�liittymään�Rooman�perussääntöön.�Etelä2Afrikan,�Irakin�ja�Andien�yhteisön�kanssa�käytävissä�

neuvotteluissa�on�jo�päästy�yhteisymmärrykseen�lausekkeesta.�Myös�Ukrainan,�Venäjän�federaation�ja�

Kiinan�kanssa�tehtäviä�yhteistyösopimuksia�koskevat�neuvotteluvaltuudet�sisältävät�Kansainvälistä�

rikostuomioistuinta�koskevat�lausekkeet.�

�������������������������������������������������
84� 8349/08�REV�1,�8410/08�ja�8786/08.�
85� 5742/04.�Teksti�on�saatavana�englannin�ja�ranskan�sekä�kiinan,�venäjän�ja�arabian�kielillä.�
86 Cotonoun�sopimuksen�11�artikla�(EYVL�L�317,�15.12.2000,�s.�3–353,�muutettu�EUVL�L�209,�

11.8.2005,�s.�27–53).�
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Kansainvälisen�rikostuomioistuimen�Rooman�perussääntö�sai�108.�ratifioinnin�raportointikauden�

aikana.�

�

Kansainvälisen�rikostuomioistuimen�muita�raportointikaudelle�ajoittuvia�virstanpylväitä�ovat�muun�

muassa�seuraavat:�

�� Kansainvälisen�rikostuomioistuimen�syyttäjän�kuudennesta�ja�seitsemännestä�raportista�

(esitettiin�YK:n�pääsihteerille�joulukuussa�2007�ja�kesäkuussa�2008)�ilmeni�jälleen�Sudanin�

hallituksen�haluttomuus�tehdä�yhteistyötä�tuomioistuimen�kanssa�ja�se,�että�tietyt�kaksi�epäiltyä�

(joista�tuomioistuin�antoi�pidätysmääräykset�27.�huhtikuuta�2007)�ovat�edelleen�vapaana,�

virassa�ja�mukana�siviilejä�vastaan�kohdistuvassa�toiminnassa.��

�� Kongon�vapautusliikkeen�(MLC)�oletetun�puheenjohtajan�ja�komentajan�Jean2Pierre�Bemban�

toukokuussa�2008�tapahtunut�pidätys�ja�siirto�tuomioistuimeen�epäiltynä�Keski2Afrikan�

tasavallassa�tehdyistä�rikoksista�(kaksi�syytöskohtaa�rikoksesta�ihmisyyttä�vastaan�sekä�neljä�

syytekohtaa�sotarikoksista).�

�

Darfurin�tilanteeseen�liittyen�EU�kohdisti�myös�entistä�enemmän�painetta�Sudaniin�useissa�

neuvoston�päätelmissä87,�puheenjohtajavaltion�EU:n�puolesta�antamassa�julkilausumassa88,�

Euroopan�parlamentin�päätöslauselmassa89�ja�kesäkuussa�2008�annetuissa�Eurooppa2neuvoston�

päätelmissä90,�joissa�"Eurooppa&neuvosto	kehotti	yleisten	asioiden	ja	ulkosuhteiden	neuvostoa	

seuraamaan	edelleen	tiiviisti	Sudanin	tilanteen	kehittymistä	��������	��
�������	������
�

���������������������������	YK:n	ja	muiden	elinten,	kuten	Kansainvälisen	rikostuomioistuimen,	

��
�������������������
�����".�

�

Neuvoston�kansainvälisen�julkisoikeuden�työryhmä�(Kansainvälinen�rikostuomioistuin)�jatkoi�

vuonna�2008�keskusteluja�kansainväliseen�rikosoikeuteen�liittyvistä�kysymyksistä�Yhdysvaltojen�

ulkoasiainministeriön�oikeudellisen�neuvonantajan�John�B.�Bellinger�III:n�kanssa.�

�������������������������������������������������
87� Joulukuu�2007�(16395/07),�tammikuu�2008�(5922/08)�ja�kesäkuu�2008�(10832/08).��
88 7918/08.�
89� P6_TA2PROV(2008)0238.�
90� 11018/08.�
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Komissio�ja�jäsenvaltiot�jatkoivat�koko�raportointikauden�ajan�muiden�järjestöjen�ohella�

Kansainvälistä�rikostuomioistuinta�tukevien�järjestöjen�koalition�ja�parlamentin�jäsenet�

maailmanlaajuisten�toimien�puolesta�2liikkeen�toiminnan�rahoittamista;�niiden�toiminta�Rooman�

perussäännön�ratifioinnin�ja�täytäntöönpanon�edistämiseksi�ja�Kansainvälisen�rikostuomioistuimen�

toiminnan�seuraamiseksi�on�erittäin�arvokasta.�Komissio�jatkoi�Kansainvälisen�rikostuomioistuimen�

harjoittelijaohjelman�(Clerkship�and�Visiting�Professionals'�Programme)�rahoittamista.�Jäsenvaltiot�

jatkoivat�sellaisten�järjestöjen�kuin�International	Criminal	Law	'etwork�ja�Institute	for	

International	Criminal	Investigations�rahoittamista.�Jäsenvaltiot�rahoittivat�myös�uhreja�varten�

perustettua�Kansainvälisen�rikostuomioistuimen�erityisrahastoa�ja�vähiten�kehittyneiden�maiden�

erityisrahastoa.�Viimeksi�mainittu�on�rahasto,�jolla�autetaan�vähiten�kehittyneiden�maiden�

valtuuskuntia�osallistumaan�sopimuspuolten�kokouksiin.�Komissio�käynnisti�vuoden�2007�lopussa�

EIDHR:n�puitteissa�ehdotuspyynnön�4,9�miljoonan�euron�budjetilla�kaudeksi�2007–2008�(tuki�

globaaleille�kansalaisyhteiskunnan�kampanjoille,�jotka�on�tarkoitettu�varmistamaan�Kansainvälisen�

rikostuomioistuimen�tehokas�toiminta).�

�

Komissio�ja�jäsenvaltiot�antoivat�myös�poliittista�ja�rahoitustukea�erityistuomioistuimille,�

esimerkiksi�Ruandan�kansainväliselle�rikostuomioistuimelle�ja�entisen�Jugoslavian�alueen�

kansainväliselle�rikostuomioistuimelle,�Sierra�Leonen�erityistuomioistuimelle�(jossa�oikeudenkäynti�

Charles�Tayloria�vastaan�aloitettiin�4.�kesäkuuta�2007,�ensimmäistä�todistajaa�kuultiin�

7.�tammikuuta�2008�ja�joka�antoi�20.�toukokuuta�2008�ratkaisunsa�asiassa�syyttäjä�v.�Moinina�

Fofana�ja�Allieu�Kondewa,�mukaan�lukien�muutoksenhaku)�sekä�Kambodžan�tuomioistuinten�

erityisjaostoille,�jotka�tunnetaan�myös�punaisten�khmerien�rikoksia�käsittelevänä�tuomioistuimena�

ja�jonka�ensimmäiset�käsittelyt�pidettiin�4.�helmikuuta�2008�viittä�entistä�hallinnon�jäsentä�

koskeneiden�useiden�rikossyytteiden�ja�pidätysten�johdosta.�
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4.9� Ihmisoikeudetjaterrorismintorjunta


EU�pitää�hyvin�tärkeänä,�että�terrorismia�torjuttaessa�varmistetaan�ihmisoikeuksien�ja�

perusvapauksien�täysimääräinen�ja�tehokas�suojelu�Euroopassa�ja�kaikkialla�maailmassa.�Tehokkaat�

terrorismin�vastaiset�toimet�ja�ihmisoikeuksien�suojelu�eivät�ole�ristiriidassa�keskenään�vaan�

toisiaan�täydentäviä�ja�tukevia�tavoitteita.�Euroopan�unionin�strateginen�sitoumus�sellaisena�kuin�se�

on�määritelty�Euroopan�unionin�terrorismin�vastaisessa�strategiassa�on�tässä�suhteessa�hyvin�selkeä:�

"Torjutaan	terrorismia	globaalisti	ja	ihmisoikeuksia	kunnioittaen	ja	tehdään	Euroopasta	

turvallisempi,	jotta	sen	kansalaiset	voivat	elää	vapauden,	turvallisuuden	ja	oikeuden	alueella."�

Demokraattiset�yhteiskunnat�voivat�päästä�eroon�terrorismin�vitsauksesta�pitkällä�aikavälillä�

ainoastaan,�jos�ne�pysyvät�uskollisina�omille�arvoilleen.�Terrorismin�torjuntaa�koskeva�EU:n�

toiminta�perustuu�vahvaan�oikeudelliseen�kehykseen,�joka�takaa�ihmisoikeuksien�ja�

perusvapauksien�kunnioittamisen91.�EU�on�edelleen�lujasti�sitoutunut�kidutuksen�ja�julman,�

epäinhimillisen�tai�halventavan�kohtelun�tai�rangaistuksen�ehdottomaan�kieltämiseen.�Salaiset�

säilöönottokeskukset,�joissa�säilöön�otettuja�henkilöitä�pidetään�oikeudellisesti�sääntelemättömässä�

tilanteessa,�eivät�ole�kansainvälisen�ihmisoikeussäännöstön�ja�humanitaarisen�oikeuden�mukaisia92.��

�
EU�korosti�useilla�Yhdistyneiden�Kansakuntien�foorumeilla�antamissaan�lausumissa�

ihmisoikeuksien�kunnioittamisen�merkitystä�terrorismin�torjunnassa.�Puheenjohtajavaltio,�joka�esitti�

helmikuussa�2008�Euroopan�unionin�puolesta�puheenvuoron�toimenpiteitä�kansainvälisen�

terrorismin�poistamiseksi�käsitelleessä�YK:n�yleiskokouksen�komiteassa,�totesi,�että�

kansainvälisessä�yhteistyössä�terrorismin�torjumiseksi�on�noudatettava�kansainvälistä�oikeutta,�

myös�YK:n�peruskirjaa�ja�asiaan�liittyviä�kansainvälisiä�yleissopimuksia�ja�pöytäkirjoja,�erityisesti�

ihmisoikeuslainsäädäntöä,�pakolaisoikeutta�ja�kansainvälistä�humanitaarista�oikeutta.�YK:n�

turvallisuusneuvostolle�19.�maaliskuuta�2008�antamassaan�lausumassa�terroritekojen�aiheuttamista�

uhista�kansainväliselle�rauhalle�ja�turvallisuudelle�puheenjohtajavaltio�totesi,�että�kaikkien�

terrorismin�torjuntatoimenpiteiden�on�oltava�kansainväliseen�oikeuteen,�erityisesti�

ihmisoikeuslainsäädäntöön,�pakolaisoikeuteen�ja�kansainväliseen�humanitaariseen�oikeuteen�

perustuvien�velvoitteiden�mukaisia.�Lisäksi�EU�kannatti�rasismin,�muukalaisvihan�ja�niihin�liittyvän�

suvaitsemattomuuden�nykyisiä�muotoja�käsittelevän�erityisraportoijan�toimeksiannon�uusimista�

ihmisoikeusneuvoston�jatketussa�kuudennessa�istunnossa�(joulukuussa�2007).��

�������������������������������������������������
91� EU:n�strategia�radikalisoitumisen�ja�värväyksen�torjumiseksi�tiedottamalla�tehokkaasti�EU:n�arvoista�

ja�politiikoista.�
92� Neuvoston�päätelmät,�11.�joulukuuta�2006.�
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EU�jatkoi�perusteellisen�vuoropuhelun�käymistä�Yhdysvaltojen�ulkoasiainministeriön�oikeudellisen�

neuvonantajan�kanssa�kansainvälisestä�oikeudesta�ja�terrorismin�torjunnan�eri�näkökohdista.�

Kokouksissa�voitiin�vaihtaa�yksityiskohtaisesti�näkemyksiä�monimutkaisista�kansainvälisen�

oikeuden�kysymyksistä,�joita�ilmenee�terrorismin�torjunnan�yhteydessä.�Vuoropuhelu�lisää�

ymmärrystä�siitä,�miten�terrorismin�torjuntaa�olisi�toteutettava�kunnioittaen�oikeusvaltiota�ja�

kansainvälistä�oikeutta,�kansainvälinen�ihmisoikeuslainsäädäntö�mukaan�luettuna.�

�

Euroopan�komissio�ja�Tšekin�ulkoasiainministeriö�järjestivät�Euro–Välimeri2kumppanuuteen�

liittyen�Prahassa�16.�ja�17.�kesäkuuta�2008�seminaarin�aiheesta�"ihmisoikeuksien�kunnioittamisesta�

huolehtiminen�kansainvälisen�oikeuden�mukaisessa�terrorismin�torjunnassa"�(Ensuring	respect	for	

human	rights	while	countering	terrorism	in	accordance	with	international	law).�Barcelonassa�

marraskuussa�2005�pidetyssä�Euro–Välimeri2huippukokouksessa�hyväksytyissä�terrorismin�

torjuntaa�koskevissa�käytännesäännöissä�kehotettiin�päättäväisiin�mutta�oikeasuhteisiin�terrori2

iskujen�vastatoimiin,�jotka�perustuvat�vankasti�kansainvälisiin�ja�kansallisiin�säädöskehyksiin�

ihmisoikeuksien�ja�perusvapauksien�kunnioittamisen�varmistamiseksi.�Jatkotoimena�Tampereella�

järjestetty�Euro–Välimeri2ulkoministerikokous�esitti�toivomuksen,�että�järjestettäisiin�alueellinen�

seminaari�ihmisoikeuksien�kunnioittamisen�varmistamisesta�kansainvälisen�oikeuden�mukaisessa�

terrorismin�torjunnassa.�Prahan�seminaariin�kokoontui�yli�sata�hallitusten�ja�kansalaisyhteiskunnan�

edustajaa�Euro–Välimeri2kumppanimaista.�Seminaarissa�käsiteltiin�sellaisia�kysymyksiä�kuin�

syrjinnän�torjuminen,�sananvapauden�takaaminen,�kidutuksen�torjuminen�ja�oikeus�

oikeudenmukaiseen�oikeudenkäyntiin.�Seminaarissa�hyväksyttiin�laajat�suositukset,�joita�käytetään�

perustana�asian�jatkokäsittelylle�Euro–Välimeri2kumppaneiden�kesken.��

�

Euroopan�parlamentti�antoi�12.�joulukuuta�2007�terrorismin�torjunnasta�päätöslauselman,�jossa�

vedottiin�sen�puolesta,�että�ihmisoikeuksia�kunnioitettaisiin�mahdollisimman�tarkkaan�terrorismin�

vastaisissa�toimissa.�Euroopan�parlamentti�piti�28.�helmikuuta�2008�julkisen�kuulemistilaisuuden�

Guantánamo�Baysta.�Kuulemistilaisuudessa�käsiteltiin�Guantánamo�Bayhin�sovellettavia�

kansainvälisiä�oikeudellisia�velvoitteita,�joista�mainittakoon�vankien�prosessuaaliset�oikeudet�ja�

palautuskielto�sekä�kysymys�Guantánamosta�lähtevien�vankien�uudelleensijoittamisesta.��
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4.10� Ihmisoikeudetjaelinkeinoelämä

�

Ylikansallisten�yritysten�ja�muiden�valtioista�riippumattomien�toimijoiden�kasvava�vaikutus�

globalisaation�yhteydessä�herättää�kiperiä�kysymyksiä�siitä,�mikä�on�näiden�toimijoiden�tehtävä�ja�

vastuu�ihmisoikeuksien�suhteen�niin�kansallisella�kuin�kansainvälisellä�tasolla.�Viime�aikoina�

kysymys�on�noussut�enenevässä�määrin�esille�ja�johtanut�laajaan�keskusteluun�ihmisoikeuksien�ja�

liike2elämän�välillä�vallitsevasta�yhteydestä,�joka�ilmaistiin�selvästi�jo�vuoden�1948�

ihmisoikeuksien�yleismaailmallisessa�julistuksessa,�jossa�kehotettiin,�että�"kukin	yksilö	ja	kukin	

yhteiskuntaelin"�pyrkisi�edistämään�näiden�oikeuksien�ja�perusvapauksien�kunnioittamista.�EU�on�

ollut�tiiviisti�mukana�tässä�oleellisen�tärkeässä�keskustelussa�ja�tukenut�alan�eri�aloitteita�

esimerkiksi�YK:ssa�ja�yritysten�yhteiskuntavastuusta�keskusteltaessa.�EU�on�myös�sitoutunut�

huolehtimaan�siitä,�että�sen�kauppapolitiikka�vaikuttaa�myönteisesti�ihmisoikeuksien�

kunnioittamiseen�kaikkialla�maailmassa�edistämällä�ihmisarvoista�työtä�ja�kestävää�kehitystä�muun�

muassa�kahdenvälisten�kauppasopimusten�avulla.�

�

Raportointikaudella�EU�seurasi�tarkkaan�ihmisoikeuksiajaylikansallisiayrityksiäsekämuita

yrityksiäkäsittelevänYK:npääsihteerinerityisedustajantyötä.�Erityisedustaja�antoi�

7.�huhtikuuta�2008�toisen�raporttinsa�ihmisoikeusneuvostolle.�Raportissa,�jota�täydennettiin�

kahdella�lisäyksellä�ja�toisella�raportilla,�joka�koski�"vaikutuspiirin"�ja�"osallisuuden"�käsitteiden�

selventämistä,�määritetään�ihmisoikeusneuvoston�käsittelyä�varten�käsitteellinen�ja�

toimintapoliittinen�kehys,�joka�on�järjestetty�kolmen�perusperiaatteen�ympärille:�valtion�

velvollisuus�suojella�kolmansien�osapuolten�ihmisoikeusloukkauksia�vastaan,�yritykset�mukaan�

luettuina,�yritysten�vastuu�kunnioittaa�ihmisoikeuksia�ja�tarve�oikeussuojakeinojen�käytön�

tehostamiseen.�EU�osallistui�aktiivisesti�raportin�pohjalta�ihmisoikeusneuvoston�kahdeksannessa�

istunnossa�3.�ja�4.�kesäkuuta�2008�käytyyn�keskusteluun.�EU�oli�myös�tyytyväinen�päätökseen�

eritysedustajan�toimeksiannon�jatkamisesta�vielä�kolmella�vuodella.�

�

EU�on�pyrkinyt�tehostamaan�kestävän�kehityksen�ottamista�huomioon�kahdenvälisissä

kauppaneuvotteluissaja�edistämään�työelämän�perusnormien�tosiasiallista�soveltamista�

positiivisten�ohjauskeinojen�ja�yhteistyöhön�perustuvan�lähestymistavan�avulla.�Kaupan�alan�

kannustimia�on�myös�käytetty�keinona�rohkaista�kunnioittamaan�tärkeimpiä�kansainvälisiä�

ihmisoikeuksia/työntekijöiden�oikeuksia,�ympäristönsuojelua�ja�hallintotapaa�koskevia�periaatteita.�
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EU:n�yleinen�tullietuusjärjestelmä�on�myös�merkityksellinen�EU:n�pyrkiessä�edistämään�

ihmisoikeuksien�ja�työntekijöiden�perusoikeuksien�kunnioittamista,�vaikka�kyseessä�onkin�

autonominen�järjestelmä�eikä�kolmansien�maiden�kanssa�neuvoteltu�sopimussuhde.�Vuonna�2005�

käyttöön�otetun�GSP+2järjestelmän�puitteissa�myönnetään�kannustimena�lisätullietuuksia�

haavoittuville�edunsaajamaille,�jotka�ovat�allekirjoittaneet�ja�tosiasiallisesti�panneet�täytäntöön�

kahdeksan�työelämän�perusnormeja�koskevaa�ILO:n�yleissopimusta�(samoin�kuin�muut�neuvoston�

asetuksen�980/2005�liitteessä�III�luetellut�yleissopimukset).�GSP+2edunsaajamaat�sitoutuvat�

GSP+2etuuksia�hakiessaan�ja�saadessaan�pitämään�voimassa�yleissopimusten�ratifioinnin�ja�

panemaan�ne�tosiasiallisesti�täytäntöön.�

�

Euroopan�komissio�jatkaa�työskentelyä�kansalaisyhteiskunnan�ja�yrityssektorin�kanssa�edistääkseen�

yleisesti�ihmisarvoista�työtä�koskevaa�toimintasuunnitelmaa93.�

�

Komission�tiedonannon�"Kasvua	ja	työllisyyttä	edistävän	kumppanuuden	toteuttaminen:	

Euroopasta	esikuva	yritysten	yhteiskuntavastuun	alalla"94�mukaisesti�EU�jatkoi�yritysten

yhteiskuntavastuun�edistämistä�maailmanlaajuisesti,�jotta�yritysten�panos�YK:n�

vuosituhattavoitteiden�saavuttamiseksi�olisi�mahdollisimman�suuri.�Eurooppa2neuvoston�

14.�joulukuuta�2007�pidetyn�kokouksen�puheenjohtajan�päätelmissä�Eurooppa2neuvosto�pani�

merkille�muun�muassa�työmarkkinaosapuolten�ja�kansalaisyhteiskunnan�roolin�Euroopan�

työmarkkinoiden�ajanmukaistamisessa,�hallinnon�uudistamisen�edistämisessä,�sosiaalisen�suojelun�

ja�sosiaalisen�osallisuuden�vahvistamisessa,�mahdollisuuksien�lisäämisessä�ja�syrjinnän�

ehkäisemisessä.�

�

ILO:n�ja�EU:n�välinen�yhteistyö�auttoi�myös�edistämään�yhteiskuntavastuuta�kansainvälisesti.�

Raportointikauden�aikana�työnantajat,�työntekijät�ja�hallitukset�pyrkivät�huomattavasti�

vahvistamaan�yritysten,�myös�maailmanlaajuisten�toimitusketjujen,�yhteiskuntavastuuta�koskevia�

ILO:n�toimia.�EU�tuki�aktiivisesti�yritysten�kestävyyden�edistämistä�koskevien�suositusten�

hyväksymistä,�joka�oli�yksi�kesäkuussa�2007�pidetyssä�kansainvälisessä�työkonferenssissa�

käsitellyistä�aiheista.�

�������������������������������������������������
93� Ks.�kohta�4.12,�Taloudelliset,�sosiaaliset�ja�sivistykselliset�oikeudet.�
94� KOM(2006)�136�lopullinen,�22.3.2006.�
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Yritysten�yhteiskuntavastuusta�maaliskuussa�2007�annetussa�Euroopan�parlamentin�päätöslauselmassa�

esitetyn�suosituksen�perusteella�ja�kun�oli�kulunut�viisi�vuotta�Johannesburgissa�pidetystä�

maailmanlaajuisesta�kestävän�kehityksen�huippukokouksesta,�komissio�järjesti�joulukuussa�2007�

kansainvälisen�konferenssin�aiheesta�"The	Global	Dimension	of	CSR:	What	Role	for	the	EU?"�

(Yritysten�yhteiskuntavastuu:�mikä�rooli�EU:lle?).�

�
Komissio�rahoitti�raportointikaudella�useita�hankkeita,�joiden�tarkoituksena�oli�parantaa�eurooppalaisten�

sidosryhmien�tietämystä�toiminnassa�olevista�yritysten�yhteiskuntavastuun�ja�ihmisoikeuksien�alan�

kansainvälisesti�hyväksytyistä�ohjauskeinoista�ja�lisätä�niiden�noudattamista.�Huhtikuussa�2008�

käynnistetyssä�yritysten�yhteiskuntavastuuseen�liittyvässä�ehdotuspyynnössä�yhtenä�painopisteenä�oli�

ihmisarvoista�työtä�toimitusketjussa�koskevan�yhtenäisen�lähestymistavan�edistäminen�Euroopassa�ja�

kolmansissa�maissa.�

�
Tämän�lisäksi�EU�antoi�oman�panoksensa�OECD:n�investointikomiteassa�tehtyyn�työhön.�Tämän�

komitean�tehtävänä�on�valvoa�monikansallisille�yrityksille�tarkoitettujen�OECD:n�ohjeiden�

täytäntöönpanoa.�EU�on�ollut�erityisesti�mukana�kehittämässä�ja�edistämässä�monikansallisille�

yrityksille�tarkoitettua�OECD:n�asiakirjaa�riskien�tunnistamisen�helpottamisesta�alueilla,�jotka�kärsivät�

heikosta�hallinnosta.�Asiakirjaa�kehitettiin�vuonna�2005�pidetyn�G82maiden�Gleneaglesin�

huippukokouksen�jatkotoimena95.�Riskien�tunnistamista�helpottavassa�asiakirjassa�käsitellään�muun�

muassa�kansainvälisten�ihmisoikeusvälineiden�noudattamisen�velvoitetta�sekä�ihmisoikeuksiin�liittyviä�

haasteita�turvallisuusjoukkojen�hallinnan�yhteydessä.�Komissio�antoi�tukea�yritysten�

yhteiskuntavastuuta�voimakkaasti�kasvavan�talouden�maissa�koskeville�OECD:n�hankkeille�ja�yritysten�

yhteiskuntavastuusta�G82�ja�G52maiden�välillä�käytävälle�vuoropuhelulle�jatkotoimena�

yhteiskuntavastuuta�ja�ihmisarvoista�työtä�käsitelleen,�Heiligendammissa�vuonna�2007�pidetyn�G82

maiden�huippukokouksen�tuloksille.�Komissio�osallistui�myös�ILO:n�ja�OECD:n�yhdessä�järjestämään�

yritysten�yhteiskuntavastuuta�käsitelleeseen�korkean�tason�pyöreän�pöydän�kokoukseen,�joka�pidettiin�

23.�ja�24.�kesäkuuta�2008.�



4.11� Demokratiajavaalit

�
Demokratian�edistäminen�on�EU:n�ulko2�ja�turvallisuuspolitiikan�kulmakivi.�Demokraattisten�

instituutioiden�lujittaminen�sekä�oikeusvaltioperiaatteen�ja�ihmisoikeuksien�edistäminen�ovat�keskeisiä�

tavoitteita�EU:n�kumppanuudessa�kolmansien�maiden�kanssa.�Tässä�luvussa�keskitytään�siihen,�miten�

EU�osallistuu�demokratian�edistämiseen�vaalitarkkailun�ja�vaaliavun�keinoin.�

�������������������������������������������������
95� OECD:n�neuvoston�8.�kesäkuuta�2006�hyväksymä�asiakirja�"The�Risk�Awareness�Tool"�on�saatavissa�

osoitteesta�www.oecd.org/dataoecd/26/21/36885821.pdf�
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Vaalit�ovat�esimerkki�ihmisoikeuksien�toteutumisesta�käytännössä.�Demokraattinen�vaaliprosessi�

on�osa�sellaisen�hallintojärjestelmän�luomista,�jolla�voidaan�taata�ihmisoikeuksien�kunnioittaminen�ja�

oikeusvaltioperiaatteen�noudattaminen�ja�siten�osaltaan�ehkäistä�väkivaltaisia�konflikteja.�Kansalaisilla�

ei�selvästikään�kaikissa�tapauksissa�vielä�ole�todellista�mahdollisuutta�valita�edustajaansa�vaaleissa�

vapaasti.�Demokratiaan�siirtyminen�on�erittäin�mutkikas�prosessi,�joka�liittyy�läheisesti�sosiaali2,�talous2,�

kulttuuri2�ja�turvallisuuspolitiikan�muutoksiin.��

�

EU�on�siksi�antanut�vaalitukea�laajalle�joukolle�kumppanimaita�tukeakseen�rehellisten�demokraattisten�

vaalien�toimittamista.�

�

EU�on�yksi�johtavista�maailmanlaajuisista�toimijoista�vaalien�tukemisessa;�tässä�toiminnassa�

noudatettava�lähestymistapa�on�esitetty�komission�vuonna�2000�antamassa�tiedonannossa�vaaliavusta�ja�

vaalitarkkailutoiminnasta96.�Vaalitarkkailuvaltuuskunnat�ja�vaaliapu�ovat�EU:n�vaalituen�tärkeimmät�

osat.�

�

EU:n�vaalitarkkailuvaltuuskuntien�puitteissa�tapahtuva�vaalitarkkailu,�erityisesti�pitkäaikainen�

tarkkailu,�on�hyvä�tilaisuus�arvioida�vaaliprosessia�rehellisiä�demokraattisia�vaaleja�koskevien�

kansainvälisten�normien�ja�parhaiden�toimintatapojen�mukaisesti.�Kansainvälisillä�ja�alueellisilla�

oikeudellisilla�sopimuksilla�ja�poliittisilla�sitoumuksilla�luotuihin�kansainvälisiin�normeihin,�joiden�

sitovuuden�kohdemaa�on�hyväksynyt,�sisältyvät�vaalien�toimittamiseen�sovellettavat�yleismaailmalliset�

periaatteet,�kuten�perusvapaudet�ja�poliittiset�oikeudet,�jotka�on�määritelty�ihmisoikeuksien�

yleismaailmallisessa�julistuksessa�ja�kansalaisoikeuksia�ja�poliittisia�oikeuksia�koskevassa�

kansainvälisessä�yleissopimuksessa.�EU:n�vaalitarkkailuvaltuuskunnat�ovat�myös�arvioineet,�onko�

vaalien�toimittamisessa�noudatettu�demokraattisia�vaaleja�koskevia�parhaita�toimintatapoja,�joita�ovat�

muun�muassa�vaaliprosessin�avoimuus,�puolueettomuus�vaalien�hallinnoinnissa�ja�valtion�varojen�

käytössä,�ehdokkaiden�yhtäläiset�mahdollisuudet�esiintyä�tiedotusvälineissä�ja�ehdokkaiden�

tasavertainen�käsittely�julkisissa�tiedotusvälineissä.�

�

EU�pyrkii�jatkuvasti�mahdollisimman�korkealle�asetettujen�normien�saavuttamiseen�vaalitarkkailussa.�

Raportointikaudella�Euroopan�komissio�julkaisi�kaksi�uutta�EU:n�käsikirjaa,�joissa�selostetaan�

yksityiskohtaisesti,�miten�kansainvälisiä�normeja�ja�parhaita�toimintatapoja�olisi�käytettävä�EU:n�

vaalitarkkailussa.�

�������������������������������������������������
96� KOM�(2000)�191.�Neuvosto�ja�Euroopan�parlamentti�antoivat�tukensa�tiedonannolle�vuonna�2001.�
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"Handbook	for	EU	Election	Observation"�(EU:n�vaalitarkkailun�käsikirja)�on�tarkistettu�

perusteellisesti,�jotta�siinä�otettaisiin�huomioon�vaaliprosessien�tarkkailuun�ja�arviointiin�

sovellettavissa�Euroopan�unionin�menetelmissä�tapahtunut�edistyminen.�Siinä�esitetään�laaja�

yleiskatsaus�EU:n�vaalitarkkailuvaltuuskuntiin�sovellettuun�menetelmään�painottaen�sitä,�miten�

kansainvälisiä�normeja�käytetään�arvioinnissa�ja�raportoinnissa.�Siinä�myös�selitetään,�miten�

EU:n�vaalitarkkailuvaltuuskunnat�suunnitellaan,�miten�ne�lähetetään�paikalle�ja�miten�ne�toimivat�

käytännössä.�

	

Kansainvälisistä�vaalinormeista�laaditussa�käsikirjassa�"Compendium	of	International	Standards	

for	Elections"�esitetään�yhteenveto�velvoitteista�ja�sitoumuksista,�joita�kukin�valtio�on�

kansainvälisiä�ja�alueellisia�välineitä�allekirjoittamalla�tehnyt.�Toiveena�on,�että�tämän�asiakirjan�

myötä�kansainvälisten�vaalinormien�käyttö�yleistyy�EU:n�vaalitarkkailuvaltuuskuntien�

arvioinneissa�ja�raportoinnissa�sekä�muiden�kansainvälisten�ja�kansallisten�tarkkailijoiden�ja�

vaalisidosryhmien�työssä97.�

�
�

EU:n�yhtenä�painopisteenä�on�lujittaa�eurooppalaista�lähestymistapaa�vaalitarkkailuun�EU:n�

toimijoiden�keskuudessa�ja�EU:n�kumppanimaiden�kanssa.�Tähän�liittyen�raportointikauden�aikana�

suunniteltiin�hanke,�jonka�tarkoituksena�on�laajan�koulutuksen�antaminen�EU:n�

vaalitarkkailuvaltuuskunnan�ydinryhmän�jäsenille�ja�pitkäaikaisille�tarkkailijoille�sekä�alueellisten�

kokousten�ja�teknisen�avun�järjestäminen�kansallisille�vaalitarkkailijoille.�Hanke�perustuu�

aikaisemman�NEEDS2hankkeen�arviointiin�ja�käynnistetään�syksyllä�2008.�

�

Vuoden�2000�jälkeen�on�kaikkiin�maanosiin�Etyjin�aluetta�lukuun�ottamatta98�lähetetty�yhteensä�

65�Euroopan�unionin�vaalitarkkailuvaltuuskuntaa�ja�kymmenen�tukioperaatiota.�Heinäkuun�2007�

ja�kesäkuun�2008�välisenä�aikana�lähetettiin�kahdeksan�EU:n�vaalitarkkailuvaltuuskuntaa�EIDHR:n�

rahoitusta�käyttäen�(ks.�jäljempänä�oleva�taulukko).�Kaikki�valtuuskunnat�noudattavat�

Yhdistyneiden�Kansakuntien�lokakuussa�2005�hyväksymää�kansainvälisen�vaalitarkkailun�

periaatejulistusta,�jonka�komissio�ja�Euroopan�parlamentti�ovat�hyväksyneet99.�

�������������������������������������������������
97� Ks.�http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/eu_election_ass_observ/index.htm�
98� Eurooppaan�ja�Keski2Aasiaan�ei�ole�lähetetty�EU:n�vaalitarkkailuvaltuuskuntia,�koska�Etyjin�

demokraattisten�instituutioiden�ja�ihmisoikeuksien�toimisto�(Etyj/ODIHR)�suorittaa�luotettavaa�
vaalitarkkailua�näillä�alueilla�EU:n�jäsenvaltioiden�lähettämien�tarkkailijoiden�ja�Euroopan�
parlamentin�tarkkailuvaltuuskuntien�tukemana�sekä�poikkeustapauksissa�komission�vakautusvälineen�
ja�EIDHR:n�kautta�antamalla�tuella.�

99� http://ec.europa.eu/europeaid/observer/declaration_of_principles_code_of_conduct_en.pdf�
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EU�panosti�raportointikaudella�entistä�enemmän�EU:n�vaalitarkkailuvaltuuskuntien�esittämiä�

havaintoja�ja�suosituksia�koskeviin�jatkotoimiin�erityisesti�sisällyttämällä�havainnot�ja�suositukset�

EU:n�julkilausumiin,�poliittiseen�vuoropuheluun�ja�yhteistyöohjelmiin,�myös�EIDHR:n�

ohjelmasuunnitteluun.�Osana�näitä�toimia�kaikkia�EU:n�vaalitarkkailuvaltuuskuntien�päälliköitä�on�

pyydetty�esittämään�vaalitarkkailuvaltuuskunnan�loppuraportti�monille�eri�tahoille�maassa,�jossa�he�

toimivat�tarkkailijoina.�

�

Sierra	Leone	

Euroopan�parlamentin�jäsenen�Anne�Isler�Béguinin�johtama�EU:n�vaalitarkkailuvaltuuskunta�oli�

6.�heinäkuuta�ja�24.�syyskuuta�2007�välisen�ajan�tarkkailemassa�Sierra�Leonessa�11.�elokuuta�ja�

24.�syyskuuta�2007�pidettyjä�presidentin2�ja�parlamenttivaaleja.�EU:n�vaalitarkkailuvaltuuskuntaan�

liittyi�Euroopan�parlamentin�tarkkailuvaltuuskunta,�jota�johti�Euroopan�parlamentin�jäsen�Martin�

Callanan.��

�

EU:n�vaalitarkkailuvaltuuskunta�totesi,�että�vaalit�oli�yleisesti�ottaen�toimitettu�hyvin,�ne�sujuivat�

rauhanomaisesti�ja�niissä�oli�aito�kilpailuasetelma�ja�ne�ilmensivät�myönteistä�kehitystä�Sierra�

Leonen�edistymisessä�kohti�demokratian�ja�rauhan�lujittamista.�Ne�mahdollistivat�rauhanomaisen�

hallituksenvaihdoksen�maan�konfliktin�jälkeisessä�tilanteessa.�Oikeudellinen�kehys�mahdollisti�

yleisesti�ottaen�demokraattisille�vaaleille�asetettujen�kansainvälisten�normien�mukaiset�rehelliset�

vaalit.�Joitakin�väkivaltaisuuksia�kuitenkin�esiintyi�kummankin�kampanjan�aikana.��

�

Guatemala	

Euroopan�parlamentin�jäsen�Wolfgang�Kreissl2Dörfler�johti�EU:n�vaalitarkkailuvaltuuskuntaa,�joka�

oli�tarkkailemassa�Guatemalassa�9.�syyskuuta�2007�pidettyjä�vaaleja�(presidentin2,�parlamentti2�ja�

paikallisvaalit).�Valtuuskuntaan�liittyi�seitsenjäseninen�Euroopan�parlamentin�

tarkkailuvaltuuskunta,�jota�johti�Euroopan�parlamentin�jäsen�Emilio�Menéndez�del�Valle.�
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EU:n�vaalitarkkailuvaltuuskunta�totesi,�että�kyseiset�vaalit�sujuivat�yleisesti�ottaen�demokraattisille�

vaaleille�asetettujen�kansainvälisten�normien�mukaisesti.�Lisäksi�ne�olivat�merkittävä�askel�

demokratian�lujittamisessa.Ne�toteutettiin�yleisesti�ottaen�rauhanomaisesti�ja�niille�oli�leimallista�

järjestelyjen�tehokas�organisointi,�ääntenlaskun�hoitaminen�avoimesti�ja�puolueiden�edustajien�tiivis�

mukanaolo.�Vaaliprosessia�koskeva�oikeudellinen�kehys�oli�yleisesti�ottaen�kansainvälisten�normien�

mukainen.�Keskusvaalilautakunta�vastasi�tehokkaasti�ja�riippumattomasti�hajauttamisprosessista�

aiheutuneisiin�logistisiin�ja�organisatorisiin�haasteisiin�huolimatta�tiukasta�toteutusaikataulusta.�

�

Kilpailuasetelmaan�perustuvaa�vaalikampanjaa�kuitenkin�haittasi�huolestuttavan�runsas�

ehdokkaisiin�kohdistunut�väkivalta,�ja�EU:n�vaalitarkkailuvaltuuskunta�oli�vakavasti�huolestunut�

useiden�ehdokkaiden�ja�kansalaisten�joutumisesta�murhatuiksi�kampanjointia�edeltäneenä�aikana�ja�

vaalikampanjan�aikana.�

�

Ecuador	

Euroopan�parlamentin�jäsenen�José�Ribeiro�e�Castron�johtama�EU:n�vaalitarkkailuvaltuuskunta�oli�

Ecuadorissa�22.�elokuuta�ja�25.�lokakuuta�2007�välisen�ajan�tarkkailemassa�30.�syyskuuta�2007�

pidettyjä�perustuslakia�säätävän�kokouksen�vaaleja.��

�

EU:n�vaalitarkkailuvaltuuskunta�totesi,�että�vaalit�toimitettiin�hyvin�ja�ne�olivat�kattavat,�ja�

äänestäjäkunnalla�oli�runsaasti�valinnanvaraa�ja�ehdokkailla�yhdistymis2�ja�sananvapaus.�Vaalien�

oikeudellinen�kehys�vastasi�demokraattisille�vaaleille�asetettuja�kansainvälisiä�normeja.�Vaikka�

arvio�vaaliprosessista�oli�yleisesti�ottaen�myönteinen,�EU:n�vaalitarkkailuvaltuuskunta�havaitsi�

eräitä�puutteita,�joista�mainittakoon�avoimuuden�puuttuminen�ja�monimutkaiset�äänestysmenettelyt�

ja�äänten�yhdistelyjärjestelmä,�mikä�myös�viivästytti�huomattavasti�tulosten�julkistamista,�sekä�

vaalihallinnon�laaja�toimivalta�ja�puutteellinen�seuraamusjärjestelmä.�

�

Togo	

Euroopan�parlamentin�jäsenen�Fiona�Hallin�johtama�EU:n�vaalitarkkailuvaltuuskunta�oli�

8.�syyskuuta�ja�3.�marraskuuta�2007�välisen�ajan�tarkkailemassa�parlamenttivaaleja,�jotka�pidettiin�

14.�lokakuuta�2007.�Valtuuskuntaan�liittyi�Euroopan�parlamentin�viisijäseninen�

tarkkailuvaltuuskunta,�jota�johti�Euroopan�parlamentin�jäsen�Marie2Arlette�Carlotti.�
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EU:n�vaalitarkkailuvaltuuskunta�totesi,�että�vaalit�ovat�merkittävä�askel�moniarvoisen�ja�vakaan�

demokratian�rakentamisessa.�Tarkkailuvaltuuskunta�korosti,�että�kampanjan�ja�vaalipäivän�

sujuminen�rauhallisesti�on�tärkeää�Togon�demokratiakehityksen�kannalta.�Vaikka�vaalilautakunta�

oli�huolehtinut�sellaisista�olosuhteista,�että�äänestäjillä�oli�valinnanvapaus,�

vaalitarkkailuvaltuuskunta�havaitsi�eräitä�seikkoja,�joiden�osalta�vaaliuudistus�on�tarpeen.��

�

Kenia	

Euroopan�parlamentin�jäsenen�Alexander�Graf�Lambsdorffin�johtama�EU:n�

vaalitarkkailuvaltuuskunta�tarkkaili�Keniassa�27.�joulukuuta�2007�pidettyjä�parlamenttivaaleja.�

Valtuuskuntaan�liittyi�Euroopan�parlamentin�nelijäseninen�tarkkailuvaltuuskunta,�jota�johti�

Euroopan�parlamentin�jäsen�Jan�Mulder.�

�

EU:n�vaalitarkkailuvaltuuskunta�totesi,�että�vaaleissa�ei�noudatettu�demokraattisille�vaaleille�

asetettuja�keskeisiä�kansainvälisiä�normeja.�Aivan�erityisesti�vaaliprosessi�ei�ollut�tulosten�

käsittelyn�ja�laskennan�osalta�avoin,�mikä�heikensi�luottamusta�presidentinvaalien�lopputuloksen�

paikkansapitävyyteen.�Ennen�äänestystä�ilmenneet�väkivaltaisuudet�haittasivat�vaalien�pitämistä,�

kun�taas�vaalipäivää�seurannut�laajamittainen�väkivalta�lukuisine�uhreineen�oli�osa�suurempaa�

poliittista�kriisiä.�Vaalitarkkailuvaltuuskunta�korosti,�että�tämä�on�valitettavaa�varsinkin�kun�ennen�

ääntenlaskun�alkua�ja�huolimatta�joistakin�merkittävistä�säädöskehyksen�puutteista�vaalit�oli�

yleisesti�ottaen�hoidettu�hyvin�ja�sananvapautta�ja�kokoontumis2�ja�yhdistymisvapautta�

kunnioitettiin.��

�

Pakistan	

Valtuuskunta�aloitti�vaalien�arviointiryhmänä�poikkeustilan�aikana,�siitä�kehittyi�rajoitettu�

vaalitarkkailuvaltuuskunta,�kun�poikkeustila�kumottiin,�ja�se�muuttui�täysimääräiseksi�

vaalitarkkailuvaltuuskunnaksi,�kun�vaaleja�lykättiin�18.�helmikuuta�2008�saakka.�EU:n�

vaalitarkkailuvaltuuskuntaa�johti�Euroopan�parlamentin�jäsen�Michael�Gahler.�Vaalipäivän�aikaan�

EU:n�vaalitarkkailuvaltuuskuntaan�liittyi�seitsenjäseninen�Euroopan�parlamentin�valtuuskunta,�jota�

johti�Euroopan�parlamentin�jäsen�Robert�Evans.��

�
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EU:n�vaalitarkkailuvaltuuskunnan�tärkein�johtopäätös�oli,�että�parlamentti2�ja�aluevaalien�käyminen�

oli�moniarvoinen�prosessi,�jossa�tuotiin�julki�hyvin�monenlaisia�näkemyksiä.�Vaaliehdokkaiden�

välillä�oli�kilpailuasetelma�ja�yleisön�luottamus�vaaliprosessiin�lisääntyi�edellisiin�vaaleihin�

verrattuna.�Vakavia�ongelmia�kuitenkin�esiintyi�olosuhteissa,�joissa�vaalit�pidettiin,�eikä�kampanjan�

aikana�tarjottu�yhdenvertaisia�mahdollisuuksia�kaikille,�johtuen�ensisijaisesti�valtion�varojen�

väärinkäytöstä�ja�valtiollisten�tiedotusvälineiden�puolueellisuudesta�aiempien�hallitsevien�

puolueiden�hyväksi.�Tästä�johtuen�koko�prosessissa�jäi�täyttämättä�joukko�demokraattisille�vaaleille�

asetettuja�kansainvälisiä�normeja.��

�

Bhutan	

EU:n�vaalitarkkailuvaltuuskunta,�jota�johti�Euroopan�parlamentin�jäsen�José�Javier�Pomés�Ruiz,�oli�

Bhutanissa�tarkkailemassa�24.�maaliskuuta�2008�pidettyjä�maan�ensimmäisiä�parlamenttivaaleja.�

Bhutan�on�ollut�vuodesta�1907�absoluuttinen�monarkia,�ja�nämä�parlamenttivaalit�olivat�maan�

ensimmäiset�monipuoluevaalit.�Vaalit�olivat�osa�monarkian�asteittaista�siirtymistä�demokratiaan,�ja�

ne�olivat�viimeinen�merkittävä�askel�uuden�institutionaalisen�rakenteen�muodostamisessa�vakaan,�

sopusointuisen�ja�kestävän�demokratian�aikaansaamiseksi.�Tämä�huolellisesti�valmisteltu�prosessi�

huipentui�siihen,�että�laadittiin�perustuslaki,�jossa�ensimmäistä�kertaa�sallitaan�poliittiset�puolueet,�

tunnustetaan�yksilön�oikeudet�ja�määrätään�hallituksen�eri�haaroja�koskevasta�

valvontajärjestelmästä.�

�

Vaalit�merkitsivät�onnistunutta�ja�hyvässä�järjestyksessä�tapahtunutta�Bhutanin�poliittisen�

järjestelmän�muutosta�absoluuttisesta�monarkiasta�perustuslailliseen�monarkiaan.��

�

'epal	

EU:n�vaalitarkkailuvaltuuskunta,�jota�johti�Euroopan�parlamentin�jäsen�Jan�Mulder,�oli�Nepalissa�

2.�maaliskuuta�ja�10.�toukokuuta�2008�välisen�ajan�tarkkailemassa�perustuslakia�säätävän�

kokouksen�vaaleja,�jotka�pidettiin�10.�huhtikuuta�2008.�Euroopan�parlamentin�

tarkkailuvaltuuskunta,�jota�johti�Euroopan�parlamentin�jäsen�Josep�Borrell�Fontelles,�osallistui�EU:n�

vaalitarkkailuvaltuuskuntaan�täysimääräisesti.�
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Nämä�ammattitaitoisesti�toimitetut�ja�avoimet�vaalit�merkitsivät�ratkaisevaa�askelta�edustuksellisen�

demokratian�palauttamisen�suuntaan�Nepalissa.�Yleisesti�ottaen�oikeudellinen�kehys�mahdollisti�

kansainvälisten�normien�mukaisen�demokraattisen�ja�kattavan�vaaliprosessin.�Tilanne�vaalipäivänä�

ja�vaaleja�seuranneen�ääntenlaskennan�ja�vertauslaskennan�aikana�oli�melko�rauhallinen�ja�

normaali,�mutta�vaaleja�edeltäneenä�aikana�ilmapiiri�oli�jännittynyt�koko�maassa.�Koska�kampanja2

aikaa�leimasi�yleinen�pelon�ja�pelottelun�ilmapiiri,�EU:n�vaalitarkkailuvaltuuskunta�totesi,�että�

vaalien�yleiset�puitteet�eivät�täysin�vastanneet�kansainvälisiä�normeja�tietyillä�aloilla,�esimerkiksi�

kokoontumis2,�liikkumis2�ja�ilmaisuvapauden�rajoittamisen�osalta.�

�

Vaalitarkkailuvaltuuskunnatjavaaliasiantuntijoidenvaltuuskunnat,heinäkuu2007–kesäkuu2008



Maa� Valtuuskunnanpäällikkö� Talousarvio
yhteensä
(euroa)�

Vaalitarkkailuvaltuuskunta/
Osallistujat100�


Sierra�Leone� Marie2Anne�Isler2Béguin,��

EP:n�jäsen�(FR)�

3�000�000� 78�tarkkailijaa�(8�ydinryhmässä,�

28�pitkäaikaista�ja�42�lyhytaikaista)�

Guatemala� Wolfgang�Kreissl2Dörfler,��

EP:n�jäsen�(DE)�

3�500�000� 105�tarkkailijaa�(7�ydinryhmässä,�

48�pitkäaikaista�ja�50�lyhytaikaista)�

Ecuador� José�Ribeiro�e�Castro,��

EP:n�jäsen�(PT)�

2�300�000� 105�tarkkailijaa�(10�ydinryhmässä,�

36�pitkäaikaista�ja�60�lyhytaikaista)�

Togo� Fiona�Hall,��

EP:n�jäsen�(UK)�

2�073�000� 86�tarkkailijaa�(6�ydinryhmässä,�

18�pitkäaikaista�ja�62�lyhytaikaista)�

Kenia� Alexander�Graf�Lambsdorff,��

EP:n�jäsen�(DE)�

4�600�000� 144�tarkkailijaa�(11�ydinryhmässä,�

38�pitkäaikaista�ja�94�lyhytaikaista)�

Pakistan� Michael�Gahler,��

EP:n�jäsen�(DE)�

5�600�000� 92�tarkkailijaa�(13�ydinryhmässä,�

48�pitkäaikaista�ja�31�lyhytaikaista)�

Bhutan� José�Javier�Pomés�Ruiz,��

EP:n�jäsen�(ES)�

1�000�000� 15�tarkkailijaa�(6�ydinryhmässä�ja�

9�pitkäaikaista)�

Nepal� Jan�Mulder,��

EP:n�jäsen�(NL)�

2�900�000� 120�tarkkailijaa�(10�ydinryhmässä,�

40�pitkäaikaista�ja�70�lyhytaikaista)�

�

�������������������������������������������������
100� Tämän�lisäksi�valtuuskuntiin�liittyi�usein�paikallisesti�palvelukseen�otettuja�lyhytaikaisia�tarkkailijoita�

ja�Euroopan�parlamentin�valtuuskuntia.�
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Kaudella�2000–2008�EU�on�antanut�560�miljoonaa�euroa�vaaliapuhankkeisiinyli�50�maassa,�myös�

konfliktin�jälkeisissä�olosuhteissa,�joista�esimerkkeinä�Tšad,�Sierra�Leone�ja�Haiti.�

�

Valtion�viranomaisille,�myös�vaalien�järjestämisestä�vastaaville�elimille,�annettava�apu�kanavoidaan�

maantieteellisten�yhteistyörahastojen�ja�vakautusvälineen�kautta.�Tuki�kansalaisyhteiskunnalle�voi�

olla�peräisin�sekä�näistä�välineistä�että�EIDHR:stä.��

�

Heinäkuun2007jakesäkuun2008välisenäaikanaEUtuki

muunmuassaseuraaviavaaliapuhankkeita:

�� tuki�vaaliapuun�liittyville�pienhankkeille�Itä=Euroopassa,VälimerenmaissajaLähi=idässä

(3�miljoonaa�euroa);�

�� tuki�Tšadin�vaalijärjestelmän�uudistamiselle�vuoden�2007�lopussa�pidettäviä�vaaleja�varten�

(5�miljoonaa�euroa);�

�� valmisteluapu�Sambialle�vaaleja�välittömästi�seuraavan�ajan�ja�vuonna�2011�pidettäviä�

kolmiosaisia�vaaleja�varten�toteutettavan�monivuotisen�vaalitukiohjelman�todennäköisen�

käynnistämisajankohdan�väliseksi�ajanjaksoksi�(450�000�euroa);�

�� rahoitusosuus�UNDP:n�hallinnoimaan�korirahastoon�valokuvallisen�vaaliluettelon�laatimiseksi�

Bangladeshissa�(15�miljoonaa�euroa);�

�� rahoitusosuus�UNDP:n�hallinnoimaan�korirahastoon�SierraLeonen�kansallisen�

vaalilautakunnan�kuntoonpanoon�ja�toimintaan�(11�700�000�euroa);��

�� tuki�Jemenin�vaaliprosesseille�ja�parlamentille�(5�300�000�euroa);�

�� tuki�Ugandassa�toteutettavalle�demokraattista�hallintotapaa�ja�vastuuta�koskevalle�ohjelmalle�

(12�miljoonaa�euroa,�josta�puolet�kohdennettiin�vaaliapuun);�

�� rahoitusosuus�vuoropuhelun�ja�demokratian�edistämiseksi�Zimbabwessa�vuoden�2008�vaalien�

yhteydessä�(3�miljoonaa�euroa).�

�
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4.12� Taloudelliset,sosiaalisetjasivistyksellisetoikeudet

�

Euroopan�unioni�pitää�taloudellisia,�sosiaalisia�ja�sivistyksellisiä�oikeuksia�yhtä�tärkeinä�kuin�

kansalais2�ja�poliittisia�oikeuksia�ottaen�huomioon�kaikkien�ihmisoikeuksien�yleismaailmallisuus,�

jakamattomuus�sekä�keskinäinen�riippuvuus�ja�yhteys,�kuten�ihmisoikeuksien�

maailmankonferenssissa�Wienissä�vuonna�1993�vahvistettiin101.�Molemmat�oikeuksien�ryhmät�

perustuvat�ihmisen�synnynnäiseen�arvoon,�ja�kunkin�oikeuden�tosiasiallinen�toteutuminen�on�

välttämätöntä,�jotta�muut�oikeudet�toteutuisivat�kaikilta�osin.�Tämä�yhteys�on�erityisen�selvä�lapsen�

oikeuksia�koskevassa�YK:n�yleissopimuksessa,�johon�kaikki�Euroopan�unionin�jäsenvaltiot�ovat�

liittyneet,�sekä�vammaisten�oikeuksia�koskevassa�kansainvälisessä�yleissopimuksessa.�

�

Raportointikaudella�YK:n�ihmisoikeusneuvosto�hyväksyi�18.�kesäkuuta�2008�pidetyssä�

kahdeksannessa�istunnossaan�annetulla�päätöslauselmalla�taloudellisia,sosiaalisiaja

sivistyksellisiäoikeuksiakoskevankansainvälisenyleissopimuksenvalinnaisenpöytäkirjan.�

Vuoden�2008�lopulla�pidettävässä�YK:n�yleiskokouksen�63.�istunnossa�käsitellään�

ihmisoikeusneuvoston�päätöslauselman�hyväksymistä.�EU�oli�aktiivisesti�mukana�keskusteluissa,�

joita�valinnaisesta�pöytäkirjasta�käytiin�välineen�laatineessa�työryhmässä102.�Pöytäkirjan�tavoitteena�

on�perustaa�taloudellisia,�sosiaalisia�ja�sivistyksellisiä�oikeuksia�koskevan�kansainvälisen�

yleissopimuksen�mukainen�valitusmekanismi.��

�

EU�seurasi�kiinnostuneena�taloudellisia,sosiaalisiajasivistyksellisiäoikeuksiakäsittelevän

YK:nkomiteantyöskentelyä,�myös�sen�yleissopimuksen�9�artiklaa�koskevan�yleishuomautuksen�

nro�19�hyväksymistä;�yleishuomautuksessa�esitetään�pääpiirteissään�käsitteen�oikeus�sosiaaliturvaan�

normatiivinen�sisältö�ja�siitä�johtuvat�sopimusvaltioiden�velvollisuudet.�Komitea�tarkasteli�

39:nnessä�ja�40:nnessä�istunnossaan�yleissopimuksen�täytäntöönpanotilannetta�yhdeksässä�

sopimusvaltiossa,�joista�kaksi�oli�EU:n�jäsenvaltioita,�kyseisten�sopimusvaltioiden�toimittamien�

raporttien�ja�kunkin�valtion�valtuuskunnan�kanssa�käydyn�rakentavan�vuoropuhelun�perusteella103.��

�

�������������������������������������������������
101� http://www2.ohchr.org/english/law/vienna.htm�
102� http://www2.ohchr.org/english/issues/escr/intro.htm�
103� http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/index.htm�
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EU�tuki�useita�taloudellisiin,sosiaalisiinjasivistyksellisiinoikeuksiinliittyviäYK:n

toimeksiantoja,�kuten�kasvatusta,�asumista,�fyysistä�terveyttä�ja�mielenterveyttä,�ravintoa,�

myrkyllisiä�ja�vaarallisia�tuotteita�sekä�jätteitä,�maansisäisiä�pakolaisia�ja�alkuperäiskansoja�

käsittelevien�erityisraportoijien�ja�äärimmäistä�köyhyyttä�käsittelevän�riippumattoman�asiantuntijan�

toimeksiantoja�sekä�vasta�perustettua�puhtaan�veden�saantia�ja�viemäröintiä�käsittelevän�

riippumattoman�asiantuntijan�toimeksiantoa.�EU�panee�tyytyväisenä�merkille�heidän�omia�

toimeksiantojaan�täyttäessään�antamansa�merkittävän�panoksen�ihmisoikeuksien�edistämiseen�ja�

suojelemiseen,�joihin�kuuluu�myös�kyseisten�oikeuksien�laajuutta�ja�niihin�liittyviä�velvollisuuksia�

koskevan�ymmärryksen�parantaminen.�

�

EU�oli�aktiivisesti�mukana,�kun�YK:nsosiaalisenkehityksentoimikunta104�hyväksyi�helmikuussa�

2008�päätöslauselman�täystyöllisyyden�edistämisestä�ja�ihmisarvoisesta�työstä�kaikille.��

�

Taloudellisten,�sosiaalisten�ja�sivistyksellisten�oikeuksien�edistäminen�liittyy�tiiviisti�osallistavaan�

ja�oikeudenmukaiseen�kehitykseen105.�On�tärkeää�huomata,�että�kuudessa�kahdeksasta�

Yhdistyneiden�Kansakuntien�vuosituhannenkehitystavoitteesta106�korostetaan�voimakkaasti�

inhimillistä�ja�sosiaalista�kehitystä.�Esimerkiksi�yksi�ensimmäisen�vuosituhattavoitteen�mukaisista�

päämääristä�(äärimmäisen�köyhyyden�ja�nälän�poistaminen)�merkitsee�toteutuessaan�"täyttä�ja�

tuottavaa�työllisyyttä�ja�ihmisarvoista�työtä�kaikille,�mukaan�lukien�naiset�ja�nuoret".�EU�on�

jatkuvasti�tuonut�esiin�sitoutumisensa�tukemaan�kehitystavoitteiden�saavuttamista,�viimeksi�

Eurooppa2neuvoston�päätelmissä�joulukuussa�2007�ja�kesäkuussa�2008,�sekä�oikeutta�kehitykseen�

koskevan�sitoumuksensa.�EU�asettui�kansainvälisen�toiminnan�eturintamaan�vuosituhannen�

kehitystavoitteiden�saavuttamiseksi�sitouduttuaan�lisäämään�avun�tehokkuutta�ja�määrää�ennen�

syyskuun�2005�YK:n�huippukokousta�ja�hyväksyttyään�joulukuussa�2005�kehityspolitiikkaa�

koskevan�eurooppalaisen�konsensuksen107.�Tämä�sitoumus�näkyy�muun�muassa�kehitysyhteistyön�

rahoitusvälineestä�(DCI)�rahoitetuissa�toimissa.�

�

�������������������������������������������������
104� http://www.un.org/esa/socdev/csd/index.html�
105� Ks.�kohta�4.13,�Oikeus�kehitykseen.�
106� http://www.un.org/millenniumgoals/�
107� EUVL�C�46,�24.2.2006,�s.�1.�
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EU�on�sitoutunut�edistämään�työllisyyttä,sosiaalistayhteenkuuluvuuttajaihmisarvoistatyötä�EU:n�

ulkoisissa�politiikoissa,�kahdenvälisissä�ja�alueellisissa�suhteissa�ja�vuoropuheluissa,�kolmansia�maita�ja�

alueita�koskevat�EU:n�yhteistyöohjelmat�mukaan�luettuina.�Tämä�politiikka�kattaa�työelämän�

perusnormeja�koskevien�Kansainvälisen�työjärjestön�(ILO)�yleissopimusten�ja�muiden�ILO:n�

ajantasaisiksi�luokittelemien�yleissopimusten�ratifioinnin�ja�täytäntöönpanon�edistämisen�ja�

helpottamisen�teknisen�yhteistyön�ja�ILO:n108�kanssa�tehtävän�tiiviin�yhteistyön�avulla.�Kaikki�EU:n�

jäsenvaltiot�ovat�ratifioineet�kaikki�keskeiset�työelämää�koskevat�ILO:n�yleissopimukset.�

�
EU�on�erityisesti�sitoutunut�edistämään�ihmisarvoistatyötäkoskevaaohjelmaa,�joka�esitettiin�vuonna�

2006�annetussa�komission�tiedonannossa�"Ihmisarvoista	työtä	kaikille	–	Yhteisön	osallistuminen	

ihmisarvoisen	työn	toimintaohjelman	maailmanlaajuiseen	täytäntöönpanoon".�Tiedonannossa�esitetään�

strategia�ja�suuntaviivat�asianomaisten�EU:n�politiikkojen�hyödyntämiseksi�ILO:n�määrittelemän�

ihmisarvoisen�työn�yleismaailmallisen�tavoitteen�edistämisessä.�EU:n�tämän�alan�sitoumukset�

vahvistettiin�joulukuussa�2007�kokoontuneessa�Eurooppa2neuvostossa,�joka�korosti,�että�on�tärkeää�

täydentää�EU:n�Lissabonin�kasvu2�ja�työllisyysstrategiaa�vahvalla�ulkoisella�ulottuvuudella.�Euroopan�

komission�tammikuussa�2008�järjestämään�ihmisarvoista�työtä�käsitelleeseen�konferenssiin�osallistui�

laaja�joukko�keskeisiä�kansallisia�ja�kansainvälisiä�sidosryhmiä109.�Tämän�tapahtuman�jälkeen�

Brysselissä�pidettiin�joulukuussa�2007�Euroopan�komission�järjestämä�suuri�konferenssi,�jonka�aiheena�

oli�yritysten�yhteiskuntavastuun�ulkoinen�ulottuvuus110.��

�
ILO�on�työllisyys2�ja�sosiaaliasioiden�alan�keskeinen�maailmanlaajuinen�toimija.�Esimerkkinä�

mainittakoon,�että�EU�tukee�ILO:n�valvontajärjestelmän�tehostamista�ja�että�se�käyttää�säännöllisesti�

puheenvuoroja�ILO:n�kansainvälisessä�työkonferenssissa�ja�hallintoneuvostossa�niiden�käsitellessä�

tapauksia,�joissa�työelämän�perusnormeja�on�rikottu�huomattavasti.�Raportointikaudella�EU�käytti�

puheenvuoron�esimerkiksi�Valko2Venäjää,�Zimbabwea,�Burmaa/Myanmaria,�Georgiaa�ja�Kolumbiaa�

koskevissa�tapauksissa.�EU�vaikutti�aktiivisesti�ja�merkittävällä�tavalla�konsensuksen�muodostamiseen�

sosiaalista�oikeudenmukaisuutta�oikeudenmukaisen�globalisaation�aikaansaamiseksi�koskevan�ILO:n�

julkilausuman�hyväksymisestä�kesäkuussa�2008.�Julkilausuma�toimii�uusina�kehyksinä�ILO:n�

jäsenilleen�antamalle�tuelle�ja�tehostaa�siten�edelleen�ILO:n�pyrkimyksiä�ihmisarvoista�työtä�koskevan�

ohjelman�toteuttamiseksi.��

�������������������������������������������������
108� http://www.ilo.org/�
109� http://ec.europa.eu/employment_social/international_cooperation/decent_work_conf2008_en.htm�
110� Ks.�kohta�4.10,�Ihmisoikeudet�ja�elinkeinoelämä.�
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Kansainvälisiin�foorumeihin�liittyvän�toiminnan�lisäksi�EU�tehosti�raportointikaudella�

kahdenvälistätoimintapolitiikkaakoskevaavuoropuheluaanjayhteistyötäänkolmansien

maidenkanssa�esimerkiksi�työllisyyden,�työlainsäädännön�ja�sosiaalisen�suojelun�aloilla.�Niistä�

käytiin�vuoropuheluja�Kiinan�ja�Intian�kanssa,�ja�Brasilian�ja�Meksikon�kanssa�aloitettiin�

rakenteellinen�vuoropuhelu.�Yhteistyötä�täydennettiin�alueellisesti�niin,�että�sosiaalisia�kysymyksiä�

käsiteltiin�yhteisen�EU–Afrikka2strategian�yhteydessä�ja�EU:n�ja�Latinalaisen�Amerikan�

konferenssissa.�Yhteisö�on�lisäksi�sisällyttänyt�uusimpiin�kahdenvälisiin,�alueellisiin�ja�alueiden�

välisiin�sopimuksiin�sosiaalista�kehitystä�koskevia�tavoitteita.�Sopimuksiin�kuuluu�molempien�

osapuolien�sitoumus�tunnustaa�ja�edistää�sosiaalisia�oikeuksia�sekä�noudattaa�työntekijöiden�

perusoikeuksia�koskevia�ILO:n�keskeisiä�sopimuksia.�

�

EU:n�yleiseen�tullietuusjärjestelmään�kuuluvan�kestävää�kehitystä�ja�hyvää�hallintoa�koskevan�

erityisen�kannustinmenettelyn�(tunnetaan�lyhenteellä�GSP+)�mukaisesti�EU�antaa�lisätullietuuksia�

haavoittuville�maille,�jotka�ovat�ratifioineet�ja�tosiasiallisesti�panneet�täytäntöön�joukon�keskeisiä�

kansainvälisiä�yleissopimuksia,�jotka�koskevat�ihmisoikeuksia�ja�työntekijöiden�oikeuksia,�

ympäristöä�ja�hyvää�hallintotapaa�(ks.�jäljempänä�oleva�laatikko).��

�
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GSP+=menettelynkannaltamerkityksellisetkansainvälisetyleissopimukset
�
Aosa
KeskeisetihmisoikeuksiajatyöntekijöidenoikeuksiakoskevatYK:n/ILO:nyleissopimukset
1.� Kansalaisoikeuksia�ja�poliittisia�oikeuksia�koskeva�kansainvälinen�yleissopimus�
2.� Taloudellisia,�sosiaalisia�ja�sivistyksellisiä�oikeuksia�koskeva�kansainvälinen�yleissopimus�
3.� Kaikkinaisen�rotusyrjinnän�poistamista�koskeva�kansainvälinen�yleissopimus�
4.� Kaikkinaisen�naisten�syrjinnän�poistamista�koskeva�yleissopimus�
5.� Kidutuksen�ja�muun�julman,�epäinhimillisen�tai�halventavan�kohtelun�tai�rangaistuksen�vastainen�

yleissopimus��
6.� Yleissopimus�lapsen�oikeuksista�
7.� Yleissopimus�joukkotuhontana�pidettävän�rikoksen�ehkäisemiseksi�ja�rankaisemiseksi�
8.� Työhön�pääsemiseksi�vaadittavaa�vähimmäisikää�koskeva�yleissopimus�(nro�138)�
9.� Yleissopimus,�joka�koskee�lapsityön�pahimpien�muotojen�kieltämistä�ja�välittömiä�toimia�niiden�

poistamiseksi�(nro�182)�
10.� Sopimus,�joka�koskee�pakkotyön�poistamista�(nro�105)�
11.� Pakollista�työtä�koskeva�sopimus�(nro�29)�
12.� Sopimus,�joka�koskee�samanarvoisesta�työstä�miehille�ja�naisille�maksettavaa�samaa�palkkaa�(nro�100)��
13.� Yleissopimus,�joka�koskee�työmarkkinoilla�ja�ammatin�harjoittamisen�yhteydessä�tapahtuvaa�syrjintää�

(nro�111)�
14.� Sopimus,�joka�koskee�ammatillista�järjestäytymisvapautta�ja�ammatillisen�järjestäytymisoikeuden�

suojelua�(nro�87)��
15.� Sopimus,�joka�koskee�järjestäytymisoikeuden�ja�kollektiivisen�neuvotteluoikeuden�soveltamista�

(nro�98)�
16.� Kansainvälinen�yleissopimus�apartheid2rikoksen�tukahduttamiseksi�ja�rankaisemiseksi.�
�
Bosa
Ympäristönsuojeluajahyvänhallintotavanperiaatteitakoskevatyleissopimukset
17.� Montrealin�pöytäkirja�otsonikerrosta�heikentävistä�aineista�
18.� Vaarallisten�jätteiden�maan�rajan�ylittävien�siirtojen�ja�käsittelyn�valvontaa�koskeva�Baselin�

yleissopimus��
19.� Pysyviä�orgaanisia�yhdisteitä�koskeva�Tukholman�yleissopimus��
20.� Villieläimistön�ja�2kasviston�uhanalaisten�lajien�kansainvälistä�kauppaa�koskeva�yleissopimus��
21.� Biologista�monimuotoisuutta�koskeva�yleissopimus�
22.� Cartagenan�bioturvallisuuspöytäkirja�
23.� Ilmastonmuutosta�koskevan�Yhdistyneiden�Kansakuntien�puitesopimuksen�Kioton�pöytäkirja��
24.� Yhdistyneiden�Kansakuntien�vuoden�1961�huumausaineyleissopimus��
25.� Psykotrooppisia�aineita�koskeva�Yhdistyneiden�Kansakuntien�yleissopimus�(1971)�
26.� Yhdistyneiden�Kansakuntien�yleissopimus�huumausaineiden�ja�psykotrooppisten�aineiden�laitonta�

kauppaa�vastaan�(1988)��
27.� Korruption�vastainen�Yhdistyneiden�Kansakuntien�yleissopimus�(Meksiko)�
�
Tällä�hetkellä�voimassa�olevassa�yleistä�tullietuusjärjestelmää�koskevassa�asetuksessa�(980/2005),�
jota�sovelletaan�31.�joulukuuta�2008�saakka,�edellytetään,�että�GSP+2edunsaajamaat�ovat�yleensä�
ratifioineet�ja�panneet�tosiasiallisesti�täytäntöön�kaikki�A�osassa�luetellut�yleissopimukset�ja�ainakin�
seitsemän�B�osassa�luetelluista�11�yleissopimuksesta.�GSP+2edunsaajamaat�ovat�myös�sitoutuneet�
ratifioimaan�ja�tosiasiallisesti�panemaan�täytäntöön�kaikki�mahdollisesti�uupuvat�yleissopimukset�
31.�joulukuuta�2008�mennessä.�
�
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Raportointikaudella�15�yleisen�tullietuusjärjestelmän�piiriin�kuuluvaa�edunsaajamaata�sai�

GSP+2etuja;�kyseessä�olivat�Bolivia,�Costa�Rica,�Ecuador,�El�Salvador,�Georgia,�Guatemala,�

Honduras,�Kolumbia,�Moldova,�Mongolia,�Nicaragua,�Panama,�Peru,�Sri�Lanka�ja�Venezuela.�

Moldovan�osalta�GSP+2edut�poistettiin�tammikuussa�2008,�kun�EU�pani�täytäntöön�erityisesti�

Moldovaa�koskevia�pidemmälle�meneviä�yksipuolisia�tullietuuksia.��

�

Komissio�seurasi�edelleen�tiiviisti�15:n�GSP+2edunsaajamaan�tilannetta�yleissopimusten�ratifioinnin�

ja�täytäntöönpanon�suhteen.�Sen�johdosta,�että�31.�maaliskuuta�2008�saatiin�tieto,�että�El�Salvadorin�

korkein�oikeus�oli�julistanut�tiettyjen�ammatillista�järjestäytymisvapautta�ja�ammatillisen�

järjestäytymisoikeuden�suojelua�koskevan�ILO:n�yleissopimuksen�nro�87�määräysten�olevan�

ristiriidassa�El�Salvadorin�perustuslain�kanssa,�komissio�päätti�toukokuussa�2008�asetuksen�

980/2005�18�artiklan�2�kohdan�mukaisen�tutkimuksen�vireillepanosta�sen�selvittämiseksi,�eikö�

mainittu�yleissopimus�enää�sisälly�El�Salvadorin�kansalliseen�lainsäädäntöön�vai�eikö�kyseistä�

lainsäädäntöä�ole�tosiasiallisesti�pantu�täytäntöön.�Komissio�keskusteli�jäsenvaltioiden�kanssa�siitä,�

olisiko�ihmisoikeussopimusten�täytäntöönpanon�valvontaa�syytä�vahvistaa�15:ssä�GSP+2maassa.�

�

Yleisen�tullietuusjärjestelmän�mukaiset�etuudet�oli�edelleen�väliaikaisesti�peruutettu�Valko2Venäjän�

ja�Burman/Myanmarin�osalta,�koska�kyseisten�maiden�tilanteessa,�joka�oli�ollut�väliaikaisen�

peruuttamisen�syynä,�ei�ollut�tapahtunut�muutosta,�vaan�keskeisissä�ihmisoikeuksia�ja�

työntekijöiden�oikeuksia�koskevissa�yleissopimuksissa�vahvistettujen�periaatteiden�vakava�ja�

järjestelmällinen�rikkominen�jatkui.�



4.13� Oikeuskehitykseen

�

EU�on�johdonmukaisesti�korostanut�sitoumustaan�edistää�oikeutta�kehitykseen�Wienin�julistuksen�ja�

vuoden�1993�toimintaohjelman�mukaisesti.�Tämä�sitoumus�toteutuu�niiden�

kehitysyhteistyökumppanuuksien�ja�2sopimusten�muodossa,�joita�EU�on�tehnyt�eri�maiden�kanssa�

eri�puolilla�maailmaa,�esimerkkinä�Cotonoun�sopimus�EU:n�ja�Afrikan,�Karibian�ja�Tyynenmeren�

valtioiden�(AKT2valtioiden)�välillä.�
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YK:n�yleiskokouksen�4.�joulukuuta�1986�päätöslauselmassaan�41/128�antamassa�julistuksessa�

oikeudesta�kehitykseen�vahvistettiin,�että�oikeus�kehitykseen�on�luovuttamaton�ihmisoikeus�ja�että�

yhdenvertainen�mahdollisuus�kehitykseen�on�sekä�kansojen�että�yksilöiden�etuoikeus.�Seuratakseen�

ja�arvioidakseen�kehitystä�koskevan�oikeuden�edistämisen�ja�täytäntöönpanon�etenemistä�YK:n�

ihmisoikeustoimikunta�perusti�vuonna�1998�oikeutta�kehitykseen�käsittelevän�avoimen�työryhmän.�

YK:n�ilmisokeusneuvosto�uusi�työryhmän�toimeksiannon�maaliskuussa�2007.�Työryhmän�

viimeisimmässä�työistunnossa�(helmi–maaliskuu�2007)�EU�korosti�valtioiden�ensisijaista�vastuuta�

sellaisten�olosuhteiden�luomisesta,�jotka�edistävät�tämän�oikeuden�toteutumista.�Siihen�päästään�

parhaiten�ottamalla�ihmisoikeudet�huomioon�kansallisissa�kehityssuunnitelmissa�ja�globaaleissa�

kumppanuuksissa,�koska�niissä�korostuu�kaikkien�ihmisoikeuksien�yleismaailmallisuus,�

jakamattomuus,�keskinäinen�yhteys�ja�riippuvuus.�Työryhmän�yhdeksäs�istunto,�joka�oli�tarkoitus�

pitää�25.–29.�helmikuuta,�siirrettiin�pidettäväksi�18.–22.�elokuuta�2008.�

�

Työryhmän�puitteissa�perustettu�kehitystä�koskevan�oikeuden�täytäntöönpanoa�tarkasteleva�korkean�

tason�työryhmä�piti�raportointikauden�aikana�neljännen�työistuntonsa�(7.–15.�tammikuuta�2008).�

Siinä�yhteydessä�työryhmä�aloitti�alustavan�tarkastelun,�joka�koskee�EY:n�ja�AKT2valtioiden�välistä�

Cotonoun�kumppanuussopimusta�esimerkkinä�kumppanuuksista,�jotka�muodostavat�kehitystä�

koskevan�oikeuden�kansainvälisen�ulottuvuuden.�Työryhmä�totesi�sopimuksen�mukaisen�yhteistyön�

käsittävän�laajan�kirjon�politiikan�aloja,�mukaan�lukien�ihmisoikeudet,�hyvä�hallintotapa,�

ympäristön�suojelu�ja�rauhanrakentaminen.�Työryhmä�havaitsi�selvän�yhteyden�Cotonoun�

sopimuksen�ja�oikeutta�kehitykseen�koskevien�puitteiden�ja�kriteerien�välillä�ja�kannatti�seurantaa�

koskevien�tarkistuskohtien�sisällyttämistä�talouskumppanuussopimuksiin,�joiden�neuvottelu�tai�

tekeminen�on�meneillään.�
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Vuonna�2007�komissio�jakoi�myös�hallintoaloitteeseen�(Governance�Initiative)�varattuja�varoja�

AKT2maille.�Aloitteen�tavoitteena�on�edistää�EU:n�kumppanuusmaiden�uudistusohjelmia�

ihmisoikeuksiin,�demokratiaan�ja�oikeusvaltioon�liittyvillä�aloilla.�Aloitteesta�myönnettiin�yhteensä�

kolme�miljardia�euroa�ylimääräisenä�rahoitustukena�maille,�jotka�ovat�valmiita�sitoutumaan�

suunnitelmiin,�jotka�sisältävät�aiheen�kannalta�merkittäviä,�tavoitteellisia�ja�uskottavia�toimenpiteitä�

ja�uudistuksia.�Suunnitelmat�ovat�kumppanuusmaiden�laatimia�ja�niissä�keskitytään�saavutettavissa�

oleviin�tuloksiin.�Niiden�lopullisena�tavoitteena�on�köyhyyden�vähentäminen�ja�kestävän�kehityksen�

edistäminen.�Niissä�on�myös�ihmisoikeuksien�ja�demokratian�aloihin�liittyviä�tarkistuskohtia,�joiden�

noudattamista�EU�seuraa�ja�joista�se�keskustelee�kyseisen�maan�kanssa�poliittisen�vuoropuhelun�

yhteydessä.�

�

4.14� Uskonnon=jauskonvapaus

�

EU:n�ihmisoikeuspolitiikkaan�kuuluu�ajatuksen2,�omantunnon2,�uskonnon2�ja�uskonvapaus,�joka�on�

vahvistettu�useissa�kansainvälisissä�ihmisoikeusasiakirjoissa.��

�

EU�osallistuu�aktiivisesti�ajatuksen2,�omantunnon2,�uskonnon2�ja�uskonvapautta�koskeviin�

keskusteluihin�monien�eri�maiden�kanssa,�ja�se�on�ottanut�asian�esille�useissa�poliittiseen�

vuoropuheluun�liittyvissä�kokouksissa�esimerkiksi�Kiinan,�Kirgisian�ja�Turkmenistanin�kanssa.�EU�

ilmaisee�huolestuneisuutensa�uskonnonvapaudesta�ja�siihen�liittyvästä�suvaitsemattomuudesta�ja�

syrjinnästä�virallisten�yhteydenottojen�ja�julkilausumien�välityksellä.�

�

EU:n�ja�Aasian�suhteiden�osalta�Asem2prosessi�(Aasia–Eurooppa2kokous)�on�sitoutunut�edistämään�

eri�uskontojen�ja�uskojen�välistä�vuoropuhelua�ja�harmoniaa.�Alankomaiden�isännöimässä�Asemin�

neljännessä�uskontojenvälisessä�vuoropuhelukokouksessa,�joka�pidettiin�Amsterdamissa�

(3.–6.�kesäkuuta�2008),�oli�koolla�uskonnollisia�johtajia,�johtavassa�asemassa�olevia�virkamiehiä�

sekä�älymystön�ja�tiedotusvälineiden�edustajia�Asem2kumppanimaista.�Kokousedustajat�päättivät�

jatkaa�Asemin�uskontojenvälisen�vuoropuhelun�edistämistä�ja�antoivat�asiasta�julkilausuman,�jossa�

mainittiin�muun�muassa�uskontojenvälinen�vuoropuhelu�ja�köyhyyden�vähentäminen,�

uskonnollinen�kasvatus,�viestintä�digitaalisessa�maailmassa�ja�hallituksen�politiikka.�Seuraavat�

kaksi�vuosikokousta�pidetään�Aasiassa�ja�Espanjassa.��
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Raportointikaudella�Euroopan�parlamentin�puhemies,�Eurooppa2neuvoston�puheenjohtaja�ja�

Euroopan�komission�puheenjohtaja�pitivät�toukokuussa�2008�kokouksen�noin�20:n�kristinuskon,�

juutalaisuuden�ja�islaminuskon�korkean�tason�eurooppalaisen�edustajan�kanssa.�Kyseessä�oli�neljäs�

vuosittainen�kokous�uskonnollisten�johtajien�kanssa�ja�toinen,�johon�osallistuivat�EU:n�kolmen�

toimielimen�puhemies�ja�puheenjohtajat.�Tämän�vuoden�kokouksessa�keskityttiin�kahteen�Euroopan�

unionin�edessä�olevaan�merkittävään�haasteeseen,�jotka�ovat�ilmastonmuutos�ja�sovinnonteko�

kulttuurien�ja�uskontojen�välisen�vuoropuhelun�avulla.�Kokouksen�osallistujat�vaihtoivat�

näkemyksiä�pääaiheista�ja�olivat�yhtä�mieltä�uskontojen�ja�uskonnollisten�yhteisöjen�olennaisesta�

tehtävästä�yhteisiin�haasteisiin�vastaamisessa�ja�yhteiskuntien�saamisessa�liikkeelle�kestävän�

tulevaisuuden�puolesta.��

�

Kaikenlaisen�syrjinnän�torjumista�koskevan�sitoumuksensa�mukaisesti�EU�toimii�uskontoon�tai�

uskoon�perustuvan�suvaitsemattomuuden�ja�syrjinnän�torjumiseksi�erityisesti�YK:n�puitteissa.�EU�

tukee�uskonnon2�ja�uskonvapautta�käsittelevän�YK:n�erityisraportoijan�työtä;�erityisraportoijan�

toimeksiantoa�jatkettiin�uudella�kolmen�vuoden�kaudella�joulukuussa�2007.�Raportointikaudella�EU�

osallistui�toimiin�sekä�YK:n�62.�yleiskokouksessa�että�ihmisoikeusneuvostossa.�

�

EU�esitteli�YK:n�62.�yleiskokouksessa�tavanomaisen�päätöslauselmansa�kaikenlaisen�uskontoon�ja�

uskoon�perustuvan�suvaitsemattomuuden�poistamisesta�(A/RES/62/157),�ja�päätöslauselma�

hyväksyttiin�ilman�äänestystä.�Päätöslauselmassa�tuomitaan�kaikenlainen�uskontoon�tai�uskoon�

perustuva�syrjintä.�Siinä�kehotetaan�valtioita�varmistamaan�vapauksien�toteutuminen,�mukaan�

lukien�oikeus�vapaasti�harjoittaa�uskontoa�tai�vaihtaa�uskontoa,�sekä�varmistamaan�uskonnollisten�

paikkojen�ja�symbolien�kunnioittaminen�ja�suojelu.�Lisäksi�valtioita�kehotetaan�varmistamaan�

kaikkien�oikeus�ja�vapaus�perustaa�uskonnollisia�ja�hyväntekeväisyysjärjestöjä�ja�humanitaarisia�

yhteisöjä,�oikeus�elämään,�vapauteen�ja�turvallisuuteen�sekä�oikeus�siihen,�ettei�ketään�pidätetä,�

vangita�eikä�kiduteta�uskonsa�vuoksi.�Niitä�kehotetaan�lisäksi�varmistamaan,�että�kaikki�

viranomaiset,�virkamiehet�ja�lainvalvontaelimet�kunnioittavat�eri�uskontoja�ja�uskoja�ja�ryhtyvät�

päättäväisiin�toimiin�kieltääkseen�rasististen�ja�muukalaisvihamielisten�ajatusten�ja�syrjivän�tai�

pelottelua�taikka�pakottamista�sisältävän�aineiston�levittämisen.�Päätöslauselmassa�myös�

korostetaan,�että�olisi�vältettävä�rinnastamasta�mitään�uskontoa�terrorismiin�ja�että�uskonnon�

tunnustamista�koskevan�vapauden�rajoitukset�olisi�sallittava�ainoastaan,�jos�niitä�on�rajoitettu�lailla�

tai�jos�ne�ovat�tarpeen�yleisen�turvallisuuden�ja�muiden�perusoikeuksien�suojelemiseksi.��
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Aiempien�vuosien�tapaan�EU�äänesti�uskontojen�halventamisen�torjumista�koskevaa�YK:n�

yleiskokouksen�päätöslauselmaa�(A/RES/62/154)�vastaan,�koska�EU�on�huolestunut�päätöslauselman�

yleisestä�lähestymistavasta,�käsitekehyksestä�ja�terminologiasta.�YK:n�kolmannessa�komiteassa�

antamassaan�äänestysselityksessä�EU�korosti�pitävänsä�hyvin�tärkeänä�kaikenlaisen�uskontoon�tai�

uskoon�perustuvan�syrjinnän�sekä�uskonvihan�lietsonnan�torjumista�ja�oli�sitä�mieltä,�että�YK:n�

yleiskokouksen�ja�ihmisoikeusneuvoston�olisi�jatkettava�näiden�kysymysten�käsittelemistä,�myös�

käymällä�vuoropuhelua�asianomaisten�erityismenettelyjen�kanssa.��

�

EU�on�yhtä�mieltä�siitä,�että�on�tuotava�esiin�huoli�ja�levottomuus�vakavista�uskontoon�tai�uskoon�

perustuvista�suvaitsemattomuuden�ja�syrjinnän�ilmentymistä�ja�väkivallasta,�pelottelusta�ja�

pakottamisesta,�johon�ääriliikkeet�antavat�vaikuttimen�ja�jota�ilmenee�kaikkialla�maailmassa.�EU:n�

mielestä�"uskontojen�halventaminen"�ei�ole�validi�käsite�ihmisoikeuksia�koskevassa�keskustelussa.�

Ihmisoikeuksien�näkökulmasta�uskonnollisten�tai�vakaumuksellisten�yhteisöjen�jäseniä�ei�tulisi�pitää�

homogeenisten�kokonaisuuksien�osina.�Kansainvälinen�ihmisoikeuslainsäädäntö�suojelee�pääasiallisesti�

yksilöitä,�kun�he�käyttävät�uskonnon2�tai�uskonvapauttaan,�ei�niinkään�uskontoja�sinänsä.�Useimmissa�

oikeusjärjestelmissä�"halventaminen"�on�lisäksi�oikeudellinen�käsite,�joka�antaa�yksilöille�tai�yhteisöille,�

joilla�on�oikeushenkilön�asema,�oikeussuojan�herjausta�ja�kunnianloukkausta�vastaan.�Useimmissa�

valtioissa�uskonnoilla�tai�uskoilla�ei�ole�tällaista�oikeushenkilön�asemaa,�joten�on�vaikea�nähdä,�miten�

"uskontojen�halventamista"�voitaisiin�käyttää�sopivana�käsitteenä�ihmisoikeuksien�edistämiseksi�tai�

suojan�tai�oikeussuojan�antamiseksi�ihmisoikeusrikkomuksia�vastaan.��

�

EU�on�korostanut,�että�uskontoa�tai�uskoon�perustuvaa�syrjintää,�joka�on�vakava�ihmisoikeusrikkomus,�

on�käsiteltävä�kaikissa�ilmenemismuodoissaan;�että�olisi�tunnustettava,�että�se�ei�rajoitu�mihinkään�

yksittäiseen�uskontoon�tai�uskoon�eikä�myöskään�mihinkään�yksittäiseen�maanosaan;�ja�että�

uskonnollisiin�vähemmistöihin�kuuluvien�henkilöiden�suojelu�on�keskeistä�uskonnon2�ja�

uskonvapaudelle;�että�on�varmistettava,�että�kaikkia�ihmisoikeuksia,�myös�ajatuksen2,�omantunnon2,�

sanan2�ja�uskonnonvapautta,�kunnioitetaan�ja�suojellaan�samanarvoisesti;�ja�että�kaikkien�uskontojen�tai�

uskojen�harjoittamisen�kunnioittamisen�edistämistä�on�paras�käsitellä�kokonaisvaltaisesti,�muissa�

kolmannen�komitean�päätöslauselmissa�ja�suoraan�täysistunnossa�ilmaistun�mukaisesti.�Lisäksi�EU�

katsoo,�että�sananvapaus�ja�uskonnon2�ja�uskonvapaus�ovat�toisiaan�täydentäviä�eivätkä�keskenään�

kilpailevia�käsitteitä.�EU�on�tietoinen�siitä,�etteivät�nämä�oikeudet�ole�rajoittamattomia,�mutta�uskoo,�

että�oikeudet�ja�niiden�rajoitukset�ovat�hyvässä�tasapainossa�voimassa�olevassa�kansainvälisessä�

ihmisoikeuslainsäädännössä.�
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EU�esitti�lisäksi�ihmisoikeusneuvoston�kuudennelle�istunnolle�uskonnon2�ja�uskonvapautta�

koskevan�asiapitoisen�päätöslauselman�(A/HRC/RES/6/37),�jolla�myös�uusitaan�uskonnon2�ja�

uskonvapautta�käsittelevän�YK:n�erityisraportoijan�toimeksianto�vielä�kolmen�vuoden�kaudeksi.�

Päätöslauselmassa�kehotetaan�valtioita�panemaan�täytäntöön�joitakin�toimenpiteitä�uskonnon2�ja�

uskonvapauden�suojelemiseksi�ja�torjumaan�uskontoon�tai�uskoon�perustuvaa�suvaitsemattomuutta.�

Siinä�myös�kehotetaan�kaikkia�toimijoita�ottamaan�eri�vuoropuhelujen�yhteydessä�käsiteltäväksi�

joitakin�keskeisiä�kysymyksiä,�esimerkiksi�kaikkialla�maailmassa�uskontoihin�vaikuttava�

ääriliikkeiden�nousu.�Päätöslauselma�hyväksyttiin�äänin�29�puolesta�ja�nolla�vastaan,�18�jäsentä�

pidättyi�äänestämästä.�Kaikki�Islamilaisten�maiden�järjestön�(OIC)�jäsenvaltiot�ilmoittivat�

kannattavansa�toimeksiannon�tavoitetta,�mutta�päättivät�pidättyä�äänestämästä,�koska�ne�olivat�

pettyneitä�siihen,�että�päätöslauselmassa�ei�mainita�uskontojen�suojelemisen�tarvetta.�

�

4.15� Kulttuurienvälinenvuoropuhelu



EU�on�voimakkaasti�sitoutunut�edistämään�kulttuurienvälistä�vuoropuhelua�unionissa�ja�kolmansien�

maiden�kanssa.�EU:n�toisiaan�seuranneet�laajentumiset,�sisämarkkinoista�johtuva�lisääntynyt�

liikkuvuus,�vanhat�ja�uudet�muuttovirrat�sekä�entistä�suurempi�kauppaan,�koulutukseen,�vapaa2

aikaan�ja�globalisaatioon�yleisesti�liittyvä�vaihtotoiminta�muun�maailman�kanssa�ovat�yhdessä�

lisänneet�Euroopan�kansalaisten�ja�kaikkien�EU:ssa�asuvien�sekä�eri�kulttuurien,�kielien�ja�etnisten�

ja�uskonnollisten�ryhmien�välistä�vuorovaikutusta�Euroopassa�ja�muualla.�

�

Kulttuuria�kansainvälistyvässä�maailmassa�koskevasta�Euroopan�toimintasuunnitelmasta�

toukokuussa�2007�annetussa�komission�tiedonannossa111�vahvistettiin�kulttuurin�keskeinen�merkitys�

Euroopan�yhdentymisprosessissa�ja�ehdotettiin�Eurooppaa�ja�sen�suhteita�kolmansiin�maihin�

koskevan�kulttuurialan�toimintasuunnitelman�laatimista.�Toimintasuunnitelma�hyväksyttiin�

komission�ehdotuksen�pohjalta�marraskuussa�2007�pidetyssä�koulutus2,�nuoriso2�ja�

kulttuurineuvoston�istunnossa�ja�vahvistettiin�joulukuussa�2007�kokoontuneessa�Eurooppa2

neuvostossa.��

�������������������������������������������������
111� KOM(2007)�242�lopullinen.�
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Jäsenvaltioiden�ja�EU:n�toimielinten�välisessä�kulttuuriyhteistyössä�on�otettu�käyttöön�

rakenteellinen�yhteistyöjärjestelmä.�Se�perustuu�avoimeen�koordinointimenetelmään,�jolla�on�jo�

onnistuneesti�jäsennetty�jäsenvaltioiden�ja�EU:n�välistä�yhteistyötä�esimerkiksi�koulutuksen,�

nuorison�ja�sosiaalisen�suojelun�alalla.�Komissio�ja�jäsenvaltiot�tarkastelevat�joka�kolmas�vuosi,�

miten�yhteisten�tavoitteiden�toteuttamisessa�on�edistytty.�Komissio�on�ottanut�lisäksi�käyttöön�

rakenteellisen�vuoropuhelun�kulttuurisektorin�kanssa.�

�

Vuosi�2008�oli�EU:ssa�Euroopankulttuurienvälisenvuoropuhelunteemavuosi,�jonka�

viettämisestä�Euroopan�parlamentti�ja�neuvosto�tekivät�päätöksen112�joulukuussa�2006.�Teemavuosi�

käynnistettiin�virallisesti�tammikuussa�Ljubljanassa�puheenjohtajavaltio�Slovenian�järjestämässä�

Eurooppa2konferenssissa.�Sen�jälkeen�kehitys�on�ollut�erinomaista�eri�aloilla.�Kunkin�jäsenvaltion�

kansallisesti�järjestämä�viestintä2�ja�tiedotuskampanja�sekä�EU:n�tasolla�perustettu�Internet2sivusto�

(www.dialogue2008.eu)�ovat�herättäneet�suurta�kiinnostusta.�Teemavuotta�on�tietojen�mukaan�

käsitelty�kuukausittain�yli�1000�kertaa�tiedotusvälineissä,�ja�Internet2sivustoon�oli�tutustunut�yli�

puoli�miljoonaa�kävijää�sen�olemassaolon�ensimmäisten�kuuden�kuukauden�aikana.�Teemavuoden�

ensimmäisellä�puoliskolla�käydyissä�poliittisissa�keskusteluissa�käsiteltiin�monikulttuurisia�taitoja.�

Keskustelujen�päätteeksi�annettiin�Slovenian�puheenjohtajakaudella�neuvoston�päätelmät,�joissa�

todettiin,�että�kulttuurienväliseen�vuoropuheluun�on�kehitettävä�kestävä�monialainen�

lähestymistapa.�Koulutus2,�kulttuuri2,�nuoriso2�ja�audiovisuaalialan�keskustelut�sovitettiin�yhteen.��

�

Kulttuurienvälinen�vuoropuhelu�oli�myös�yksi�puheenjohtajavaltio�Slovenian�painopisteistä�vuoden�

2008�alkupuoliskolla.�Kesäkuussa�2008�kokoontunut�Eurooppa2neuvosto�antoi�tunnustuksensa�

siihenastisille�toimille�Euroopan�kulttuurienvälisen�vuoropuhelun�teemavuoden�edistämiseksi.�Se�

tunnusti�kulttuuriyhteistyön�ja�kulttuurienvälisen�vuoropuhelun�arvon�olennaisena�osana�kaikkea�

asiaankuuluvaa�ulkoista�politiikkaa,�"'ew	Paradigms,	'ew	Models	&	Culture	in	the	EU's	External	

Relations"�2konferenssin�(joka�pidettiin�Ljubljanassa�13.�ja�14.�toukokuuta�2008)�suositusten�ja�

Sivilisaatioiden�allianssi�2hankkeen�puitteissa�käynnissä�olevan�toiminnan�mukaisesti.�Eurooppa2

neuvosto�korosti�kulttuuriyhteistyön�merkitystä�poliittisten�prosessien�ja�haasteiden�käsittelyssä�

kansalaisyhteiskunnan�kanssa�käytävän�vuoropuhelun�pohjalta,�ihmisten�keskinäisten�suorien�

kontaktien�edistämisessä�sekä�hyvien�naapuruussuhteiden�vaalimisessa.�

�������������������������������������������������
112� Päätös�1983/2006/EY,�EUVL�L�412,�30.12.2006.�
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EU:n�osarahoitusta�myönnettiin�yhdelle�kussakin�jäsenvaltiossa�toteutetulle�teemavuosihankkeelle�

ja�seitsemälle�yhteiseurooppalaiselle�avainhankkeelle113,�joiden�tarkoituksena�on�kasvattaa�

tietoisuutta�mahdollisimman�laajalti,�aktivoida�nuoria�ja�lisätä�tiedotusvälineiden�kiinnostusta.�

�

Poliittisia�keskusteluja�jatketaan�Ranskan�puheenjohtajakaudella,�ja�Ranska�järjestää�teemavuoden�

päättävän�Eurooppa2konferenssin,�jossa�arvioidaan�toiminnan�tuloksia�ja�suunnitellaan�jatkotoimia�

kestävän�strategian�aikaansaamiseksi.�

�

Kulttuurienvälinen�vuoropuhelu�on�laaja2�ja�monialainen�painopiste�asianomaisissa�yhteisön�

politiikoissa,�ohjelmissa�ja�toimissa.�Tämä�tavoite�on�toteutettu�sekä�kulttuuriin,�koulutukseen,�

nuorisoon�ja�kansalaisuuteen�liittyvissä�ohjelmissa�että�useilla�muilla�aloilla,�joista�voidaan�mainita�

työllisyys,�sosiaaliasiat,�yhtäläiset�mahdollisuudet,�ulkosuhteet�ja�kehitysapu.�

�

Kulttuurienvälinen�vuoropuhelu�on�erottamaton�osa�EU:n�suhteita�kolmansiin�maihin.�Vuonna�1995�

annetussa�Barcelonan�julistuksessa�todettiin,�että�kulttuuri�on�ensisijainen�ala�alueellisen�tason�

Euro–Välimeri2suhteissa.�Euro–Välimeri2yhteistyön�tavoitteissa�kiinnitetään�erityistä�huomiota�

yhteiskunnalliseen,�kulttuuriseen�ja�inhimilliseen�ulottuvuuteen.�

�

Kulttuurin�merkitystä�korostaa�se,�että�sitä�käsitellään�ministeritasolla�järjestettävissä�kokouksissa.�

Tähän�mennessä�on�pidetty�kolme�kulttuuriministerien�kokousta:�Bolognassa�vuonna�1996,�

Rhodoksella�vuonna�1998�ja�Ateenassa�vuonna�2008.�Lisäksi�Kreetalla�järjestettiin�vuonna�2003�

Euro–Välimeri2alueen�ulkoministerikokous�kulttuurienvälisestä�vuoropuhelusta.�Viimeisimmässä,�

Ateenassa�29.�ja�30.�toukokuuta�2008�pidetyssä�kulttuuriministerien�kokouksessa�käynnistettiin�

täysipainoiseen�Euro–Välimeri2kulttuuristrategiaan�tähtäävä�prosessi,�joka�kattaa�sekä�

kulttuurienvälisen�vuoropuhelun�että�kulttuuripolitiikan�alalla�tehtävän�yhteistyön.�Myöhemmin�

perustetaan�Euro–Välimeri2asiantuntijoiden�tilapäinen�työryhmä�kehittämään�strategiaa,�jotta�se�

voitaisiin�hyväksyä�seuraavassa,�vuonna�2010�pidettävässä�kulttuuriministerien�kokouksessa.��

�������������������������������������������������
113� http://www.interculturaldialogue2008.eu/354.0.html?&redirect_url=my2startpage2eyid.html�
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Kulttuurin�huomattavaa�merkitystä�ulkosuhteissa�osoittavat�alalla�hyväksytyt�ja�onnistuneesti�

toteutetut�toimet�ja�yhteistyöohjelmat,�joista�mainittakoon�Anna�Lindh�2säätiö�(mm.�"1001�

vuoropuhelua�edistävää�tointa"),�EuroMed�Audiovisual�ja�EuroMed�Heritage�2ohjelmat,�alueelliset�

tiedotus2�ja�viestintäohjelmat�sekä�EuroMed�Youth�ja�EuroMed�Gender�2ohjelmat.��

�

Euro–Välimeri2kumppanuuden�piirissä�tuettiin�aktiivisesti�Euroopan�kulttuurienvälisen�

vuoropuhelun�teemavuotta�2008:�EU:n�ja�Välimeren�maiden�ulkoministerit�päättivät�marraskuussa�

2007�nimetä�vuoden�2008�Euroopan�ja�Välimeren�alueen�kulttuurienvälisen�vuoropuhelun�

teemavuodeksi.�

�

Aasia–Eurooppa2kokouksen�(Asem)�kulttuuripilaria�kehitetään�aktiivisesti.�Kuala�Lumpurissa�22.�ja�

23.�huhtikuuta�2008�pidetyn�kolmannen�Asem2kulttuuriministerikokouksen�aiheena�oli�kulttuurien�

monimuotoisuutta�koskevan�toimintaohjelman�toteuttaminen�("Cultural	Diversity	–	Realizing	the	

Action	Plan").�Ministerikokouksella�vauhditettiin�Aasian�ja�Euroopan�välistä�kulttuurivaihtoa�ja�

2yhteistyötä�kulttuuriministerien�Pariisissa�kesäkuussa�2005�hyväksymän�toimintasuunnitelman�

pohjalta.��

�

Aasia2Eurooppa2säätiö�(ASEF)�ja�sen�keskeiset�akateemisen�ja�kulttuurialan�vaihto2ohjelmat�saavat�

komission�tukea.�Aasian�ja�Euroopan�välillä�kehitetyn�Culture3602portaalin�odotetaan�edistävän�

taide2�ja�kulttuurialan�vaihtoa�Asemin�jäsenmaiden�keskuudessa.��

�

Kulttuuri�on�keskeisellä�sijalla�EU:n�ja�Euroopan�neuvoston�välisessä�yhteistyössä,�johon�kuuluvat�

esimerkiksi�monikulttuurisia�kaupunkeja�koskeva�yhteinen�toiminta,�Euroopan�

kulttuuriperintöpäivät�ja�yhteiset�toimet�Länsi2Balkanilla.��
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Kaikki�EU:n�jäsenvaltiot�ja�Euroopan�komissio�tukevat�Sivilisaatioiden�allianssia�ja�kuuluvat�

allianssin�tukiryhmään.�Allianssin�toiminnan�panivat�alulle�Espanjan�ja�Turkin�pääministerit�

yhdessä�YK:n�entisen�pääsihteerin�Kofi�Annanin�kanssa�vuoden�2005�lopulla,�ja�sen�tavoitteena�on�

parantaa�eri�kulttuureihin�ja�uskontoihin�kuuluvien�kansakuntien�ja�kansojen�välistä�

yhteisymmärrystä�ja�yhteistyösuhteita�sekä�auttaa�tässä�yhteydessä�torjumaan�polarisoitumiseen�ja�

äärisuuntauksiin�johtavia�pyrkimyksiä.�Madridissa�tammikuussa�2008�pidetyssä�allianssin�

ensimmäisessä�vuosittaisessa�foorumissa�tehtiin�useita�aloitteita,�jotka�koskivat�muun�muassa�

tiedotusvälineiden�nopean�toiminnan�järjestelmää,�tiedotusvälinerahastoa,�medialukutaidon�

tietokeskusta,�nuorten�solidaarisuusrahastoa�ja�nuorten�työllisyyttä.�

�

4.16� Turvapaikka=asiat,muuttoliike,pakolaisetjasiirtymäänjoutuneethenkilöt

�

Muuttoliike2,�turvapaikka2�ja�pakolaisasiat�ovat�ensisijaisia�aiheita�EU:n�politiikoissa�sekä�EU:n�

sisällä�että�sen�ulkosuhteissa.�EU�korostaa,�että�oikeus2�ja�sisäasioita�koskevien�Tampereen�ja�

Haagin�ohjelmien�täytäntöönpanoa�ja�keskustelua�niiden�jatkotoimista�on�jatkettava,�jotta�EU:n�

sisäinen�turvallisuus�sekä�kansalaisten�perusvapaudet�ja�2oikeudet�vahvistuisivat�edelleen.�

�

Sen�jälkeen,�kun�Eurooppa2neuvosto�hyväksyi�maahanmuuttoa�koskevan�kokonaisvaltaisen�

lähestymistavan�vuonna�2005�ja�vahvisti�sen�seuraavana�vuonna,�EU�on�tehnyt�kansainvälisesti�

uraauurtavaa�työtä�edistämällä�kokonaisvaltaisen�ja�tasapainoisen�lähestymistavan�soveltamista�

muuttoliikeasioihin�yhteistyössä�kolmansien�maiden�kanssa.�Maahanmuuttoa�koskevan�

kokonaisvaltaisen�lähestymistavan�tavoitteena�on�kehittää�kattavat�johdonmukaiset�politiikat,�joilla�

voidaan�vastata�moniin�erilaisiin�muuttoliikkeeseen�liittyviin�kysymyksiin�ja�joissa�yhdistyvät�

politiikan�eri�osa2alueet:�kehitysyhteistyö,�sosiaali2�ja�työllisyysasiat,�ulkosuhteet�sekä�oikeus2�ja�

sisäasiat.�Politiikoissa�on�voitava�sekä�toteuttaa�lyhyen�aikavälin�toimia�että�luoda�pidemmän�

aikavälin�visioita�muuttoliikkeen�ja�pakkomuuton�perimmäisten�syiden�korjaamiseksi.�

Kokonaisvaltaisessa�lähestymistavassa�korostetaan�yhteistyökumppanuutta�alkuperä2�ja�

kauttakulkumaiden�kanssa;�sen�avainkäsitteitä�ovat�kumppanuus,�solidaarisuus�ja�vastuun�

jakaminen.�Kokonaisvaltaista�lähestymistapaa�sovellettiin�aluksi�Afrikan�ja�Välimeren�maihin,�

mutta�sen�maantieteellistä�soveltamisalaa�laajennettiin�vuonna�2007�koskemaan�EU:n�itäisiä�ja�

kaakkoisia�naapurialueita.�
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Joulukuussa�2007�annetussa�komission�tiedonannossa114�pyrittiin�määrittelemään,�miten�yhteisen�

maahanmuuttopolitiikan�aikaansaamiseksi�jo�tehtyä�tärkeää�työtä�olisi�jatkettava.�Tästä�syystä�

tiedonannossa�toisaalta�arvioitiin�alan�saavutuksia�ja�edistystä,�muun�muassa�esittämällä�

välikertomus�maahanmuuttoa�koskevan�kokonaisvaltaisen�lähestymistavan�täytäntöönpanosta,�ja�

toisaalta�tarkasteltiin�tulevia�keskipitkän�ja�pitkän�aikavälin�haasteita�pyrittäessä�yhteiseen�

kokonaisvaltaiseen�maahanmuuttopolitiikkaan.�Uusi,�entistä�yhtenäisempi�lähestymistapa�on�

tarpeen,�jotta�maahanmuuttopolitiikassa�pystytään�painottamaan�oikein�työvoimapulaa,�tarpeita,�

taloudellisia�vaikutuksia,�yhteiskunnallisia�seurauksia,�kotouttamispolitiikkoja�ja�ulkopoliittisia�

tavoitteita.��

�

Kokonaisvaltaisen�lähestymistavan�täytäntöönpanon�osalta�komissio�piti�rohkaisevana�Afrikan�ja�

Välimeren�alueella�aikaansaatua�edistystä,�erityisesti�EU:n�valtuuskuntien�vierailuja�Afrikan�ja�

Välimeren�alueen�maissa,�sekä�edistymistä�kokonaisvaltaisen�lähestymistavan�soveltamisessa�EU:n�

itäisiin�ja�kaakkoisiin�naapurialueisiin.�Työtä�jatketaan�muuttoliikettä�koskevan�vuoropuhelun�ja�

yhteistyön�edistämiseksi�Saharan�eteläpuolisella�alueella�ja�Pohjois2Afrikassa.��

�

Joulukuussa�2007�kokoontunut�Eurooppa2neuvosto�pani�merkille�komission�tiedonannon115�ja�

korosti�tarvetta�poliittisen�sitoumuksen�uusimiseen.�Se�vahvisti,�että�jäsenvaltioiden�politiikkoja�

täydentävän�eurooppalaisen�muuttoliikepolitiikan�kehittäminen�on�edelleen�keskeinen�painopiste,�

jotta�voitaisiin�vastata�niihin�haasteisiin�ja�hyödyntää�niitä�mahdollisuuksia,�joita�muuttoliike�

merkitsee�uudella�globalisaation�aikakaudella.��

�������������������������������������������������
114� Kohti�yhteistä�maahanmuuttopolitiikkaa,�KOM(2007)�780�lopullinen,�5.12.2007.�
115� Kohti�yhteistä�maahanmuuttopolitiikkaa,�KOM(2007)�780�lopullinen,�5.12.2007.�
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Komissio�antoi�kesäkuussa�2008�yhteisen�muuttoliike2�ja�turvapaikkapolitiikan�kehittämiseksi�

tiedonannon�"Euroopan�yhteinen�maahanmuuttopolitiikka:�periaatteet,�toimet�ja�välineet"�sekä�

"Turvapaikkapolitiikan�toimintasuunnitelman:�EU:n�yhdennetty�lähestymistapa�suojeluun".�

Tiedonannossa�esitettiin�yhteisen�maahanmuuttopolitiikan�pohjaksi�kymmenen�yhteistä�periaatetta,�

jotka�jaoteltiin�kolmeen�EU:n�politiikan�kulmakiveen:�vauraus,�solidaarisuus�ja�turvallisuus.�

Turvapaikkapolitiikan�toimintasuunnitelmassa�esitetään�rakenne�yhteisen�eurooppalaisen�

turvapaikkajärjestelmän�toiselle�vaiheelle.�Järjestelmän�tärkeimmät�tavoitteet�ovat�unionin�

humanitaarisen�ja�suojeluperinteen�ylläpito�ja�vahvistaminen,�aidosti�tasavertaisten�

suojeluedellytysten�aikaansaaminen�kaikkialla�EU:ssa�lisäämällä�jäsenvaltioiden�

turvapaikkalainsäädännön�yhdenmukaisuutta,�käytännön�yhteistyön�tehostaminen�sekä�

solidaarisuus�EU:n�ja�kolmansien�maiden�välillä.�Sekä�tiedonannossa�että�toimintasuunnitelmassa�

tarkastellaan�Haagin�ohjelman�tärkeimpiä�käsittelemättä�jääneitä�maahanmuutto2�ja�turvapaikka2

asioita.�Eurooppa2neuvoston�on�tarkoitus�hyväksyä�Euroopan�maahanmuutto2�ja�

turvapaikkasopimus�lokakuussa�2008.�Sopimuksen�odotetaan�antavan�poliittista�pontta�muuttoliike2�

ja�turvapaikka2asioista�EU:ssa�käytävälle�keskustelulle.�Eurooppa2neuvosto�antaa�sopimuksessa�

viisi�perustavanlaatuista�sitoumusta,�jotka�koskevat�laillisen�maahanmuuton�järjestämistä�ja�

kotouttamista,�laittoman�maahanmuuton�hillitsemistä,�rajavalvonnan�tehostamista,�Euroopan�

turvapaikkajärjestelmän�perustamista�sekä�kokonaisvaltaisen�kumppanuuden�aikaansaamista�

alkuperä2�ja�kauttakulkumaiden�kanssa.�Sitoumukset�muutetaan�edelleen�konkreettisiksi�

toimenpiteiksi,�erityisesti�Haagin�ohjelmaa�vuonna�2010�seuraavan�ohjelman�avulla.��
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Yleisten�asioiden�neuvosto�korosti�kesäkuussa�2008,�että�kolmansien�maiden�kanssa�on�tärkeää�

jatkaa�muuttoliikekysymyksiä�koskevaa�vuoropuhelua,�kumppanuutta�ja�yhteistyötä�kattavalla�ja�

alueellisesti�tasapainoisella�tavalla.�Neuvosto�vahvisti,�että�muuttajien�ihmisoikeuksien�ja�

perusvapauksien�kunnioittaminen,�Geneven�yleissopimus�ja�asianmukainen�pääsy�

turvapaikkamenettelyihin�ohjaavat�EU:n�muuttoliikepolitiikkaa.�Neuvosto�pani�tyytyväisenä�

merkille,�että�maahanmuuttoa�koskevan�kokonaisvaltaisen�lähestymistavan�soveltamisessa�on�

edistytty�kehittämällä�uusia�välineitä�kuten�muuttoliikettä�tutkivien�valtuuskuntien�lähettämistä�ja�

niihin�liittyviä�jatkotoimenpiteitä,�yhteistyöfoorumeita,�vapaaehtoisuuteen�perustuvia�

liikkuvuuskumppanuuksia�ja�muuttoprofiileja,�ja�hyödyntämällä�olemassa�olevia�vuoropuhelu2�ja�

yhteistyörakenteita.�Moldovan�ja�Kap�Verden�kanssa�sovittiin�liikkuvuuskumppanuuksien�

pilottihankkeista�kesäkuussa�2008�kokoontuneen�oikeus2�ja�sisäasioiden�neuvoston�yhteydessä.�

Liikkuvuuskumppanuudet�toteutetaan�jäsenvaltioiden,�Euroopan�yhteisön�ja�kumppanimaan�

yhteistyönä.�

�

Kaudeksi�2007–2013�on�perustettu�"kolmansien	maiden	kanssa	muuttoliike&	ja	turvapaikka&aloilla	

tehtävää	yhteistyötä	koskeva	aihekohtainen	ohjelma".�Aikaisemman�Aeneas2ohjelman�tavoin�uuden�

aihekohtaisen�ohjelman�yleisenä�tavoitteena�on�auttaa�kolmansia�maita�parantamaan�

muuttovirtojensa�hallintaa�kaikkien�näkökohtien�osalta.�Ohjelmassa�keskitytään�EU:hun�

suuntautuvien�eteläisten�ja�itäisten�muuttoreittien�varrella�sijaitseviin�maihin,�mutta�siinä�käsitellään�

myös�muita�muuttoreittejä�ja�etelä2etelä2muuttoliikettä.�Lisäksi�siihen�kuuluu�horisontaalisia�

aloitteita,�jotka�koskevat�muuttoliikettä�ja�kehitystä,�työperäistä�maahanmuuttoa,�turvapaikkaa�ja�

pakolaisten�suojelua,�ihmisten�salakuljetusta�ja�ihmiskauppaa�sekä�laitonta�maahanmuuttoa.��

�

Maailmanlaajuisesti�käytävässä�muuttoliikekeskustelussa�EU�oli�mukana�siten,�että�komissio�ja�

jäsenvaltiot�auttoivat�aktiivisesti�valmistelemaan�muuttoliikettäjakehitystäkoskevaa

maailmanlaajuistafoorumia�ja�osallistuivat�sen�ensimmäiseen�kokoukseen,�joka�pidettiin�Belgian�

isännöimänä�Brysselissä�heinäkuussa�2007.�Foorumi�on�valtiokeskeinen�aloite,�jonka�avulla�

voidaan�vaihtaa�näkemyksiä�ja�ajatuksia�muuttoliikkeen�ja�kehitysyhteistyön�välisestä�yhteydestä.�

Se�tarjoaa�valtioille�tilaisuuden�jatkaa�muuttoliikettä�ja�kehitysyhteistyötä�koskevaa�vuoropuhelua�ja�

edistää�kokonaisvaltaisten�lähestymistapojen�kehittämistä�asiaan.�Muuttoliikettä�ja�kehitystä�

koskevan�maailmanlaajuisen�foorumin�toinen�kokous�pidetään�Manilassa�(Filippiineillä)�

joulukuussa�2008.�Foorumin�kolmas�kokous�pidetään�Kreikassa�marraskuussa�2009.��

�
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4.17� Rasismi,muukalaisviha,syrjintäkieltojamoniarvoisuudenkunnioittaminen

�

Rasismi�ja�muukalaisviha�ovat�ristiriidassa�niiden�periaatteiden�kanssa,�joihin�EU�perustuu.�EU:n�

toimielimet�ovat�toistuvasti�torjuneet�ja�tuominneet�kaikki�niiden�ilmenemismuodot.�EU�noudattaa�

johdonmukaisesti�sille�perussopimuksissa�annettujen�toimivaltuuksien�puitteissa�selkeää�politiikkaa�

näiden�ilmiöiden�torjumiseksi�sekä�unionin�sisällä�että�ulkoisen�toimintansa�yhteydessä.�

�

EU�osallistuu�aktiivisesti�YK:n�ponnisteluihin�rasismin�ja�syrjinnän�poistamiseksi.�EU�antoi�YK:n�

yleiskokouksen�62.�istunnon�aikana�kolmannessa�komiteassa�julkilausuman�rasismin�ja�rotuun�

perustuvan�syrjinnän�poistamisesta.�EU�osallistuu�myös�rakentavasti�vuonna�2009�Genevessä�

yleiskokouksen�yhteydessä�pidettävän�Durbanin�tarkistuskokouksen�valmisteluprosessiin.�

Kokouksessa�on�tarkoitus�keskittyä�nykyisten�normien�täytäntöönpanoon.�Osana�

tarkistuskokouksen�valmistelua�EU:n�jäsenvaltiot�ja�komissio�/�EU:n�perusoikeusvirasto�toimittivat�

Durbanin�tarkistuskokouksen�valmistelukomitealle�YK:n�ihmisoikeusvaltuutetun�viraston�laatiman�

kyselyn,�jossa�esitetään�Durbanin�julistuksen�ja�toimintaohjelman�täytäntöönpanemiseksi�

jäsenvaltioissa�ja�yhteisön�tasolla�toteutetut�politiikat,�ohjelmat�ja�hankkeet.�EU�antoi�myös�tukensa�

rasismin,�muukalaisvihan�ja�niihin�liittyvän�suvaitsemattomuuden�nykyisiä�muotoja�käsittelevän�

erityisraportoijan�toimeksiannon�jatkamiselle�ihmisoikeusneuvoston�seitsemännessä�istunnossa�

(maaliskuussa�2008).��

�

Etyjissä�komissio�ja�EU:n�jäsenvaltiot�työskentelevät�EU2koordinoinnin�avulla�aktiivisesti�ja�

säännöllisesti,�jotta�56:n�Etyjin�osallistujavaltion�sitoumukset�rasismin�ja�muukalaisvihan�

torjumisen,�syrjintäkiellon�ja�moniarvoisuuden�kunnioittamisen�osalta�pantaisiin�täytäntöön.�Tässä�

suhteessa�Etyjin�ja�ODIHR:n�vuosittain�Varsovassa�järjestämä�inhimillisen�ulottuvuuden�

täytäntöönpanokokous�on�arvokas�tilaisuus�komissiolle�ja�EU:n�jäsenvaltioille.��

�

Euroopan�neuvoston�yhteydessä�toimiva�rasismin�ja�suvaitsemattomuuden�vastainen�komissio�

(ECRI)�jatkaa�vuonna�1993�aloitettua�toimintaansa.�Se�toimii�tiiviissä�yhteydessä�Euroopan�

komission�työllisyys2,�sosiaali2�ja�tasa2arvoasioiden�pääosaston�alaisuudessa�olevan�

syrjinnänvastaisen�perus2�ja�sosiaalisten�oikeuksien�yksikön�sekä�EU:n�perusoikeusviraston�kanssa.�
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EU:n�perusoikeusvirasto�ja�Euroopan�neuvosto�allekirjoittavat�18.�kesäkuuta�2008�yhteistyötään�

koskevan�puitesopimuksen.�Sopimuksessa�määrätään�säännöllisten�kokousten�pitämisestä,�

tietojenvaihdosta�ja�toimien�yhteensovittamisesta.�Sopimuksen�mukaan�Euroopan�neuvosto�nimittää�

kaksi�riippumatonta�henkilöä�perusoikeusviraston�hallintoneuvoston�ja�johtokunnan�jäseneksi�ja�

varajäseneksi,�ja�siinä�määrätään�Euroopan�neuvoston�äänioikeudesta�näissä�elimissä.�

�

EU�ottaa�rasismin�ja�muukalaisvihan�esille�poliittisissa�vuoropuheluissaan�kolmansien�maiden,�

esimerkiksi�Venäjän�ja�Kiinan�kanssa.�Nämä�kysymykset�on�otettu�huomioon�myös�

yhteistyöstrategioissa,�esimerkiksi�Euroopan�naapuruuspolitiikan�toimintaohjelmissa,�ja�

kumppanimaat�ovat�sitoutuneet�yhteistyöhön�kaikenlaisen�syrjinnän,�uskonnollisen�

suvaitsemattomuuden,�rasismin�ja�muukalaisvihan�torjumiseksi.��

�

Rasismin,�muukalaisvihan�sekä�vähemmistöihin�ja�alkuperäiskansoihin�kohdistuvan�syrjinnän�

torjuminen�on�ensisijainen�peruste�EIDHR:n�rahoituksen�saamiselle.�EU�tukee�EIDHR:n�

rahoituksen�avulla�YK:n�ihmisoikeusvaltuutettua�pantaessa�täytäntöön�yhdenvertaisuutta�ja�

syrjimättömyyttä�koskevia�voimassa�olevia�kansainvälisiä�normeja,�erityisesti�Durbanin�julistusta�ja�

toimintaohjelmaa�sekä�rotusyrjinnän�poistamista�koskevaa�kansainvälistä�yleissopimusta.�

Hankeluonteisiin�toimiin�kuuluu�tietoisuuden�lisäämiskampanjoita�ja�seminaareja,�neuvontaa�

hallitusten�kanssa�toteutettavien�teknisten�yhteistyöhankkeiden�kautta�sekä�tutkimus2�ja�

analyysitoimintaa.�Pääasiallisia�yhteistyökumppaneita�ovat�UNDP,�Unesco,�Maailmanpankki,�ILO�

ja�muut�kansainväliset�järjestöt�sekä�ihmisoikeusjärjestöt�ja�kansalaisyhteiskunnan�järjestöt.�

�

4.18� Vähemmistöihinkuuluvienhenkilöidenoikeudet

�

EU�on�sitoutunut�kunnioittamaan�täysin�kaikkien,�myös�vähemmistöihin�kuuluvien�henkilöiden�

ihmisoikeuksia.�EU:n�perusoikeuskirjassa�kehotetaan�suojelemaan�kulttuurista,�uskonnollista�ja�

kielellistä�monimuotoisuutta,�ja�Euroopan�unionista�tehdyssä�sopimuksessa�kunnioitetaan�

periaatetta,�jonka�mukaan�oikeuksista�ja�vapauksista�nauttiminen�taataan�ilman�syrjintää�myös�

kansalliseen�vähemmistöön�kuuluville,�mukaan�lukien�oikeus�valita�vapaasti�järjestön�nimi�ja�

oikeus�osallistua�julkiseen�elämään�perustamalla�poliittisia�puolueita.��
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Alalla�perustettiin�etnisten�vähemmistöjen�yhteiskuntaan�integroitumista�ja�täysimääräistä�

osallistumista�työmarkkinoille�käsittelevä�korkean�tason�asiantuntijaryhmä.�Asiantuntijaryhmän�

selvitys�ja�suositukset�esitettiin�Brysselissä�3.�ja�4.�joulukuuta�2007�pidetyssä�konferenssissa.�

Asiantuntijaryhmän�selvityksessä�tarkasteltiin�etniseen�ryhmään�kuulumisesta�aiheutuvia�sosiaalisia�

ongelmia�ja�esitettiin�hyviä�toimintatapoja�yrityksiä�ja�viranomaisia�varten.��

�
Jäsenyysedellytykset�maille,�jotka�haluavat�liittyä�EU:hun,�määriteltiin�Kööpenhaminan�Eurooppa2

neuvostossa�vuonna�1993,�ja�niihin�sisältyy�nimenomaisesti�vähemmistöjen�kunnioittaminen�ja�

suojelu.�Vuonna�2007�ja�vuoden�2008�alkupuoliskolla�kiinnitettiinkin�edelleen�erityistä�huomiota�

vähemmistöihin�kuuluviin�henkilöihin�EU:n�laajentumisen�yhteydessä�sekä�Länsi2Balkanin�maiden�

kanssa�toteutettavan�vakaus2�ja�assosiaatioprosessin�yhteydessä116.�Vähemmistöjen�suojelua�

koskeva�lainsäädäntö�on�pääosiltaan�voimassa�koko�Länsi2Balkanin�alueella,�mutta�sen�

täytäntöönpano�on�käynnistynyt�hitaasti.�Vähemmistöt�eivät�ole�riittävästi�edustettuina�poliittisessa�

ja�yhteiskunnallisessa�elämässä,�ja�syrjintää�esiintyy�edelleen.�Turkissa�vähemmistöihin�kuuluvien�

henkilöiden�oikeudet�on�myönnetty�vain�tietyille�muille�kuin�muslimivähemmistöille�vuonna�1923�

tehdyn�Lausannen�sopimuksen�mukaisesti.�Turkki�ei�ole�allekirjoittanut�eikä�ratifioinut�kansallisten�

vähemmistöjen�suojelua�koskevaa�Euroopan�neuvoston�puiteyleissopimusta117.��

�
Euroopan�komissio�jatkoi�tässä�yhteydessä�ehdokasvaltioiden�(Kroatia,�entinen�Jugoslavian�

tasavalta�Makedonia�ja�Turkki)�ja�mahdollisten�ehdokasvaltioiden�(Albania,�Bosnia�ja�

Hertsegovina,�Montenegro,�Serbia�ja�Kosovo)�edistymisen�arviointia�vuosittain�laadittavissa�

määräaikaiskertomuksissa,�joista�tuoreimmat�esitettiin�Euroopan�parlamentille�ja�neuvostolle�

marraskuussa�2007.�Romanien�on�todettu�kuuluvan�Kaakkois2Euroopan�haavoittuvimpiin�

vähemmistöryhmiin.�Useimmissa�mainituista�maista�heillä�on�edelleen�hyvin�vaikeat�elinolosuhteet�

ja�he�joutuvat�syrjityiksi,�erityisesti�koulutuksen,�sosiaalisen�suojelun,�terveydenhuollon,�asumisen�

ja�työllisyyden�alalla.�Uudesta�liittymistä�valmistelevasta�tukivälineestä118,�joka�on�vuodesta�2007�

alkaen�korvannut�aikaisemmat�Phare2�ja�Cards2välineet,�myönnetään�EU:n�rahoitusta�muun�muassa�

syrjimättömyyden�ja�yhdenvertaisten�mahdollisuuksien�edistämiseen�maissa,�jotka�valmistautuvat�

EU2jäsenyyteen.��

�������������������������������������������������
116� Albania,�Bosnia�ja�Hertsegovina,�Kroatia,�entinen�Jugoslavian�tasavalta�Makedonia,�Montenegro,�

Serbia�ja�Kosovo�(YK:n�turvallisuusneuvoston�päätöslauselman�1244�mukaisesti).�
117� Yleissopimuksen�teksti�on�seuraavalla�Internet2sivulla:�

http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/157.htm�
118� Komission�asetus�(EY)�N:o�718/2007,�annettu�12�päivänä�kesäkuuta�2007,�liittymistä�valmistelevasta�

tukivälineestä�annetun�neuvoston�asetuksen�(EY)�N:o�1085/2006�täytäntöönpanosta,�EUVL�L�170,�
29.6.2007,�s.�1.�
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Etnisiin�ja�uskonnollisiin�vähemmistöihin�kuuluvien�henkilöiden�oikeuksien�edistäminen�ja�suojelu�

oli�edelleen�keskeisellä�sijalla�ulkosuhteissa.�Vähemmistöihin�kuuluvien�henkilöiden�oikeudet�

otetaan�esille�useiden�kolmansien�maiden�kanssa�käytävissä�ihmisoikeusvuoropuheluissa.�

Demokratiaa�ja�ihmisoikeuksia�koskevalla�eurooppalaisella�rahoitusvälineellä�(EIDHR),�joka�

korvasi�vuonna�2007�aikaisemman�eurooppalaisen�ihmisoikeus2�ja�demokratia2aloitteen,�voidaan�

tukea�myös�vähemmistöihin�kuuluvien�henkilöiden�oikeuksien�ajamista.�EIDHR:n�tavoitteeseen�

"kansalaisyhteiskunnan	aseman	vahvistaminen	ihmisoikeuksien	ja	demokraattisten	uudistusten	

edistämisessä,	ryhmäetujen	rauhanomaisessa	yhteensovittamisessa	ja	poliittisten	osallistumis&	ja	

edustusmahdollisuuksien	parantamisessa"�voidaan�sisällyttää�vähemmistöalan�erityistoimia,�jotka�

toteutetaan�kansallisella,�kansainvälisellä�ja�alueellisella�tasolla.�Vuonna�2007�sovittiin�EIDHR:n�

maakohtaisten�ehdotuspyyntöjen�perusteella�useista�uusista�hankkeista,�jotka�liittyvät�

vähemmistöihin�kuuluvien�henkilöiden�oikeuksiin�ja�joita�toteutetaan�esimerkiksi�Bangladeshissa,�

Bosnia�ja�Hertsegovinassa,�Burundissa,�entisessä�Jugoslavian�tasavallassa�Makedoniassa,�

Georgiassa,�Nigeriassa,�Pakistanissa,�Ruandassa,�Serbiassa�ja�Venäjällä.�

�

YK:n�tasolla�vähemmistökysymyksistä�vastaavan�riippumattoman�asiantuntijan�työ�on�arvokas�

lähde�määriteltäessä�EU:n�lähestymistapaa�vähemmistökysymyksiin�sen�suhteissa�kolmansiin�

maihin.�YK:n�ihmisoikeusneuvosto�jatkoi�riippumattoman�asiantuntijan�toimeksiantoa�

27.�maaliskuuta�2008�uudeksi�kolmen�vuoden�kaudeksi.�Lisäksi�EU�tukee�vähemmistöasioiden�

foorumia,�jonka�ihmisoikeusneuvosto�perusti�28.�syyskuuta�2007�jatkamaan�aiemman�YK:n�

ihmisoikeustoimikunnan�alaisen�YK:n�vähemmistötyöryhmän�työtä.�EU�ja�sen�jäsenvaltiot�

osallistuvat�myös�edelleen�aktiivisesti�vähemmistöasioita�käsittelevien�kansainvälisten�järjestöjen�

toimintaan.�Näitä�ovat�Etyj�ja�sen�vähemmistövaltuutetun�toimisto,�Euroopan�neuvoston�rasismin�ja�

suvaitsemattomuuden�vastainen�komissio�(ECRI)�sekä�YK:n�ihmisoikeusvaltuutetun�toimisto.��

�

EU�rahoittaa�parhaillaan�alueellista�romanihanketta�liittymistä�valmistelevasta�tukivälineestä�

1�miljoonalla�eurolla.�UNHCR�toteuttaa�romani2,�ashkali2�ja�egyptiläisyhteisöjen�sosiaalista�

osallisuutta�ja�ihmisoikeuksia�Länsi2Balkanilla�koskevaa�hanketta�sekä�selvittää�romaneja�

koskevien�asiakirja2�ja�rekisteritietojen�puuttumista�Bosnia�ja�Hertsegovinassa,�entisessä�

Jugoslavian�tasavallassa�Makedoniassa,�Montenegrossa,�Serbiassa�ja�Kosovossa�(YK:n�

turvallisuusneuvoston�päätöslauselman�1244�mukaisesti).�Asiakirjojen�puute�on�romaniväestön�

keskeisiä�ongelmia.�Se�heikentää�heidän�integroitumistaan�yhteiskuntaan�ja�mahdollisuuksiaan�

saada�terveydenhuoltoa,�koulutusta,�työtä�ja�muita�kansalaisten�perusoikeuksia.�
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UNHCR�toteuttaa�hanketta�kumppanuudessa�valtioista�riippumattomien�järjestöjen�kanssa�ja�

yhteistyössä�muiden�YK:n�virastojen�sekä�kansallisten�viranomaisten�ja�romanien�tiedotuskeskusten�

kanssa.�Hankkeessa�tarjotaan�romaneille�oikeudellista�apua,�jotta�he�voivat�rekisteröidä�

syntymätietonsa�väestörekisteriin.�Romaniyhteisölle�suunnattu�tiedotuskampanja�on�parhaillaan�

käynnissä.�Hanke�on�määrä�saada�päätökseen�vuonna�2009.��

�

4.19� Vammaiset

�

Euroopan�yhteisö�osallistui�täysimääräisesti�YK:n�yleiskokouksessa�käytyihin�neuvotteluihin�

kansainvälisestä�vammaisten�oikeuksia�koskevasta�yleissopimuksesta,�joka�avattiin�

allekirjoitettavaksi�New�Yorkissa�30.�maaliskuuta�2007.�EY�ja�useimmat�sen�jäsenvaltiot�olivat�

yleissopimuksen�ensimmäisiä�allekirjoittajia.�

�

Yleissopimus�sai�20.�ratifiointinsa�3.�huhtikuuta�2008,�minkä�johdosta�yleissopimus�ja�sen�

valinnainen�pöytäkirja�tulivat�voimaan�3.�toukokuuta�2008.�Tämä�on�tärkeä�edistysaskel�

pyrkimyksissä�edistää,�suojella�ja�taata�kaikille�vammaisille�henkilöille�täysimääräisesti�ja�

yhdenvertaisesti�kaikki�ihmisoikeudet�ja�perusvapaudet�sekä�edistää�vammaisten�henkilöiden�

ihmisarvon�kunnioittamista.�

�

EY�ja�kaikki�sen�jäsenvaltiot�olivat�8.�elokuuta�2008�mennessä�allekirjoittaneet�vammaisten�

oikeuksia�koskevan�YK:n�yleissopimuksen�ja�16�jäsenvaltiota�sen�lisäpöytäkirjan.�Kolme�

jäsenvaltiota�(Unkari�20.�heinäkuuta�2007,�Espanja�3.�joulukuuta�2007�ja�Slovenia�24.�huhtikuuta�

2008)�ratifioi�YK:n�yleissopimuksen�ja�lisäpöytäkirjan�ja�toimitti�ratifioimiskirjansa�YK:lle.�

�

Komissio�tarkastelee�parhaillaan�ehdotuksia�neuvoston�päätöksiksi�vammaisten�oikeuksia�koskevan�

YK:n�yleissopimuksen�tekemisestä�ja�valinnaiseen�pöytäkirjaan�liittymisestä�Euroopan�yhteisön�

puolesta.�Kyseisiin�ehdotuksiin�liitetään�selitys,�joka�koskee�toimivaltuuksia�yleissopimuksen�

soveltamisalaan�kuuluvissa�asioissa.�Yleissopimuksen�tekeminen�on�Euroopan�yhteisölle�merkittävä�

tapahtuma�siinä�mielessä,�että�siitä�tulee�ensimmäistä�kertaa�kattavan�YK:n�

ihmisoikeusyleissopimuksen�sopimuspuoli.�
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Sisältönsä�puolesta�yleissopimus�edustaa�merkittävää�muutosta,�koska�siinä�katsotaan�vammaisuus�

ihmisoikeusasiaksi,�joka�edellyttää�lainsäädäntöä,�eikä�vain�sosiaalista�hyvinvointia�koskevaksi�

asiaksi.�Sopimuksesta�tulevat�hyötymään�maailman�650�miljoonaa�vammaista,�joista�50�miljoonaa�

on�eurooppalaisia.��

�

YK:n�yleissopimus�on�vankka�kansainvälisoikeudellinen�perusta�vammaiskysymyksen�ottamiselle�

esiin�EU:n�ihmisoikeusvuoropuheluissa�yleissopimuksen�ratifioineiden�kolmansien�maiden�kanssa.�

Se�toimii�myös�selkeinä�puitteina�vammaisasioiden�toimintapolitiikkaa�koskevan�vuoropuhelun�

aloittamiselle�kehitysyhteistyökumppanien�kanssa.��

�

4.20� Alkuperäisyhteisöihinliittyvätkysymykset

�

Merkittävä�tapahtuma�raportointikaudella�oli�alkuperäiskansojen�oikeuksia�koskevan�YK:n�

julistuksen�hyväksyminen�13.�syyskuuta�2007.�Tapahtuma�on�historiallinen�alkuperäiskansojen�

taistelussa�oikeuksiensa�puolesta,�ja�julistuksen�antaminen�oli�tulosta�yli�20�vuotta�YK:n�puitteissa�

käydyistä�neuvotteluista.�YK:n�yleiskokouksen�61.�istunto�hyväksyi�sen�äänin�143�puolesta�ja�

4�vastaan,�11�maan�pidättyessä�äänestämästä.�EU�tuki�julistusta�ja�äänesti�sen�puolesta.�Julistuksen�

43�artiklan�mukaan�siinä�tunnustetut�oikeudet�ovat�maailman�alkuperäiskansojen�hengissä�

selviytymisen,�ihmisarvon�ja�hyvinvoinnin�vähimmäisedellytyksiä.�

�

Julistuksessa�tunnustettiin�muun�muassa�itsemääräämisoikeus,�luovuttamaton�kollektiivinen�

omistusoikeus,�oikeus�maiden,�alueiden�ja�luonnonvarojen�käyttöön�ja�hallintaan,�oikeus�omien�

poliittisten,�uskonnollisten,�kulttuuristen�ja�koulutuslaitosten�säilyttämiseen�ja�kehittämiseen�sekä�

oikeus�kulttuurisen�ja�henkisen�omaisuuden�suojeluun.�

�

Kansainvälisellä�tasolla�YK:n�ihmisoikeusneuvosto�päätti�14.�joulukuuta�2007�myös�perustaa�

alkuperäiskansojen�oikeuksia�käsittelevän�asiantuntijaryhmän,�joka�jatkaa�aiemman�YK:n�

ihmisoikeustoimikunnan�alaisen�alkuperäiskansoja�käsitelleen�työryhmän�työtä.�Ryhmään�kuuluu�

viisi�riippumatonta�alkuperäiskansojen�oikeuksiin�perehtynyttä�asiantuntijaa,�jotka�raportoivat�

suoraan�ihmisoikeusneuvostolle�alkuperäiskansoihin�kohdistuneista�ihmisoikeusloukkauksista,�ja�se�

koordinoi�työnsä�alkuperäiskansojen�ihmisoikeus2�ja�perusvapaustilannetta�käsittelevän�YK:n�

erityisraportoijan�ja�alkuperäiskansojen�asioita�käsittelevän�YK:n�pysyvän�foorumin�kanssa.�
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YK:n�erityisraportoijan�toimeksiantoa�jatkettiin�28.�syyskuuta�2007�kolmen�vuoden�kaudeksi,�ja�

hänen�tehtävänään�on�edistää�alkuperäiskansojen�oikeuksia�koskevan�YK:n�julistuksen�

täytäntöönpanoa,�työskennellä�aktiivisesti�kaikkien�alan�toimijoiden�kanssa�ja�esittää�suosituksensa�

YK:n�ihmisoikeusneuvostolle.�

�

Tällä�hetkellä�on�käynnissä�useita�EY:n�tukemia�toimia,�jotka�kohdistuvat�alkuperäiskansoihin�joko�

suoraan�tai�monialaisten�kysymysten�kautta.�Joukossa�on�sekä�maailmanlaajuisia�että�

maakohtaisesti�toteutettavia�toimia.�EIDHR:stä�voidaan�tukea�alkuperäiskansojen�oikeuksia�

koskevia�toimia.�EIDHR:n�tavoitteeseen�"kansalaisyhteiskunnan	aseman	vahvistaminen	

ihmisoikeuksien	ja	demokraattisten	uudistusten	edistämisessä,	ryhmäetujen	rauhanomaisessa	

yhteensovittamisessa	ja	poliittisten	osallistumis&	ja	edustusmahdollisuuksien	parantamisessa"�

voidaan�sisällyttää�monia�alkuperäiskansoja�koskevia�erityistoimia,�jotka�toteutetaan�kansallisesti�

tai�kansainvälisesti�ja�alueellisesti.�Vuonna�2008�käynnistettiin�alkuperäis2�ja�heimokansojen�

oikeuksien�edistämistä�oikeusavun,�valmiuksien�parantamisen�ja�vuoropuhelun�avulla�koskeva�

hanke,�jota�Euroopan�komissio�ja�ILO�hallinnoivat�yhdessä.�Hankkeella�jatketaan�aikaisemmin�

toteutettua�ILO:n�hanketta�ja�Latinalaisessa�Amerikassa,�Etelä2Aasiassa�ja�Keski2Afrikassa�

toteutettuja�toimia.�Hankkeeseen�liittyen�Nepalin�hallitus�ratifioi�syyskuussa�2007�

alkuperäiskansojen�oikeuksia�koskevan�ILO:n�sopimuksen�nro�169.�

�
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EIDHR:Alkuperäiskansojenoikeusapuajavalmiuksienparantamistakoskevahanke�

�

EIDHR:n�varoin�tuetaan�yhteensä�720�000�eurolla�Kööpenhaminassa�sijaitsevan�alkuperäiskansojen�

asioiden�kansainvälisen�työryhmän�IWGIAn�(www.iwgia.org)�toteuttamia�toimia�kyseisessä�

kolmivuotisessa�hankkeessa.�Toimien�tarkoituksena�on�parantaa�alkuperäiskansojen�

mahdollisuuksia�puolustaa�oikeuksiaan�kansainvälisten�ihmisoikeusasiakirjojen�avulla�sekä�

vahvistaa�heidän�valmiuksiaan�yhdistää�kansainväliset�ihmisoikeusprosessit�kansallisiin�ja�

paikallisiin�pyrkimyksiin.�

�

Hanketta�toteutetaan�erityisesti�seuraavilla�toimilla:�

–� lisätään�alkuperäiskansojen�edustajien�(miesten�ja�naisten)�osallistumista�alkuperäiskansojen�

oikeuksia�käsitteleviin�YK:n�kokouksiin;�

–� lisätään�afrikkalaisten�alkuperäiskansojen�edustajien�(miesten�ja�naisten)�osallistumista�

Afrikan�ihmisoikeuksien�ja�kansojen�oikeuksien�toimikunnan�(ACHPR)�tärkeisiin�

kokouksiin;�

–� lisätään�alkuperäiskansojen�osallistumista�alkuperäiskansojen�asioita�koskevan�pysyvän�

YK:n�foorumin�toimiin;�

–� vahvistetaan�alkuperäiskansojen�verkostoa�ranskankielisissä�maissa;�

–� tuetaan�Filippiineillä�toimivan�alkuperäiskansojen�Human�Rights�Watch�

2ihmisoikeusjärjestön�toimintaa�Filippiineillä�elävien�alkuperäiskansojen�oikeussuojan�

parantamiseksi;�ja�

–� dokumentoidaan�alkuperäiskansojen�maailmanlaajuista�tilannetta.�
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5.� EU:�TOIMETKA�SAI�VÄLISILLÄFOORUMEILLA



5.1� YK:nyleiskokouksen62.istunto



YK:n�yleiskokouksen�kolmas�komitea�(sosiaaliset,�humanitaariset�ja�kulttuuriasiat)�kokoontui�

8.�lokakuuta�ja�28.�marraskuuta�2007�välisenä�aikana.�Kolmannen�komitean�käsiteltävänä�oli�

yhteensä�63�päätöslauselmaa.�Kokonaismäärä�vastasi�edellisvuotista.�Päätöslauselmista�

41�hyväksyttiin�ilman�äänestystä,�21:stä�äänestettiin�ja�yksi�poistettiin�esityslistalta119.�Äänestykseen�

päätyneitä�päätöslauselmia�oli�hieman�vähemmän�kuin�edellisenä�vuonna.�Lisäksi�viisi�kolmannen�

komitean�jäsenten�käsittelemää�päätöslauselmaa�otettiin�suoraan�käsiteltäviksi�YK:n�

yleiskokouksen�täysistunnossa.��

�

EU:n�painopisteinä�kolmannessa�komiteassa�olivat�kolme�aihekohtaista�päätöslauselmaa�

(kuolemanrangaistuksen�käyttöä�koskeva�moratorio,�lapsen�oikeudet�ja�uskonnollinen�

suvaitsemattomuus)�ja�kaksi�kansallista�ihmisoikeustilannetta�koskevaa�päätöslauselmaa�

(Burma/Myanmar�ja�Korean�demokraattinen�kansantasavalta).�EU�esitti�myös�yhdessä�

Yhdysvaltojen�kanssa�Valko2Venäjää�koskevan�päätöslauselman�ja�tuki�tarmokkaasti�Kanadan�

esittämää�Iranin�ihmisoikeustilannetta�koskevaa�päätöslauselmaa.�Kaikki�mainitut�päätöslauselmat�

hyväksyttiin.��

�

Kolmannen�komitean�tämän�istunnon�ja�ehkä�myös�YK:n�yleiskokouksen�62.�istunnon�hallitseva�

aihe�oli�kuitenkin�päätöslauselma�kuolemanrangaistuksenkäyttöäkoskevastamoratoriosta.�Sen�

hyväksyminen�oli�maamerkki�YK:n�taistelussa�kuolemanrangaistuksen�maailmanlaajuisen�

poistamisen�puolesta.��

�

�������������������������������������������������
119� Päätöslauselma�kotimaassaan�siirtymään�joutuneiden�henkilöiden�ja�pakolaisten�asemasta�Abhasiassa,�

Georgiassa.�
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Voimakas�lobbaus�pääkaupungeissa�ja�New�Yorkissa�ja�ryhmäpainostus,�johon�osallistuivat�

puheenjohtajavaltio�Portugalin�ja�muiden�EU:n�jäsenvaltioiden�lisäksi�päätöslauselman�laatimiseen�

osallistuneet�muut�maat�(Albania,�Angola,�Brasilia,�Filippiinit,�Gabon,�Kroatia,�Itä2Timor,�Meksiko�

ja�Uusi2Seelanti),�johtivat�siihen,�että�päätöslauselma�hyväksyttiin�15.�marraskuuta�2007�äänin�

99�puolesta�ja�52�vastaan,�33�maan�pidättyessä�äänestämästä120.�Itse�äänestys�tapahtui�vaikeassa�

kaksipäiväisessä�maratonistunnossa,�jossa�äänestettiin�päätöslauselman�kohtiin�ehdotetuista�

14�kirjallisesta�muutosehdotuksesta�ja�useista�suullisista�muutosehdotuksista�ilmapiirin�ollessa�

välillä�hyvin�jännittynyt�ja�tunteikas.�

�

Aloitteen�synnyttämä�ryhmähenki�ja�alueidenvälinen�yhteistyö�oli�huomattavaa�koko�prosessin�ajan:�

kaikki�laatijat,�jotka�edustivat�kaikkia�alueellisia�ryhmiä,�käyttivät�puheenvuoroja�ja�osallistuivat�

tasapuolisesti�päätöslauselmaesityksen�puolustamiseen.�Tämä�oli�voitto�koko�EU:lle�ja�kaikille�niille,�

jotka�saatiin�mukaan�prosessiin.�

�

Lapsenoikeuksiakoskevans.omnibus=päätöslauselma�oli�erityisen�tärkeä,�koska�se�sisälsi�YK:n�

pääsihteerin�uuden�lapsiin�kohdistuvaa�väkivaltaa�käsittelevän�erityisedustajan�toimeksiannon,�millä�

pantiin�täytäntöön�YK:n�pääsihteerin�riippumattoman�asiantuntijan�laatiman,�lapsiin�kohdistuvaa�

väkivaltaa�koskevan�tutkimuksen�keskeinen�suositus.�Lisäksi�EU�tuki�menestyksekkäästi�

kaikenlaisenuskontoontaiuskoonperustuvansuvaitsemattomuudenpoistamista�koskevaa�

päätöslauselmaa,�joka�hyväksyttiin�ilman�äänestystä.�

�

Kaiken�kaikkiaan,�yksittäisten�jäsenvaltioiden�aloitteet�ja�EU:n�tukemat�muiden�alueiden�maiden�

aloitteet�mukaan�luettuina,�EU�esitti�komitean�käsiteltäväksi�19�päätöslauselmaa,�joista�kuudesta121�

äänestettiin�ja�ne�hyväksyttiin.�

�������������������������������������������������
120� Päätöslauselma�hyväksyttiin�yleiskokouksen�täysistunnossa�18.�joulukuuta�2007�äänin�104�puolesta�ja�

54�vastaan,�29�maan�pidättyessä�äänestämästä.�
121� Tanskan�esittämä�päätöslauselma�kaikkinaisen�naisten�syrjinnän�poistamista�koskevasta�

yleissopimuksesta,�EU:n�ja�GRULAC2ryhmän�aloite�lapsen�oikeuksista,�kuolemanrangaistusta�
koskeva�aloite�ja�kolme�maakohtaista�päätöslauselmaa�Myanmarista,�Valko2Venäjästä�ja�Pohjois2
Koreasta.�
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Kaikkien�EU:n�aloitteiden�läpimeno�pystyttiin�varmistamaan,�mihin�oltiin�kaikissa�tapauksissa�

hyvin�tyytyväisiä,�koska�olosuhteet�olivat�niille�epäsuotuisat.�Vaikka�maakohtaisia�päätöslauselmia�

vastustetaan�jatkuvasti,�kolmas�komitea�hylkäsi�kaikki�toiminnasta�pidättymistä�koskevat�aloitteet�

(Burma/Myanmar,�Iran�ja�Valko2Venäjä)122.�Tämä�johtui�pääasiassa�aikaisemmassa�vaiheessa�ja�

strategisemmalla�tavalla�Kanadan,�Yhdysvaltojen�ja�Uuden2Seelannin�kanssa�koordinoiden�

toteutetusta�lobbauksesta,�jolla�vastustettiin�toiminnasta�pidättymistä�koskevia�aloitteita.�

�

Myös�kaikki�EU:n�jäsenvaltioiden�kansalliset�aloitteet�hyväksyttiin.�Niiden�aiheina�olivat�nuoret�

maailmantaloudessa�(UK),�rikollisuuden�ehkäiseminen�(IT),�naisiin�kohdistuva�väkivalta�(NL/FR),�

kaikkinaisen�naisten�syrjinnän�poistamista�koskeva�yleissopimus�(DK),�YK:n�naistenrahasto�(EE),�

kidutus�(DK),�kansainväliset�ihmisoikeussopimukset�(SE),�ihmisoikeudet�oikeushallinnossa�(AT),�

vähemmistöt�(AT)�ja�vammaisuus�(SE).�



5.2� YhdistyneidenKansakuntienihmisoikeusneuvosto

�

Euroopan�unioni�pani�tyytyväisenä�merkille�ihmisoikeusneuvoston�perustamisen�ja�on�seurannut�

siitä�lähtien�tiiviisti�sen�toimintaa.�EU�edistää�osaltaan�ihmisoikeusneuvoston�aseman�vahvistamista�

uskottavana�ja�tehokkaana�toimielimenä,�jonka�olisi�voitava�puuttua�nopeasti�ihmisoikeuksien�

suojelua�ja�edistämistä�koskeviin�kysymyksiin�kaikkialla�maailmassa.��

�

Raportointikauden�aikana�pidettiin�kolme�ihmisoikeusneuvoston�sääntömääräistä�ja�kolme�

erityisistuntoa.�

�������������������������������������������������
122� Valko=Venäjää�koskeva�päätöslauselmaehdotus�hyväksyttiin�21.�marraskuuta�2007�äänin�68�puolesta�

ja�32�vastaan,�76�maan�pidättyessä�äänestämästä,�kun�Venäjän�federaation�päätöslauselmaa�vastaan�
esittämä�toiminnasta�pidättymistä�koskeva�aloite�oli�hylätty�äänin�79–65,�31�maan�pidättyessä�
äänestämästä.�Burmaa/Myanmaria�koskeva�päätöslauselma�hyväksyttiin�21.�marraskuuta�2008�äänin�
88�puolesta�ja�24�vastaan,�66�maan�pidättyessä�äänestämästä.�Pohjois=Korean�ihmisoikeustilannetta�
koskeva�päätöslauselma�hyväksyttiin�äänin�97�puolesta�ja�23�vastaan,�60�maan�pidättyessä�
äänestämästä.�Lapsenoikeuksia�koskeva�päätöslauselmaehdotus�hyväksyttiin�äänin�176�puolesta�ja�
1�vastaan�(Yhdysvallat);�mikään�maa�ei�pidättynyt�äänestämästä.�Uskonnollista
suvaitsemattomuutta�koskeva�päätöslauselma�hyväksyttiin�konsensuksella.�
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Ihmisoikeusneuvostonkuudessääntömääräinenistunto�pidettiin�kahdessa�osassa:�ensimmäinen�

osa�10.–28.�syyskuuta�ja�toinen�osa�10.–14.�joulukuuta�2007.�Ihmisoikeusneuvosto�hyväksyi�istunnon�

aikana�yli�40�päätöslauselmaa�ja�saattoi�ennen�kaikkea�onnistuneesti�päätökseen�toimielinrakenteensa�

kehittämisprosessin.�Ihmisoikeusneuvosto�käynnisti�myös�erityismenettelyjensä�tarkistamis2,�

järkeistämis2�ja�tehostamisprosessin.�Istunnossa�uudistettiin�useita�aihekohtaisia�toimeksiantoja,�jotka�

koskevat�muun�muassa�mielivaltaista�pidättämistä,�kotimaassaan�siirtymään�joutuneita�henkilöitä,�

alkuperäiskansoja,�oikeutta�ruokaan,�ihmisoikeuksia,�terrorismin�torjumista�sekä�uskonnon2�ja�

uskonvapautta,�sekä�Burundin,�Liberian�ja�Haitin�maakohtaisten�riippumattomien�asiantuntijoiden�

toimeksiannot�ja�Sudanin�erityisraportoijan�toimeksianto.��

�

Uskonnollistasuvaitsemattomuutta�koskevasta�päätöslauselmasta�ja�asianomaisen�erityisraportoijan�

toimeksiannon�uusimisesta�käydyt�neuvottelut�olivat�istunnon�vaikeimpia.�Toimeksianto�voitiin�lopulta�

uusia�joulukuussa,�jolloin�päätöslauselma�hyväksyttiin�29�maan�kannatuksella�18�maan�pidättyessä�

äänestämästä.�

�

SriLankan,�Zimbabwen,�Burman/Myanmarin�ja�Sudanin/Darfurin�ihmisoikeustilanne�oli�edelleen�

EU:n�tiiviin�huomion�kohteena�ihmisoikeusneuvostossa.�Sri�Lankan�tilanteesta�käydyissä�keskusteluissa�

otettiin�erityisesti�huomioon,�että�ihmisoikeusvaltuutetun�vierailu�maassa�oli�sallittu�äskettäin.��

�

Sudanin/Darfurin�osalta�EU�edisti�keskustelua�koko�kuudennen�istunnon�ajan�pyrkien�siihen,�että�

Sudanin�erityisraportoijan�toimeksianto�uudistetaan.�Darfuria�käsitelleen�asiantuntijaryhmän�työn�

päätteeksi�hyväksyttiin�konsensuksella�erillinen�päätöslauselma,�jonka�EU�esitti�yhdessä�Afrikan�maiden�

ryhmän�kanssa.�EU:n�ja�Afrikan�maiden�ryhmän�suositusten�jatkotoimet�sisällytettiin�kuitenkin�Sudanin�

erityisraportoijan�toimeksiantoon,�joka�uusittiin�vuodeksi.�

�

EU�otti�Genevessä�esiin�kaikki�ensisijaisina�pitämänsä�kysymykset�antamalla�yleisiä�lausumia�ja/tai�

osallistumalla�aktiivisesti�asianomaisiin�vuoropuheluihin.�

�

Burman/Myanmarin�ihmisoikeustilanteen�heikentyessä�EU�tuki�ponnekkaasti�ihmisoikeusneuvoston�

erityisistunnon�kutsumista�koolle�tarkastelemaan�maan�tilannetta.�Erityisistunto�pidettiin�2.�lokakuuta�

2007,�ja�istunnossa�hyväksyttiin�päätöslauselma,�jossa�pahoitellaan�syvästi�rauhanomaisten�

mielenosoitusten�väkivaltaisten�tukahduttamistoimien�jatkumista�Myanmarissa.
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Seitsemännenjakahdeksannensääntömääräisenistunnon�päätehtäviin�kuului�neljän�

maakohtaisen�toimeksiannon�(Pohjois2Korea,�Burma/Myanmar,�Kongon�demokraattinen�tasavalta�

ja�Somalia)�ja�17:n�erityismenettelyjä�koskevan�aihekohtaisen�toimeksiannon�tarkistaminen�

toimeksiantojen�tarkistamis2,�järkeistämis2�ja�tehostamisprosessin�puitteissa.�Tässä�yhteydessä�EU�

korosti�jälleen,�että�ihmisoikeusneuvoston�erityismenettelyjärjestelmän�olisi�ehdottomasti�oltava�

tehokas�ja�riippumaton.�

�

Seitsemännensääntömääräisenistunnon�(3.�maaliskuuta–1.�huhtikuuta�2008)�avajaisistuntoon�

osallistui�ensimmäistä�kertaa�YK:n�pääsihteeri�Ban�Ki2Moon.�Myös�EU:n�puolesta�esiintynyt�

Slovenian�ulkoministeri�Dimitri�Rupel�käytti�ihmisoikeusneuvostossa�puheenvuoron.�Monet�

merkittävät�puhujat�vahvistivat�yhteistyön�hengessä�valtioidensa�sitoumuksen�parantaa�

ihmisoikeuksien�suojelua�tänä�ihmisoikeuksien�yleismaailmallisen�julistuksen�

602vuotisjuhlavuotena.�Ihmisoikeusneuvosto�hyväksyi�neliviikkoisen�istuntonsa�aikana�

36�päätöslauselmaa,�joista�24�konsensuksella,�nimitti�14�erityismenettelyjen�toimeksisaajaa�

(tarkistettuaan,�järkeistettyään�ja�tehostettuaan�toimeksiantoja)�ja�valitsi�18�jäsentä�neuvoa2antavaan�

komiteaansa.�Ihmisoikeusneuvosto�onnistui�puheenjohtajansa�Romanian�suurlähettilään�Doru�

Romulus�Costean�johdolla�välttämään�toimielinrakenteensa�kehittämispaketin�uudelleenkäsittelyn�

toimeksiantomenettelyn�tarkistuksen,�järkeistämisen�ja�tehostamisen�osalta.�Kuudennen�istunnon�

tapaan�valtioista�riippumattomat�järjestöt�olivat�runsaasti�edustettuina�paitsi�täysistunnossa�myös�

oheistapahtumien�järjestämisessä.��
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Istunnoissa�jatkettiin�EU:n�aloitteesta�Burman/Myanmarin�ja�Pohjois2Korean�maakohtaisia�

toimeksiantoja�sekä�Somaliaa�koskevaa�toimeksiantoa.�Kongon�demokraattista�tasavaltaa�koskevaa�

toimeksiantoa�ei�kuitenkaan�jatkettu,�mitä�EU�piti�valitettavana.�Burman/Myanmarin�erityisraportoijan�

toimeksiannon�jatkamisen�lisäksi�ihmisoikeusneuvosto�antoi�(EU:n�aloitteesta)�konsensuksella�

asiapitoisen�ja�vahvan�päätöslauselman�maan�ihmisoikeustilanteesta.�Istunnon�aikana�jatkettiin�myös�

joitakin�tärkeitä�aihekohtaisia�toimeksiantoja,�jotka�koskivat�muun�muassa�vähemmistökysymyksiä,�

naisiin�kohdistuvaa�väkivaltaa,�tahdonvastaisia�katoamisia�ja�sananvapautta.�Ihmisoikeuksien�

puolustajia�käsittelevän�pääsihteerin�erityisedustajan�toimeksianto�muutettiin�ihmisoikeusneuvoston�

erityisraportoijan�toimeksiannoksi.�Ilmaisunvapautta�käsittelevän�erityisraportoijan�toimeksiannon�

uudistamisen�osalta�EU�katsoi,�että�toimeksiannon�tekstiin�Afrikan�maiden�ryhmän,�Islamilaisten�

maiden�järjestön�ja�arabivaltioiden�ryhmän�pyynnöstä�tehty�muutos�oli�muotoiltu�siten,�että�

toimeksiannon�painopiste�muuttui�ilmaisunvapauden�turvaamisesta�sen�rajoittamiseen.�Tästä�syystä�EU�

ilmaisi�julkisesti�syvän�huolensa�toimeksiantoon�kohdistuneeseen�hyökkäykseen,�epäsi�tukensa�

päätöslauselmalta�ja�pidättyi�äänestämästä.��

�
EU�kiinnitti�esityslistan�kohtia�3,�4�ja�8�koskevissa�lausumissaan�huomiota�useiden�maiden�tilanteeseen,�

mukaan�luettuina�Sudan,�Sri�Lanka,�Kongon�demokraattinen�tasavalta,�Burma/Myanmar,�Pohjois2

Korea,�Zimbabwe,�Kenia,�Iran,�Venäjän�federaatio�ja�Kiina.�EU�korosti,�että�maakohtaisia�kysymyksiä�

voitaisiin�tarkastella�kohdan�4�lisäksi�myös�muissa�asianomaisissa�esityslistan�kohdissa.�

�
EU�osallistui�rakentavasti�miehitetyn�palestiinalaisalueen�tilannetta�koskevasta�päätöslauselmasta�

käytyihin�keskusteluihin.�Päätöslauselma�hyväksyttiin�33�maan�äänestäessä�puolesta,�yhden�vastaan�ja�

13�maan�pidättyessä�äänestämästä.�Koska�päätöslauselman�lopullinen�teksti�ei�vastannut�kaikkia�EU:n�

asettamia�toiveita�siitä,�että�teksti�olisi�heijastanut�tasapainoisesti�alueen�tilannetta,�kaikki�

ihmisoikeusneuvostoon�kuuluvat�EU:n�jäsenvaltiot�pidättyivät�äänestämästä�päätöslauselmasta�

järjestetyssä�äänestyksessä.�EU�kuitenkin�kannatti�molempia�muita�miehitettyyn�palestiinalaisalueeseen�

liittyviä�päätöslauselmia,�joista�ensimmäinen�koski�israelilaissiirtokuntia�(äänestys�järjestettiin,�yksi�maa�

äänesti�vastaan)�ja�toinen�palestiinalaiskansan�itsemääräämisoikeutta.�

�
EU�ja�Latinalaisen�Amerikan�ja�Karibian�maiden�ryhmä�(GRULAC)�vahvistivat�perinteistä�

yhteistyötään�esittämällä�lapsen�oikeuksia�koskevan�päätöslauselman.�EU�tuki�ihmisoikeusneuvostossa�

myös�toista�uutta�aihetta,�Malediivien�esittämää�päätöslauselmaa�ihmisoikeuksista�ja�

ilmastonmuutoksesta.��
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Ihmisoikeusneuvosto�perusti�myös�uuden�aihekohtaisen�toimeksiannon�riippumattomalle�asiantuntijalle,�

joka�käsittelee�puhtaan�veden�saantiin�ja�viemäröintiin�liittyviä�ihmisoikeusvelvoitteita.�Samalla�

järjestettiin�kaksi�paneelia,�joista�toisessa�käsiteltiin�ihmisoikeuksia�koskevia�vapaaehtoisia�tavoitteita�ja�

toisessa�kulttuurienvälistä�ihmisoikeusvuoropuhelua.�

�

Ihmisoikeusneuvoston�toinen�toimintavuosi�päättyi�kahdeksanteensääntömääräiseenistuntoon

(2.–20.�kesäkuuta�2008),�josta�yksi�viikko�käytettiin�yleisen�määräaikaisarvioinnin�tuloksia�koskevien�

32�raportin�hyväksymiseen�(ks.�erillinen�kohta).�

�

Istunnossa�hyväksyttiin�14�päätöslauselmaa,�joista�8�kuului�erityismenettelyjä�koskevien�

toimeksiantojen�tarkistamis2,�järkeistämis2�ja�tehostamisprosessin�piiriin.�Ihmisoikeusneuvosto�jatkoi�

erityisesti�tuomareiden�ja�lakimiesten�riippumattomuutta,�summittaisia�teloituksia,�ihmiskauppaa�sekä�

kidutusta�koskevia�toimeksiantoja.�Historiallinen�askel�kohti�kaikkien�ihmisoikeuksien�yhdenvertaista�

kohtelua�otettiin�hyväksymällä�taloudellisia,�sosiaalisia�ja�sivistyksellisiä�oikeuksia�koskevan�

kansainvälisen�yleissopimuksen�valinnainen�pöytäkirja,�joka�on�vielä�vahvistettava�yleiskokouksessa.�

�

Ihmisoikeusneuvosto�hyväksyi�EU:n�aloitteesta�asiapitoisen�päätöslauselman�Burman/Myanmarin�

ihmisoikeustilanteesta.�EU�käsitteli�esityslistan�eri�kohdissa�myös�useita�muita�maakohtaisia�tilanteita�

(Zimbabwe,�Sudan,�Sri�Lanka,�Iran,�Pohjois2Korea�ja�Kongon�demokraattinen�tasavalta).�

�

EU�puolsi�erityismenettelyjen�toimeksisaajien�automaattista�uudelleennimitystä�ensimmäisen�

kolmivuotisen�toimikauden�päätyttyä�ja�torjui�pyrkimykset�määritellä�käytäntö�uudelleen.�

Puheenjohtajan�ihmisoikeusneuvoston�kahdeksannessa�istunnossa�tekemän�päätöksen�mukaan�

toimeksisaajien�asema�vahvistetaan�ensimmäisen�kolmivuotiskauden�jälkeen�lukuun�ottamatta�

poikkeustapauksia,�jotka�tutkitaan�yksityiskohtaisesti.�

�

Ihmisoikeusneuvosto�nimitti�seitsemän�uutta�erityismenettelyjen�toimeksisaajaa,�viisi�jäsentä�uuteen�

alkuperäiskansojen�oikeuksia�käsittelevään�asiantuntijajärjestelmään�sekä�puheenjohtajan�

vähemmistöasioiden�foorumille.�

�

Istunnossa�järjestettiin�puolipäiväinen�keskustelu�naisten�oikeuksista�ja�kaksi�erityistapahtumaa,�joista�

toinen�oli�omistettu�vammaisten�oikeuksia�koskevan�yleissopimuksen�voimaantulolle�ja�toinen�

ehdotukselle�YK:n�suuntaviivoiksi�lasten�vaihtoehtoisen�hoidon�asianmukaisesta�käytöstä�ja�sen�

ehdoista.��
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Ihmisoikeusneuvoston�järjestäytymistä�koskevassa�istunnossa�19.�kesäkuuta�2008�nimitettiin�

ihmisoikeusneuvoston�kolmannelle�kaudelle�uusi�puheenjohtaja,��igeriansuurlähettiläsMartin

IhoeghianUhomoibhi,�sekä�uusi�puheenjohtajisto,�johon�kuuluvat�Kanadan�(Länsi2Euroopan�ja�

muiden�maiden�ryhmä),�Azerbaidžanin�(itäisen�Euroopan�maiden�ryhmä),�Argentiinan�(GRULAC)�ja�

Filippiinien�(Aasian�maiden�ryhmä)�edustajat.�

�

EU:n�puheenjohtajana�toiminut�Slovenian�presidentti�piti�ihmisoikeusneuvostolle�puheen�kesäkuussa�

2008.�Hän�oli�toinen�ihmisoikeusneuvostossa�puhunut�presidentti.�EU�ja�sen�puheenjohtajavaltio�toivat�

tällä�merkittävällä�eleellä�julki�huomionsa�ja�tukensa�sekä�ihmisoikeusneuvostolle�että�YK:n�

ihmisoikeusvaltuutetun�toimistolle.�

�

Vuoden�2008�alkupuoliskolla�järjestettiin�kaksi�erityisistuntoa:�

Kuudeserityisistunto�kutsuttiin�koolle�23.�ja�24.�tammikuuta�2008�Syyrian�arabimaiden�ryhmän�

puolesta�esittämästä�pyynnöstä�ja�Pakistanin�Islamilaisten�maiden�järjestön�puolesta�esittämästä�

pyynnöstä.�Istunnossa�käsiteltiin�ihmisoikeusrikkomuksia�miehitetyllä�palestiinalaisalueella,�erityisesti�

Gazan�kaistalla.�EU�osallistui�rakentavasti�päätöslauselman�aikaansaamiseksi�käytyihin�neuvotteluihin.�

EU�ei�kuitenkaan�voinut�antaa�päätöslauselmalle�tukeaan,�koska�siinä�ei�käsitelty�kaikkien�siviilien�

turvallisuutta.�Päätöslauselma�hyväksyttiin�äänin�30�puolesta�ja�1�vastaan,�15�maan�pidättyessä�

äänestämästä.�Kaikki�ihmisoikeusneuvostoon�kuuluvat�seitsemän�EU:n�jäsenvaltiota�pidättyivät�

äänestämästä�EU:n�yhteisen�kannan�mukaisesti,�jossa�EU�katsoi,�ettei�päätöslauselma�ole�riittävän�

puolueeton.��

�

Seitsemäserityisistunto�kutsuttiin�koolle�22.�toukokuuta�2008�Kuuban�pyynnöstä�oikeutta�ruokaan�

koskevan�erityisraportoijan�ehdotuksen�perusteella.�Istunnossa�käsiteltiin�maailman�elintarvikekriisin�

kielteistä�vaikutusta�ruoan�saantia�koskevan�oikeuden�toteutumiseen.�Kyseessä�oli�ensimmäinen�

ihmisoikeusneuvoston�aihekohtainen�erityisistunto,�joka�sai�laajan�kannatuksen:�41�

ihmisoikeusneuvoston�jäsenvaltiota�allekirjoitti�istunnon�koollekutsumista�koskevan�ehdotuksen,�ja�

istunnon�tuloksena�laadittu�päätöslauselma�hyväksyttiin�konsensuksella.�EU�kannatti�elintarvikekriisiä�

käsittelevän�erityisistunnon�koollekutsumista,�koska�se�katsoi,�että�ihmisoikeusneuvoston�ja�sen�

uskottavuuden�kannalta�on�hyvä�kehittää�käytäntöä�järjestää�myös�aihekohtaisia�erityisistuntoja.�

Erityisistunto�tarjosi�materiaalia�Roomassa�3.–5.�kesäkuuta�2008�pidetylle�elintarvikekriisiä�koskevalle�

YK:n�elintarvike2�ja�maatalousjärjestön�(FAO)�konferenssille.�Päätöslauselma�hyväksyttiin,�koska�siinä�

korostettiin�istunnon�tuloksena,�että�ihmisoikeusnäkökulmaonotettavahuomioonelintarvikekriisin

ratkaisemistakoskevassamaailmanlaajuisessakeskustelussa.�
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Ihmisoikeusneuvoston�toimittua�kaksi�vuotta�EU�korosti�edelleen,�että�kansalaisyhteiskunnan

järjestöjenroolion�välttämätön�ihmisoikeusneuvoston�tehokkuuden�takaamiseksi.�Käytäntö,�jossa�

asianomaiset�valtioista�riippumattomat�järjestöt�kutsutaan�ennen�ihmisoikeusneuvoston�istuntoja�

(valmisteluvaiheessa),�istuntojen�aikana�ja�niiden�jälkeen�(arviointivaiheessa)�pidettäviin�EU:n�

ihmisoikeusasiantuntijoiden�kokouksiin,�on�osoittautunut�hyödylliseksi�sekä�valtioista�

riippumattomille�järjestöille�että�EU:lle.��



YK:nihmisoikeusvaltuutetuntoimistontukeminen:EU�tukee�edelleen�YK:n�

ihmisoikeusvaltuutetun�toimiston�työtä�sekä�säännöllisten�tapaamisten�kautta�että�vahvistamalla�

sitoutuneisuutensa�ihmisoikeusvaltuutetun�ja�hänen�toimistonsa�riippumattomuuteen.�

�

Ihmisoikeusneuvostonjäsenetvalittiinkolmannenkerran�toukokuussa�2008.�EU:n�

jäsenvaltioista�Slovakia�valittiin�ensimmäistä�kertaa,�Yhdistynyt�kuningaskunta�ja�Ranska�valittiin�

uudelleen.�Näiden�kolmen�maan�lisäksi�myös�Slovenia,�Saksa,�Italia�ja�Alankomaat�ovat�tällä�

hetkellä�ihmisoikeusneuvoston�jäseniä.��

�

Vuoden�2008�alkupuolella�käynnistettiin�yleinenmääräaikaisarviointi(UPR).�Ensimmäinen�

arviointikierros�toteutettiin�huhti–toukokuussa,�ja�sen�päätteeksi�laaditut�arviointiraportit�

hyväksyttiin�ihmisoikeusneuvoston�täysistunnossa�kesäkuussa�2008.�EU�katsoi,�että�uuden�

mekanismin�kahden�ensimmäisen�jakson�toteuttaminen�vahvisti,�että�UPR:llä�voidaan�avoimesti�ja�

paneutuneesti�toteutettuna�tuoda�esiin�kaikkien�YK:n�jäsenvaltioiden�kansallisen�

ihmisoikeustilanteen�parantamisen�painopisteitä�ja�ohjata�voimavaroja�niiden�hyväksi.�UPR2

mekanismin�käytännön�toteuttamista�on�jatkossa�seurattava�huolellisesti;�erityisesti�on�keskusteltava�

lisää�UPR:n�kahden�ensimmäisen�kierroksen�aikana�arvioitujen�valtioiden�tilanteen�seurannasta.�

�

Kahden�ensimmäisen�kierroksen�jälkeen�on�syytä�korostaa,�että�useiden�kansallisten�raporttien�

laatimisprosessi�kannusti�monia�arvioituja�valtioita�ottamaan�kansalaisyhteiskunnan�järjestöjä�

mukaan�arvioimaan�sisäistä�ihmisoikeustilannettaan.�Monet�arvioidut�valtiot�suhtautuivat�UPR:ään�

vakavasti�ja�osoittivat�olevansa�siihen�hyvin�valmistautuneita�sekä�työryhmissä�että�täysistunnossa�

käydyissä�keskusteluissa.�Alueelliset�ryhmät�eivät�toimineet�tässä�yhteydessä�ryhmänä,�kuten�ei�

myöskään�EU.�EU:n�jäsenvaltiot�suhtautuivat�UPR:ään�luottavaisesti�rakentavalla,�avoimella�ja�

vastuullisella�tavalla.�EU�teki�myös�selväksi,�ettei�UPR2prosessin�toteuttaminen�saa�estää�

ihmisoikeusneuvostoa�puuttumasta�sen�huomiota�edellyttäviin�hätätilanteisiin�UPR:n�ulkopuolella.��
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Muutamat�jäsenet�ja�valtioista�riippumattomat�järjestöt�arvostelivat�kesäkuun�

täysistuntokeskusteluissa�UPR2mekanismia�puolueellisesta�ja�erityisen�kritiikittömästä�

suhtautumisesta�tiettyihin�arvioituihin�valtioihin,�joissa�esiintyy�merkittäviä�ihmisoikeusongelmia.�

UPR2mekanismia�tarkastelleessa�täysistunnossa�ilmeni�myös,�että�alueelliset�ryhmät�ovat�hyvin�

erimielisiä�siitä,�mihin�asioihin�valtioista�riippumattomat�järjestöt�voivat�puuttua�täysistunnossa�ja�

olisiko�niiden�osuus�rajoitettava�UPR2työryhmissä�esitettäviin�huomioihin�ja�suosituksiin.�Tämä�

estäisi�EU:n�mielestä�valtioista�riippumattomia�järjestöjä�ottamasta�esiin�tärkeitä�asioita,�joita�ei�

käsitellä�työryhmissä�riittävästi�tai�lainkaan.�

�

Durbanintarkistuskokous:Valmistelevan�komitean�(21.�huhtikuuta–2.�toukokuuta�2008)�

ensimmäisessä�merkittävässä�istunnossa�pyrittiin�määrittämään�tietyt�Durbanin�tarkistuskokouksen�

keskeiset�organisatoriset�seikat,�tarkistuskokoukseen�sisällytettävät�asiat�ja�päätösasiakirjan�muoto.�

Istunnossa�päätettiin,�että�Durbanin�tarkistuskokous�pidetään�Genevessä�20.–24.�huhtikuuta�2009.�

Istuntojen�välillä�kokoontuva�Durbanin�tarkistuskokouksen�valmistelukomitean�toimien�seurannasta�

vastaava�avoin�hallitustenvälinen�työryhmä�piti�myös�ensimmäisen�kokouksensa�

26.–30.�toukokuuta�2008.�

�

EU�jatkoi�osallistumistaan�tähän�vaikeaan�ja�poliittisesti�hyvin�arkaluonteiseen�prosessiin.�EU�oli�

tyytyväinen�päätökseen�järjestää�tarkistuskokous�YK:n�toimistossa�Genevessä.�EU:n�mukaan�

tarkistuskokouksessa�olisi�käsiteltävä�Durbanin�julistuksen�ja�toimintaohjelman�täytäntöönpanoa,�

parhaiden�toimintatapojen�määrittelyä�ja�mahdollisia�muita�toimenpiteitä�toimintaohjelman�

täytäntöönpanon�tehostamiseksi.�EU�on�myös�painottanut,�että�prosessin�olisi�oltava�

oikeudenmukainen,�avoin�ja�sovitteleva�ja�että�kansalaisyhteiskunnan�olisi�osallistuttava�siihen�

laajasti.�

�

Oikeuskehitykseen:Oikeutta�kehitykseen�käsittelevä�korkean�tason�työryhmä�kokoontui�vuoden�

2008�alussa,�ja�EU�tuki�edelleen�kyseisen�oikeuden�täytäntöönpanon�konkreettisten�edellytysten�

toiminnallistamista.�EU�myös�korosti,�että�sen�yhteydessä�on�käytettävä�ihmisoikeuksiin�perustuvaa�

lähestymistapaa.�EU�edisti�saman�lähestymistavan�käyttöä�oikeutta�kehitykseen�käsittelevän�

työryhmän�kokouksessa�myöhemmin�samana�vuonna.�

�
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5.3� Euroopanneuvosto

�

Euroopan�unionin�ja�Euroopan�neuvoston�yhteistyötä�ohjaa�toukokuussa�2007�allekirjoitettu�

yhteisymmärryspöytäkirja.��

�

EU:n�puheenjohtajavaltion,�komission,�Euroopan�neuvoston�pääsihteerin�ja�Euroopan�neuvoston�

ministerikomitean�puheenjohtajan�välillä�pidettiin�neljän�osapuolen�kokoukset�23.�lokakuuta�2007�

ja�10.�maaliskuuta�2008.�Osanottajat�olivat�tyytyväisiä�yhteisymmärryspöytäkirjan�täytäntöönpanon�

etenemiseen�ja�korostivat,�että�yhteistyötä�olisi�edistettävä�edelleen�ihmisoikeuksien,�

oikeusvaltioperiaatteen�noudattamisen�ja�pluralistisen�demokratian�aloilla,�koska�ne�ovat�

molemmille�järjestöille�yhteisiä�arvoja.�

�

Joukko�Euroopan�neuvoston�virkamiehiä,�myös�Euroopan�neuvoston�ihmisoikeusvaltuutettu�ja�

apulaispääsihteeri,�osallistui�EU:n�neuvoston�työryhmien�kokouksiin.�Euroopan�komissio�ja�

neuvoston�pääsihteeri�pitivät�vuoden�kuluessa�yllä�tiiviitä�suhteita�ihmisoikeusvaltuutettuun.��

�

Komissio�ja�Euroopan�neuvosto�allekirjoittivat�18.�kesäkuuta�2008�sopimuksen�EU:n�

perusoikeusviraston�kanssa�tehtävästä�yhteistyöstä123.�Sopimuksessa�määrätään�säännöllisten�

kokousten�pitämisestä,�tietojenvaihdosta�ja�toimien�yhteensovittamisesta.�Sopimuksen�mukaan�

Euroopan�neuvosto�nimittää�perusoikeusviraston�hallintoneuvoston�ja�johtokunnan�jäseneksi�ja�

varajäseneksi�kaksi�riippumatonta�henkilöä,�ja�siinä�määrätään�Euroopan�neuvoston�äänioikeudesta�

mainituissa�elimissä.��

�

Euroopan�komissio�ja�Euroopan�neuvoston�Venetsian�komissio�vaihtoivat�yhteistyökirjeitä�

13.�kesäkuuta�2008.�Euroopan�komission�edustajat�osallistuivat�säännöllisesti�Venetsian�komission�

täysistuntoihin.��

�������������������������������������������������
123� Neuvoston�asetus�(EY)�N:o�168/2007,�annettu�15�päivänä�helmikuuta�2007,�Euroopan�unionin�

perusoikeusviraston�perustamisesta,�EUVL�L�53,�22.2.2007,�s.�1.�
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EU�ja�Euroopan�neuvosto�tekivät�vuoden�aikana�yhteistyötä�monissa�erilaisissa�ihmisoikeusalan�

toimissa.�Euroopan�komissio�oli�edustettuna�demokratian�tulevaisuutta�käsittelevän�foorumin�

(Forum	for	the	Future	of	Democracy)�vuoden�2007�istunnossa�Tukholmassa�ja�osallistui�foorumin�

neuvoa2antavan�komitean�toimintaan.�Euroopan�unioni�liittyi�kuolemanrangaistuksen�vastaista�

eurooppalaista�teemapäivää�koskevaan�Euroopan�neuvoston�aloitteeseen�ja�osallistui�Euroopan�

neuvoston�Lissabonissa�9.�lokakuuta�2007�kyseisestä�aiheesta�järjestämään�konferenssiin�"Europe	

against	the	Death	Penalty".�Euroopan�yhteisöjen�tuomioistuin�ja�Euroopan�ihmisoikeustuomioistuin�

kokoontuivat�9.�marraskuuta�2007�Strasbourgissa,�jossa�tuomioistuinten�tuomarit�saivat�tilaisuuden�

käydä�keskustelua�ajankohtaisista�oikeudellisista�kysymyksistä.�Euroopan�komissio�osallistui�

marraskuussa�2007�pidettyyn�konferenssiin,�jossa�käsiteltiin�ihmiskaupan�vastaista�toimintaa�

koskevan�Euroopan�neuvoston�yleissopimuksen�valvontamekanismia.�Euroopan�neuvosto�osallistui�

Euroopan�komission�maaliskuussa�2008�järjestämään�lapsen�oikeuksia�käsittelevän�eurooppalaisen�

foorumin�toiseen�istuntoon.�Euroopan�neuvosto�osallistui�puheenjohtajavaltio�Slovenian�

tammikuussa�2008�järjestämään�Euroopan�kulttuurienvälisen�vuoropuhelun�teemavuoden�

avaustilaisuuteen�ja�on�mukana�erilaisissa�vuoden�aikana�toteutettavissa�toimissa.��

�

Vuosina�2007–2008�oli�käynnissä�39�Euroopan�komission�ja�Euroopan�neuvoston�yhteistä�

ohjelmaa,�joiden�kokonaismäärärahat�olivat�50�771�312�euroa�(yhteisistä�ohjelmista�11�prosenttia�

koski�ihmisoikeuskysymyksiä�ja�51�prosenttia�oikeusvaltion�periaatetta).�Yhteisten�ohjelmien�

aiheita�ovat�muun�muassa�lasten�oikeuksien�parantaminen�ja�riskiryhmiin�kuuluvien�lasten�

integrointi�yhteiskuntaan�Venäjän�federaatiossa�("Enforcing	the	Rights	of	the	Child	and	Integrating	

Children	at	risk	into	Society	in	the	Russian	Federation"),�Euroopan�ihmisoikeusyleissopimuksesta�

turkkilaisille�lakimiehille�järjestettävän�koulutuksen�tukeminen�("Support	for	Training	of	Turkish	

Lawyers	on	the	European	Convention")�sekä�vankilauudistus�ja�kriminaalihuoltolaitoksen�

kehittäminen�Montenegrossa�("Prison	Reform	and	Probation	Service	Development	in	

Montenegro").�Euroopan�komission�rahoitusosuus�kattoi�noin�80�prosenttia�ohjelmien�

kokonaisrahoituksesta.�

�

Molempien�järjestöjen�tärkeänä�haasteena�on�edelleen�Euroopan�ihmisoikeustuomioistuimen�

vahvistaminen,�mitä�vaikeuttaa�se,�ettei�Venäjä�ole�vielä�ratifioinut�Euroopan�

ihmisoikeusyleissopimuksen�pöytäkirjaa�14.�EU�jatkaa�asian�käsittelyä�Venäjän�kanssa�sekä�

Venäjän�kanssa�käymässään�vuoropuhelussa�että�Euroopan�neuvoston�puitteissa.�
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5.4� Euroopanturvallisuus=jayhteistyöjärjestö(Etyj)

�

EU�tuki�edelleen�Etyjiä�sen�pyrkimyksissä�tehostaa�turvallisuutta�kaikkien�kolmen�ulottuvuutensa�

eli�poliittis2sotilaallisen,�taloudellisen�ja�ympäristöllisen�sekä�inhimillisen�ulottuvuuden�avulla.�

Inhimillisen�ulottuvuuden�osalta�EU�painotti�edelleen,�että�demokraattisten�instituutioiden�ja�

ihmisoikeuksien�toimiston�(ODIHR)�riippumattomuus�on�varmistettava.��

�

EU�piti�erityisen�tärkeänä�Etyjin�ja�ODIHR:n�vaalitarkkailua�ja�pani�tyytyväisenä�merkille�useat�

Etyjin�ja�ODIHR:n�vaalitarkkailuvaltuuskunnat,�joita�lähetettiin�sekä�EU:hun�kuuluviin�että�muihin�

Etyjin�osallistujavaltioihin.�EU�piti�valitettavana,�ettei�ODIHR�ennen�kokemattomien�rajoitusten�ja�

byrokraattisten�esteiden�vuoksi�pystynyt�vastaamaan�Venäjän�federaation�pyyntöön�saapua�

tarkkailemaan�2.�joulukuuta�2007�pidettyjä�Venäjän�duuman�vaaleja.�EU�piti�valitettavana�myös�

sitä,�että�2.�maaliskuuta�2008�pidettyjen�Venäjän�presidentinvaalien�tarkkailua�koskevaan�Venäjän�

viranomaisten�pyyntöön�sisältyi�rajoituksia,�jotka�saattoivat�ODIHR:n�tilanteeseen,�jossa�sen�oli�

mahdotonta�toteuttaa�toimeksiantoaan,�ja�se�joutui�peruuttamaan�vaalitarkkailuvaltuuskuntansa.�EU�

suhtautui�myönteisesti�Etyjin�puheenjohtajavaltion�Suomen�aloitteeseen�käynnistää�vaaliasioita�

koskevat�keskustelut,�joissa�muun�muassa�vahvistetaan�osallistujavaltioiden�tältä�osin�tekemät�

sitoumukset,�kuten�sananvapaus�sekä�yhdistymis2�ja�kokoontumisvapaus.��

�

ODIHR:n�edustajat,�suurlähettiläs�Christian�Strohal�mukaan�luettuna,�osallistuivat�useita�kertoja�

neuvoston�työryhmäkokouksiin�tarjoten�siten�arvokkaan�tilaisuuden�säännölliseen�näkemysten�

vaihtoon.�

�

Madridissa�pidetyssä�Etyjin�ministerineuvoston�istunnossa�päätettiin�Etyjin�kolmesta�seuraavasta�

puheenjohtajavaltiosta,�joista�Kazakstan,�joka�sitoutui�poliittisessa�julkilausumassaan�jatkamaan�

demokraattisia�uudistuksia,�toimii�puheenjohtajavaltiona�vuonna�2010.�EU:hun�kuuluvat�Etyjin�

osallistujavaltiot�avustavat�Kazakstania�sen�valmistautuessa�puheenjohtajakauteensa.�EU:n�

osallistujavaltiot�korostivat�edelleen,�että�erityisesti�tiedotusvälineiden�vapauden,�

uskonnonvapauden,�kokoontumisvapauden�ja�oikeuslaitoksen�alalla�olisi�vielä�saatava�aikaan�

huomattavaa�edistystä.��
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EU�arvostaa�suuresti�osallistujavaltioiden�laajaa�sitoutumista�Etyjin�inhimilliseen�ulottuvuuteen�ja�

käsittelee�aihetta�kahdenvälisissä�yhteyksissään�muihin�osallistujavaltioihin.�EU�antoi�pysyvän�

neuvoston�istunnoissa�useita�lausuntoja�ihmisoikeuskysymyksistä�muun�muassa�Venäjällä,�

Turkmenistanissa,�Kazakstanissa,�Azerbaidžanissa,�Kirgisiassa,�Uzbekistanissa�ja�Valko2Venäjällä,�

erityisesti�tiedotusvälineiden�vapauden�ja�kokoontumisvapauden�osalta.�EU�antoi�myös�

julkilausumia,�joissa�kehotetaan�poistamaan�kuolemanrangaistus�niistä�osallistujavaltioista,�joissa�se�

on�vielä�käytössä.�EU�antoi�tukensa�vähemmistövaltuutetulle,�jolla�on�keskeinen�asema�

vähemmistöihin�kuuluvien�henkilöiden�oikeuksien�suojelussa�erityisesti�lukkiutuneiden�konfliktien�

ja�Kosovon�osalta,�ja�korosti�osaltaan�osallistujavaltioiden�vastuuta�sinti2�ja�romaniväestöistä.�

�

EU�katsoo,�että�Varsovassa�pidettävällä�Etyjin�inhimillisen�ulottuvuuden�vuosittaisella�

täytäntöönpanokokouksella�ja�vuoden�aikana�pidettävillä�erilaisilla�ylimääräisillä�inhimillisen�

ulottuvuuden�täytäntöönpanokokouksilla,�joissa�arvioidaan�osallistujavaltioiden�onnistumista�

inhimillistä�ulottuvuutta�koskevien�sitoumustensa�täyttämisessä,�on�erittäin�tärkeä�merkitys,�koska�

ne�antavat�valtioista�riippumattomille�järjestöille�ja�valtion�virkamiehille�mahdollisuuden�

keskustella�tasavertaisesti.�EU:n�osallistujavaltiot�osallistuvat�edelleen�aktiivisesti�näihin�

täytäntöönpanokokouksiin�sekä�käyttämällä�puheenvuoroja�täysistunnoissa�että�järjestämällä�

oheistapahtumia.�Esimerkiksi�puheenjohtajavaltio�Portugali�järjesti�lokakuussa�2007�

ihmisoikeuksien�puolustajia�koskevan�tapahtuman,�jossa�myös�korkeana�edustajana�toimivan�

pääsihteerin�henkilökohtainen�ihmisoikeusedustaja�piti�puheenvuoron.��
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6.� MAAKOHTAISETASIAT



6.1� EU:nehdokasvaltiotjamahdollisetehdokasvaltiot

�
Mahdollisuus�EU:n�jäsenyyteen�toimii�edelleen�voimakkaana�kannustimena�poliittisten�ja�

taloudellisten�uudistusten�toteuttamiseen�nykyisissä�ja�mahdollisissa�ehdokasmaissa.�Erityisen�

merkittävää�se�on�demokratian,�oikeusvaltion,�hallintotavan�ja�ihmisoikeuksien�alalla:�

ehdokasvaltioiden�toteuttamat�mittavat�toimenpiteet�demokraattisten�järjestelmien�

käyttöönottamiseksi,�oikeuslaitoksen�uudistamiseksi,�ihmisoikeuksien,�myös�vähemmistöihin�

kuuluvien�henkilöiden�oikeuksien�suojelemiseksi�ja�vapaiden�tiedotusvälineiden�kehittämiseksi�

todistavat�EU:n�vahvasta�vetovoimasta.�EU:n�kolmansia�maita�kohtaan�noudattamaan�

ihmisoikeuspolitiikkaan�sisältyy�tiiviin�seurannan�lisäksi�puolivuosittain�käytävä�

ihmisoikeusvuoropuhelu124.�

�
Kroatian�osalta�jatkettiin�ihmisoikeuksien�kunnioittamisen�tiivistä�seurantaa.�EU�sai�

liittymisprosessin�puitteissa�19.�joulukuuta�2007�valmiiksi�lukua�23�(oikeuslaitos�ja�perusoikeudet)�

koskevan�arvioinnin�tulokset�ja�määritteli�oikeuslaitoksen�uudistamista,�lahjonnan�torjumista�ja�

vähemmistöjä�koskevat�avaamisedellytykset.�Nämä�ovat�tarkistuskohtia,�joiden�on�täytyttävä�ennen�

neuvotteluluvun�avaamista.�

�
Huhtikuun�28.�päivänä�2008�kokoontunut�vakautus2�ja�assosiaationeuvosto�korosti,�että�

laajentumisneuvottelujen�eteneminen�riippuu�ennen�kaikkea�siitä,�miten�Kroatia�edistyy�kaikkien�

liittymisperusteiden�täyttämisessä.�Ihmisoikeuksien�kunnioittaminen�on�perusteiden�olennainen�osa.��

�
Lisäksi�yleisten�asioiden�ja�ulkosuhteiden�neuvoston�istunnossa�10.�joulukuuta�2007�unioni�kehotti�

Kroatiaa�etenemään�saavutustensa�ja�täytäntöönpanotilanteensa�pohjalta�ja�edistymään�erityisesti�

oikeuslaitoksen�ja�hallinnon�uudistamisessa,�vähemmistöihin�kuuluvien�henkilöiden�oikeuksissa�ja�

pakolaisten�paluumuutossa.�Neuvosto�myös�muistutti,�että�täyttä�yhteistyötä�entisen�Jugoslavian�

alueen�kansainvälisen�rikostuomioistuimen�(ICTY)�kanssa�on�jatkettava�ja�että�lisätoimia�tarvitaan�

sen�varmistamiseksi,�että�sotarikoksiin�syyllistyneet�asetetaan�syytteeseen�ja�tuomitaan�itse�

Kroatiassa�ja�etnisen�taustan�vaikuttamatta�asiaan.��

�������������������������������������������������
124� Ks.�kohta�2.6.6,�Ihmisoikeuksia�koskevat�troikan�neuvottelut�Yhdysvaltojen,�Kanadan,�Japanin,�

Uuden2Seelannin�ja�ehdokasmaiden�kanssa.�
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Kroatia�on�ratifioinut�kaikki�tärkeimmät�YK:n�ja�kansainväliset�ihmisoikeussopimukset.�

Täytäntöönpanoa�on�vielä�tehostettava.�Lainsäädäntö2�ja�rahoitusjärjestelmän�hajanaisuus�vaikuttaa�

sosiaalisesti�haavoittuvassa�asemassa�olevien�henkilöiden�ja�vähemmistöjen�asemaan.�Erityisesti�

romanit�kärsivät�edelleen�vaikeista�elinoloista�ja�syrjinnästä.��

�

Euroopan�unioni�jatkaa�sen�vuoksi�vakautus2�ja�assosiaatioprosessin�ja�poliittisen�vuoropuhelun�

yhteydessä�tilanteen�seuraamista�liittymiskumppanuuden�pohjalta�ja�vuosittaisen�

määräaikaiskertomuksen�avulla.��

�

EntisenJugoslaviantasavallanMakedonian�osalta�vakautus2�ja�assosiaationeuvosto�kokoontui�

24.�heinäkuuta�2007�tarkastelemaan�vakautus2�ja�assosiaatiosopimuksen�täytäntöönpanoa.�Se�pani�

merkille,�että�entinen�Jugoslavian�tasavalta�Makedonia�on�pannut�täytäntöön�useimmat�sopimuksen�

mukaiset�velvoitteensa.�Se�piti�myönteisenä�lainsäädännön�suhteen�saavutettua�edistystä�eri�aloilla�

ja�korosti,�että�hallinnollisten�valmiuksien�vahvistaminen�on�erittäin�tärkeää�tehokkaan�

täytäntöönpanon�varmistamiseksi.��

�

Pääministeri�ja�presidentti�aloittivat�syyskuussa�2007�säännöllisen�vuoropuhelun,�jollaista�näiden�

kahden�valtiollisen�instituution�välillä�ei�ollut�käyty�vuoden�2006�vaalien�jälkeen.�Vuoden�2007�

loppuun�mennessä�oli�annettu�lainsäädäntöä�useilla�aloilla,�erimerkiksi�kolme�poliisitoimen�

uudistamista�koskevaa�keskeistä�lakia.�Lisäksi�perustettiin�EU:hun�yhdentymistä�käsittelevä�

kansallinen�neuvosto.�Neljän�suurimman�hallitus2�ja�oppositiopuolueen�johtajien�välillä�järjestettiin�

vaihtelevin�väliajoin�vuoropuhelukokouksia.�

�

Hallituskoalitio�jakautui�maaliskuussa�2008,�kun�DPA�(koalition�albanialaispuolue)�päätti�lähteä�

hallituksesta.�Huhtikuun�alussa�pidetyssä�Naton�huippukokouksessa�maalle�vakuutettiin�Naton�

antavan�tunnustusta�kovalle�työlle�ja�sitoutuneisuudelle,�jota�entinen�Jugoslavian�tasavalta�

Makedonia�on�osoittanut,�ja�sovittiin,�että�maa�saa�kutsun�liittyä�Natoon�heti�kun�nimikysymykseen�

löydetään�molempien�osapuolten�hyväksyttävissä�oleva�ratkaisu.�Se,�ettei�liittymiskutsua�esitetty�

välittömästi,�koettiin�maassa�pahana�pettymyksenä.�Välittömästi�tämän�jälkeen�päätettiin�pitää�

ennenaikaiset�vaalit.��
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Vaalit�pidettiin�1.�kesäkuuta,�ja�niiden�toinen�kierros�järjestettiin�15.�kesäkuuta�ja�29.�kesäkuuta�

2008�alueilla,�joilla�ilmeni�vakavia�väärinkäytöksiä.�Neuvosto�tuomitsi�16.�kesäkuuta�2008�

antamissaan�päätelmissä�väkivaltaisuudet�ja�muut�vakavat�puutteet,�joista�Etyj/ODIHR�oli�

raportoinut,�ja�kehotti�viranomaisia�tutkimaan�kaikki�tietoon�tulleet�välikohtaukset�ja�ryhtymään�

asianmukaisiin�toimiin�Etyjin/ODIHR:n�antamien�suositusten�mukaisesti.�Neuvosto�myös�toisti,�että�

Euroopan�unioni�on�lujasti�sitoutunut�Länsi2Balkanin�Eurooppaan�lähentymiseen�ja�kannusti�alueen�

maita�täyttämään�tarvittavat�edellytykset.�

�

Vaalien�jälkeen�aloitettiin�välittömästi�tiiviit�neuvottelut�uuden�hallituksen�nimittämiseksi�istuvan�

pääministerin�Nikola�Gruevskin�(VMRO2DMPNE)�johdolla,�jonka�presidentti�oli�nimittänyt�

johtamaan�neuvotteluja.�VMRO2DMPNE�sai�yhdessä�19�puolueen�ryhmittymän�kanssa�

enemmistön,�63�paikkaa,�parlamentin�120�paikasta.��

�

Entinen�Jugoslavian�tasavalta�Makedonia�on�ratifioinut�kaikki�tärkeimmät�YK:n�ja�kansainväliset�

ihmisoikeusalan�yleissopimukset.�Täytäntöönpanoa�on�vielä�tehostettava.�Lainsäädäntö2�ja�

rahoitusjärjestelmän�hajanaisuus�vaikuttaa�sosiaalisesti�haavoittuvassa�asemassa�olevien�

henkilöiden�ja�vähemmistöjen�asemaan.�Erityisesti�romanit�kärsivät�edelleen�erittäin�vaikeista�

elinoloista�ja�syrjinnästä.��

�

Euroopan�unioni�jatkaa�sen�vuoksi�vakautus2�ja�assosiaatioprosessin�ja�poliittisen�vuoropuhelun�

yhteydessä�tilanteen�seuraamista�liittymiskumppanuuden�pohjalta�ja�vuosittaisen�

määräaikaiskertomuksen�avulla.��



Turkkia�koetteli�vuonna�2007�poliittinen�ja�perustuslaillinen�kriisi,�joka�jatkui�vielä�vuonna�2008.��

�
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Poliittiset�uudistukset�edistyivät�vain�vähän,�ja�poliittisten�puolueiden,�vallassa�oleva�puolue�

mukaan�lukien,�kieltämiseksi�aloitettiin�oikeudenkäyntejä.�Tässä�yhteydessä�on�tärkeää�jatkaa�

tarvittavia�uudistuksia�ja�niiden�täytäntöönpanoa.�Oikeuslaitoksen�ja�hallinnon�uudistamisen�sekä�

terrorismin�torjunnan�aloilla�toteutettiin�toimenpiteitä,�mutta�lisätoimet�ovat�vielä�tarpeen.�

Siviilihallinnon�ja�armeijan�suhteiden�osalta�vuoden�2007�perustuslaillinen�kriisi�vahvisti�

demokraattisen�prosessin�ensisijaisuutta,�mutta�armeija�käytti�edelleen�huomattavaa�poliittista�

vaikutusvaltaa.�Kidutus2�ja�pahoinpitelytapauksissa�on�vielä�keskityttävä�siihen,�että�noudatetaan�

hallituksen�nollatoleranssipolitiikkaa�kidutuksen�osalta.�Sananvapauden�osalta�kansalaisia�asetettiin�

edelleen�syytteeseen�mielipiteidensä�väkivallattomasta�esittämisestä.�Myönteistä�oli�se,�että�Turkin�

rikoslain�301�artiklaa,�jota�on�käytetty�satojen�tällaisten�tapausten�käsittelyn�aloittamiseksi,�

muutettiin.�Muita�säännöksiä�on�kuitenkin�vielä�muutettava,�ja�kaikki�asiaankuuluva�lainsäädäntö�

on�pantava�täytäntöön�Euroopan�ihmisoikeussopimuksen�ja�Euroopan�ihmisoikeustuomioistuimen�

oikeuskäytännön�mukaisesti.�Uskonnonvapauden�alalla�annettiin�säätiöitä�koskeva�laki,�mutta�

maasta�puuttuu�edelleen�oikeudellinen�kehys,�jonka�nojalla�kaikki�uskonnolliset�yhteisöt�voivat�sekä�

lain�mukaan�että�käytännössä�toimia�ilman�aiheettomia�rajoituksia.�Myös�suvaitsevaisen�ilmapiirin�

luomiseksi�on�vielä�ponnisteltava.�Yhdistymis2�ja�kokoontumisvapauden�sekä�naisten�ja�lasten�

oikeuksien�turvaamisessa�edistyttiin�jonkin�verran,�mutta�lisätoimet�ovat�edelleen�tarpeen.�

Sukupuoliseen�suuntautumiseen�liittyvää�fyysistä�häirintää�esiintyy�edelleen�ajoittain.�Lainsäädäntö�

ei�vieläkään�tarjoa�erityistä�suojelua�sukupuoliseen�suuntautumiseen�perustuvalta�syrjinnältä.�

Ammattiyhdistysoikeuksia�koskevaa�lainsäädäntöä�on�muutettava,�ja�vähemmistöjen�oikeuksia�ja�

sivistyksellisiä�oikeuksia�rajoitetaan�edelleen.��

�

Turkki�on�ratifioinut�kaikki�tärkeimmät�YK:n�ja�kansainväliset�ihmisoikeusalan�yleissopimukset.�

Täytäntöönpanoa,�erityisesti�Euroopan�ihmisoikeustuomioistuimen�tuomioiden�täytäntöönpanoa,�on�

vielä�tehostettava.�Lainsäädäntö2�ja�rahoitusjärjestelmän�hajanaisuus�vaikuttaa�sosiaalisesti�

haavoittuvassa�asemassa�olevien�henkilöiden�ja�vähemmistöjen�asemaan.�Erityisesti�romanit�

kärsivät�vaikeista�elinoloista�ja�syrjinnästä.��

�

Euroopan�unioni�jatkaa�sen�vuoksi�neuvotteluprosessin�ja�poliittisen�vuoropuhelun�yhteydessä�

tilanteen�seuraamista�liittymiskumppanuuden�pohjalta�ja�vuosittaisen�määräaikaiskertomuksen�

avulla.��

�
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Länsi=Balkanin�maat�kuuluvat�vakautus=jaassosiaatioprosessin�piiriin125.�Vakautus2�ja�

assosiaatioprosessin�eteneminen�edellyttää�muun�muassa�sitä,�että�kunnioitetaan�demokratian�ja�

oikeusvaltion�periaatteita,�ihmisoikeuksia,�vähemmistöihin�kuuluvien�henkilöiden�oikeuksia,�

perusvapauksia�sekä�kansainvälisen�oikeuden�ja�alueellisen�yhteistyön�periaatteita.�Yhteisön�tukea�

annetaan�liittymistä�valmistelevasta�tukivälineestä126.�Vakautus2�ja�assosiaatioprosessin�ehtojen�

noudattamista�seurataan�komission�laatimien�vuosittaisten�määräaikaiskertomusten�kautta.�

Seuraavat�määräaikaiskertomukset�julkaistaan�marraskuussa�2008.�

�

EU�käy�alueen�maiden�kanssa�säännöllisiä�keskusteluja�muun�muassa�ihmisoikeuskysymyksistä.�

Ministeritasolla�tämä�tapahtuu�vakautus2�ja�assosiaationeuvoston�istunnoissa�Kroatian�ja�entisen�

Jugoslavian�tasavallan�Makedonian�kanssa,�poliittisen�vuoropuhelun�troikkakokouksissa�ja�EU:n�ja�

Länsi2Balkanin�ministerifoorumissa.�Virkamiestasolla�välineitä�ovat�pysyvä�tehostettu�vuoropuhelu�

(EPD)�Serbian�ja�Montenegron�kanssa,�vakautus2�ja�assosiaatioprosessin�seurantamekanismi�(STM)�

Kosovon�kanssa,�uudistusten�edistymisen�seurantaväline�(RPM)�Bosnia�ja�Hertsegovinan�kanssa�

sekä�kokonaisvaltainen�toimintaryhmä�Albanian�kanssa.��



Kumppanuuksissa127�määritellään�kullekin�maalle�suuntaviivat�Eurooppaan�yhdentymisen�

tiivistämiseksi.�Kumppanuuksissa�määritellään�lyhyen�ja�keskipitkän�aikavälin�ensisijaiset�tavoitteet�

ja�velvoitteet,�joita�on�noudatettava�EU:hun�lähentymiseksi.�Niitä�päivitetään�säännöllisesti.�

Ihmisoikeuskysymykset�ja�vähemmistöjen�suojelu�kuuluvat�kumppanuuksien�poliittisiin�

edellytyksiin.�Länsi2Balkanin�maat�täydentävät�kumppanuuksia�laatimalla�täytäntöönpanoa�

koskevan�kansallisen�toimintasuunnitelman,�jossa�esitetään�selkeä�toimintasuunnitelma�ja�sitoumus�

kunnioittaa�ihmisoikeuksia.�EU:n�rahoitusapu�suunnataan�kumppanuuksissa�määritellyille�

ensisijaisille�aloille.��

�������������������������������������������������
125� Entinen�Jugoslavian�tasavalta�Makedonia�on�ehdokasmaa�ja�Bosnia�ja�Hertsegovina,�Montenegro,�

Serbia�ja�Albania�ovat�mahdollisia�ehdokasmaita.�
126� EUVL�L�210,�31.7.2006,�s.�82.�
127� EUVL�42,�16.2.2008,�s.�51�(Kroatian�liittymiskumppanuus);�
� EUVL�L�80,�19.3.2008�(Albanian,�Bosnia�ja�Hertsegovinan�ja�Serbian,�mukaan�luettuna�Kosovo�

sellaisena�kuin�se�määritellään�10.6.1999�annetussa�YK:n�turvallisuusneuvoston�päätöslauselmassa�
1244,�Eurooppa2kumppanuudet;�entisen�Jugoslavian�tasavallan�Makedonian�liittymiskumppanuus);��

� EUVL�L�20,�27.1.2007�(Montenegron�Eurooppa2kumppanuus).�
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Alueellinen�yhteistyö�on�olennaista�Länsi2Balkanin�pitkän�aikavälin�vakauden,�talouskehityksen�ja�

sovinnon�kannalta,�ja�se�on�yksi�vakautus2�ja�assosiaatioprosessin�ehdoista.�Ehtona�on�myös�

toimiminen�täydessä�yhteistyössä�entisenJugoslavianalueenkansainvälisen

rikostuomioistuimen�(ICTY)�kanssa.�Tällä�tavoin�vakautus2�ja�assosiaatioprosessissa�käsitellään�

myös�menneitä�ihmisoikeusloukkauksia.�Euroopan�unioni�tukee�ICTYn�työtä�sen�päätökseen�

saattamiseen�asti,�joka�tapahtunee�vuonna�2010.��

�

Jo�aikaisemmin�on�hyväksytty�yhteisiä�kantoja,�joilla�on�pyritty�tukemaan�ICTYn�toimeksiannon�

tehokasta�täytäntöönpanoa�jäädyttämällä�oikeutta�pakoilevien�syytteeseen�asetettujen�henkilöiden�

omaisuutta�ja�asettamalla�matkustuskieltoon�henkilöitä,�jotka�auttavat�ICTYn�syytteeseen�asettamia�

henkilöitä�pakoilemaan�oikeutta.�Näiden�yhteisten�kantojen�voimassaoloa�jatketaan,�ja�niitä�

päivitetään�säännöllisesti.�

�

Albanian�kanssa�allekirjoitettiin�vakautus2�ja�assosiaatiosopimus�12.�kesäkuuta�2006.�Väliaikaiseen�

sopimukseen�kuuluvat�kauppaa�koskevat�määräykset�tulivat�voimaan�1.�joulukuuta�2006.�Vakautus2�

ja�assosiaatiosopimuksen�oli�30.�kesäkuuta�2008�mennessä�ratifioinut�19�EU:n�jäsenvaltiota.��

�

Parlamentti�valitsi�heinäkuussa�2007�uuden�presidentin�(Bamir�Topi)�perustuslain�mukaisesti,�millä�

vältettiin�ennenaikaisten�vaalien�aiheuttama�vaikea�poliittinen�tilanne.�Tämän�jälkeen�suurimpien�

poliittisten�puolueiden�välisessä�vuoropuhelussa�keskityttiin�toimenpiteisiin,�joiden�avulla�maa�voisi�

saada�kutsun�liittyä�Natoon.�Tavoite�saavutettiin,�kun�Nato�esitti�Albanialle�liittymiskutsun�

huhtikuun�2008�alussa�Bukarestissa�pitämässään�huippukokouksessa.��

�

Albanian�parlamentti�hyväksyi�21.�huhtikuuta�2008�suurella�enemmistöllä�perustuslakiin�muun�

muassa�vaaliuudistusta�koskevia�muutoksia�suurimpien�poliittisten�puolueiden�välisen�sopimuksen�

pohjalta.�Pienemmät�poliittiset�puolueet�olivat�vaatineet,�että�osasta�muutoksista�järjestettäisiin�

kansanäänestys.�Parlamentti�on�uudistamassa�vaalilakia�vaaliuudistuksen�panemiseksi�täytäntöön.�

Sananvapaus�taataan�perustuslaissa,�mutta�monia�tiedotusvälineitä�sitovat�poliittiset�ja�taloudelliset�

edut.�Albania�on�ratifioinut�useimmat�tärkeimmät�YK:n�ja�kansainväliset�ihmisoikeusalan�

yleissopimukset.�Täytäntöönpanoa�on�vielä�tehostettava.�Lainsäädäntö2�ja�rahoitusjärjestelmän�

hajanaisuus�vaikuttaa�sosiaalisesti�haavoittuvassa�asemassa�olevien�henkilöiden�ja�vähemmistöjen�

asemaan.�Erityisesti�romanit�kärsivät�edelleen�erittäin�vaikeista�elinoloista�ja�syrjinnästä.��

�
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EU�jatkaa�Albanian�ihmisoikeustilanteen�ja�erityisesti�sosiaalisesti�haavoittuvassa�olevien�ryhmien�

ja�vähemmistöjen�tilanteen�seuraamista�vakautus2�ja�assosiaatioprosessin�yhteydessä,�Eurooppa2

kumppanuuden�pohjalta�ja�vuosittaisen�määräaikaiskertomuksen�avulla.�

�

EU�allekirjoitti�vakautus2�ja�assosiaatiosopimuksen�ja�väliaikaisen�sopimuksen�Bosniaja

Hertsegovinan�kanssa�16.�kesäkuuta�2008�todettuaan,�että�useissa�keskeisissä�kysymyksissä�on�

edistytty�riittävästi.�Niitä�ovat�erityisesti�poliisitoimen�uudistus�ja�yhteistyö�ICTYn�kanssa.�

Neuvosto�totesi�päätelmissään�pitävänsä�sopimuksen�allekirjoittamista�myönteisenä�ja�odottavansa�

mielenkiinnolla�yhteistyön�tiivistämistä�Bosnia�ja�Hertsegovinan�kanssa.�Todellinen�haaste�on�

allekirjoitettujen�sopimusten�täytäntöönpano�kestävien�ja�todellisten�tulosten�aikaansaamiseksi.�

Neuvosto�kannusti�sen�vuoksi�kaikkia�Bosnia�ja�Hertsegovinan�poliittisia�voimia�pyrkimään�

yhdessä�päättäväisesti�jatkamaan�uudistusohjelman�toteuttamista,�Eurooppa2kumppanuudessa�

vahvistetut�painopisteet�mukaan�luettuina.��

�

Paikallisvaalit�on�määrä�pitää�5.�lokakuuta�2008,�ja�ne�ovat�tärkeä�poliittinen�testi�maalle,�joka�koki�

tällä�raportointikaudella�uudistusprosessia�huomattavasti�viivästyttäneen�vaikean�poliittisen�

pysähtyneisyyden�kauden.��

�

Bosnia�ja�Hertsegovina�on�ratifioinut�kaikki�tärkeimmät�YK:n�ja�kansainväliset�ihmisoikeusalan�

yleissopimukset.�Täytäntöönpanoa�on�vielä�tehostettava.�Lainsäädäntö2�ja�rahoitusjärjestelmän�

hajanaisuus�vaikuttaa�sosiaalisesti�haavoittuvassa�asemassa�olevien�henkilöiden�ja�vähemmistöjen�

asemaan.�Erityisesti�romanit�kärsivät�edelleen�erittäin�vaikeista�elinoloista�ja�syrjinnästä.��

�

EU�jatkaa�Bosnia�ja�Hertsegovinan�ihmisoikeustilanteen�ja�erityisesti�sosiaalisesti�haavoittuvassa�

olevien�ryhmien�ja�vähemmistöjen�tilanteen�seuraamista�vakautus2�ja�assosiaatioprosessin�

yhteydessä,�Eurooppa2kumppanuuden�pohjalta�ja�vuosittaisen�määräaikaiskertomuksen�avulla.�

�

Montenegro�allekirjoitti�vakautus2�ja�assosiaatiosopimuksen�EU:n�kanssa�lokakuussa�2007.�

Odotettaessa,�että�jäsenvaltiot�ratifioivat�vakautus2�ja�assosiaatiosopimuksen,�väliaikainen�sopimus�

tuli�voimaan�1.�tammikuuta�2008.�
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Montenegron�tärkein�sisäpoliittinen�tapahtuma�vuonna�2007�oli�uuden�perustuslain�hyväksyminen�

19.�lokakuuta.�Siinä�on�otettu�huomioon�Euroopan�neuvoston�ja�Venetsian�komission�suositukset,�

jotka�koskevat�ihmisoikeuksien�ja�vapauksien,�myös�vähemmistöihin�kuuluvien�henkilöiden�

oikeuksien,�suojelun�korkeaa�tasoa.�Montenegron�pääministerinä�itsenäistymisen�jälkeisistä�

ensimmäisistä�vaaleista�alkaen�toiminut�Zeljko�Sturanovic�erosi�tehtävästään�tammikuun�2008�

lopussa.�Montenegron�parlamentti�äänesti�Milo�Djukanovicin�pääministeriksi�viidennen�kerran�

29.�helmikuuta�2008.�Seuraavat�parlamenttivaalit�pidetään�syyskuussa�2009.�Filip�Vujanovic�

valittiin�uudelleen�Montenegron�presidentiksi�6.�huhtikuuta�2008.��

�

Montenegro�on�ratifioinut�useimmat�tärkeimmät�YK:n�ja�kansainväliset�ihmisoikeusalan�

yleissopimukset.�Täytäntöönpanoa�on�vielä�tehostettava.�Lainsäädäntö2�ja�rahoitusjärjestelmän�

hajanaisuus�vaikuttaa�sosiaalisesti�haavoittuvassa�asemassa�olevien�henkilöiden�ja�vähemmistöjen�

asemaan.�Erityisesti�romanit�kärsivät�edelleen�erittäin�vaikeista�elinoloista�ja�syrjinnästä.��

�

EU�jatkaa�Montenegron�ihmisoikeustilanteen�ja�erityisesti�sosiaalisesti�haavoittuvassa�olevien�

ryhmien�ja�vähemmistöjen�tilanteen�seuraamista�vakautus2�ja�assosiaatioprosessin�yhteydessä,�

Eurooppa2kumppanuuden�pohjalta�ja�vuosittaisen�määräaikaiskertomuksen�avulla.�

�
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Serbiassa�pidettiin�raportointikaudella�ensin�presidentinvaalit�(3.�helmikuuta�2008)�ja�sen�jälkeen�

parlamenttivaalit�(11.�toukokuuta�2008).�Serbian�vaaleja�edeltävä�aika�oli�arkaluonteista�myös�

Kosovon�turvallisuuden�kannalta,�mutta�sujui�lopulta�rauhallisesti.�Serbian�vaalit�pidettiin�myös�

Kosovossa,�ja�ne�sujuivat�hyvässä�järjestyksessä�ja�rauhallisesti.�Yhdistyneiden�Kansakuntien�

Kosovon2siviilioperaatio�(UNMIK)�piti�vaaleja�laittomina.�UNMIK�totesi�erityisesti,�että�Serbian�

kunnallisvaalien�pitäminen�Kosovon�alueella�on�UNMIKin�päätöslauselmaan�1244�(1999)�

perustuvien�valtuuksien�ja�toimeksiannon�vastaista,�eikä�se�siis�tule�kysymykseen.�Presidentti�Boris�

Tadicin�puolue�DS�voitti�11.�toukokuuta�2008�pidetyt�parlamenttivaalit,�ja�siitä�tuli�uuden�

parlamentin�suurin�puolue�radikaalipuolueen�jäätyä�tappiolle.�Vakautus2�ja�assosiaatiosopimuksen�

allekirjoittamisella�29.�huhtikuuta�2008�sekä�muilla�EU:n�toteuttamilla�myönteisillä�toimenpiteillä�

oli�suuri�vaikutus�äänestäjiin.�Neuvosto�päätti,�että�vakautus2�ja�assosiaatiosopimuksen�

ratifioimismenettelyt�aloitetaan�heti,�kun�neuvosto�yksimielisesti�toteaa,�että�Serbian�tasavalta�toimii�

täydessä�yhteistyössä�ICTYn�kanssa.�Neuvosto�päätti�komission�ehdotuksesta,�että�väliaikainen�

sopimus�Serbian�tasavallan�kanssa�pannaan�täytäntöön�heti,�kun�neuvosto�yksimielisesti�toteaa,�että�

Serbian�tasavalta�toimii�täydessä�yhteistyössä�ICTYn�kanssa.�

�

Pitkien�neuvottelujen�jälkeen�EU2myönteinen�ryhmittymä�saattoi�muodostaa�hallituksen�Slobodan�

Milosevicin�entisen�sosialistipuolueen�(SPS)�kanssa.�Parlamentti�hyväksyi�7.�heinäkuuta�2008�

uuden�hallituksen,�jonka�johtoon�tuli�DS:n�entinen�valtiovarainministeri�Mirko�Cvetkovic.�

Vaalitulos�ja�EU2myönteisen�ryhmittymän�johtaman�hallituksen�muodostaminen�osoittivat�selvästi,�

että�talous2�ja�sosiaalikysymykset�kiinnostivat�Serbian�kansaa�enemmän�kuin�Kosovo.��

�

Serbia�on�ratifioinut�useimmat�tärkeimmät�YK:n�ja�kansainväliset�ihmisoikeusalan�yleissopimukset.�

Täytäntöönpanoa�on�vielä�tehostettava.�Lainsäädäntö2�ja�rahoitusjärjestelmän�hajanaisuus�vaikuttaa�

sosiaalisesti�haavoittuvassa�asemassa�olevien�henkilöiden�ja�vähemmistöjen�asemaan.�Erityisesti�

romanit�kärsivät�edelleen�erittäin�vaikeista�elinoloista�ja�syrjinnästä.��

�

EU�jatkaa�Serbian�ihmisoikeustilanteen�ja�erityisesti�sosiaalisesti�haavoittuvassa�olevien�ryhmien�ja�

vähemmistöjen�tilanteen�seuraamista�vakautus2�ja�assosiaatioprosessin�yhteydessä,�Eurooppa2

kumppanuuden�pohjalta�ja�vuosittaisen�määräaikaiskertomuksen�avulla.�

�



��
��

�

14146/1/08�REV�1� � krl/MN/mrc,sk� 142�

� DG�E�HR� LIMITE� FI�

Länsi2Balkanin�alueen�tärkein�poliittinen�tapahtuma�tarkastelukaudella�oli�Kosovon�julistautuminen�

itsenäiseksi�17.�helmikuuta�2008.�Neuvosto�totesi�18.�helmikuuta�2008�antamissaan�päätelmissä,�

että�"jäsenvaltiot�päättävät�kansallisten�käytäntöjensä�ja�kansainvälisen�oikeuden�mukaisesti�

suhteistaan�Kosovoon".�Tätä�raporttia�laadittaessa�21�EU:n�jäsenvaltiota�oli�tällä�perusteella�

tunnustanut�Kosovon�itsenäisyyden.�Kyseessä�ovat�Ranska,�Yhdistynyt�kuningaskunta,�Saksa,�

Latvia,�Tanska,�Viro,�Italia,�Luxemburg,�Belgia,�Puola,�Itävalta,�Irlanti,�Ruotsi,�Alankomaat,�

Slovenia,�Suomi,�Unkari,�Bulgaria,�Liettua,�Tšekin�tasavalta�ja�Malta.�

�

Lisäksi�neuvosto�vahvisti�18.�helmikuuta�2008�antamissaan�päätelmissä�sitoutuneensa�tukemaan�

"täysimääräisesti�ja�tosiasiallisesti�Länsi2Balkanin�lähentymistä�Eurooppaan"�ja�pyysi�"komissiota�

käyttämään�yhteisön�välineitä�taloudellisen�ja�poliittisen�kehityksen�edistämiseksi�ja�esittämään�

yleensä�alueelle�konkreettisia�toimenpiteitä�siihen�suuntaan�etenemiseksi".�



Serbia�ja�Kosovon�serbit�torjuivat�jyrkästi�itsenäisyysjulistuksen,�ja�Serbia�vastasi�siihen�

ilmoittamalla�lisäävänsä�vaikutusvaltaansa�serbienemmistöisillä�alueilla,�ennen�kaikkea�Pohjois2

Kosovossa�Mitrovican�ympäristössä.�Väkivaltaisuuksia�esiintyi�jonkin�verran.�Näitä�olivat�ennen�

kaikkea�Belgradin�mellakat,�joiden�kohteina�olivat�itsenäisyyden�tunnustaneiden�valtioiden�

suurlähetystöt,�kahden�Kosovon�ja�Serbian�välisen�YK:n�tullitoimipaikan�polttaminen�pohjoisessa�

sekä�Mitrovican�pohjoisosassa�sijaitsevan�oikeustalon�valtaus,�jonka�jälkeen�UNMIK�tyhjensi�

oikeustalon,�mikä�johti�kaksi�kuolonuhria�vaatineisiin�mellakoihin.�Etnisten�ryhmien�välisiltä�

välikohtauksilta,�jotka�saattaisivat�kiristää�nykyistä�poliittista�ilmapiiriä,�on�toistaiseksi�

enimmäkseen�vältytty.

�

Kosovo�hyväksyi�9.�huhtikuuta�2008�uuden�perustuslain,�joka�on�YK:n�erityislähettiläs�Martti�

Ahtisaaren�johdolla�laaditun�Kosovon�asemaa�koskevan�kokonaisvaltaisen�ehdotuksen�mukainen�ja�

jolla�taataan�ihmisoikeuksien�ja�vähemmistöihin�kuuluvien�henkilöiden�oikeuksien�suojelun�korkea�

taso.�Perustuslaki�tuli�voimaan�15.�kesäkuuta�2008�yhdessä�41�laista�koostuvan�paketin�kanssa,�

kuten�edellä�mainitun�ehdotuksen�liitteessä�XII�määrätään.�EU�on�sitoutunut�vahvistamaan�

panostaan�Kosovossa,�etenkin�EULEX2operaation�(oikeusvaltion�alalla�toteutettava�ETPP2

operaatio)�kautta.�Sitoutumisen�pääasiallisena�tavoitteena�on�ihmisoikeuksien�ja�yhteisöjen�

oikeuksien�suojelu.�

�
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Lainsäädännön�puutteellinen�täytäntöönpano�vaikuttaa�sosiaalisesti�haavoittuvassa�asemassa�

olevien�henkilöiden,�esimerkiksi�vammaisten,�ja�vähemmistöjen�asemaan.�Heikko�talous�vaikuttaa�

heidän�asemaansa�erittäin�paljon.�Erityisesti�romanit�kärsivät�edelleen�erittäin�vaikeista�elinoloista�

ja�syrjinnästä.��

�

EU�jatkaa�Kosovon�ihmisoikeustilanteen�ja�erityisesti�sosiaalisesti�haavoittuvassa�olevien�ryhmien�

ja�vähemmistöjen�tilanteen�seuraamista�vakautus2�ja�assosiaatioprosessin�yhteydessä,�Eurooppa2

kumppanuuden�pohjalta�ja�vuosittaisen�määräaikaiskertomuksen�ja�vertaisarviointien�avulla.�



6.2� Euroopannaapuruuspolitiikka(E�P)

�

Armenia,AzerbaidžanjaGeorgia

�

EU�jatkoi�säännöllistä�ihmisoikeusvuoropuheluaan�Armenian,Azerbaidžaninja�Georgian�kanssa�

näiden�kolmen�maan�kanssa�tehdyillä�kumppanuus2�ja�yhteistyösopimuksilla�perustetuissa�

institutionaalisissa�puitteissa�sekä�niitä�koskevissa�Euroopan�naapuruuspolitiikan�(ENP)�

toimintaohjelmassa�määriteltyjen�toiminnan�ensisijaisten�tavoitteiden�mukaisesti.�Keskusteluja�

käytiin�etenkin�syyskuussa�2007�pidetyissä�EU:n�ja�Armenian,�EU:n�ja�Azerbaidžanin�ja�EU:n�ja�

Georgian�yhteistyökomitean�kokouksissa,�kesäkuussa�2008�pidetyissä�EU:n�ja�Armenian�ja�EU:n�ja�

Azerbaidžanin�yhteistyökomitean�kokouksissa�sekä�16.�lokakuuta�2007�pidetyissä�EU:n�ja�kyseisten�

maiden�yhteistyöneuvostojen�kokouksissa.�Etelä2Kaukasuksella�4.–6.�helmikuuta�2008�vierailleen�

EU:n�ulkoministeritroikan�matkan�aikana�keskusteltiin�myös�ihmisoikeuksista.�

�
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Marraskuussa�2006�hyväksyttyjä�Etelä2Kaukasian�maiden�ENP:n�toimintaohjelmia�pannaan�nyt�

täytäntöön�toista�vuotta.�ENP:n�toimintaohjelmien�puitteissa�osapuolet�ovat�sopineet�tavoittelevansa�

tiiviimpää�poliittista�yhteistyötä�ja�vuoropuhelua,�jotka�perustuvat�niiden�yhteisiin�arvoihin�eli�

ihmisoikeuksien�ja�perusvapauksien,�demokratian,�oikeusvaltion�periaatteen,�hyvän�hallintotavan�ja�

kansainvälisen�oikeuden�kunnioittamiseen.�Kyseisissä�kolmessa�ENP:n�toimintaohjelmassa�on�

erityinen�ihmisoikeuksia�ja�perusvapauksia�koskeva�osa,�joka�sisältää�konkreettisia�toteutettavia�

toimia.�Komissio�esitti�huhtikuussa�2008�arvion�kaikkien�ENP2maiden�edistymisestä�

toimintaohjelmien�täytäntöönpanossa,�myös�ihmisoikeuksien�ja�demokratiakehityksen�alalla128.��

�

Demokratia�ja�oikeusvaltioperiaate�ovat�kaikkea�muuta�kuin�vakaalla�pohjalla�Etelä2Kaukasiassa,�

kuten�loppuvuoden�2007�ja�vuoden�2008�tapahtumat�osoittivat.�Georgian�ennenaikaisten�

presidentinvaalien�(5.�tammikuuta�2008)�ja�parlamenttivaalien�(21.�toukokuuta�2008)�sekä�

Armenian�presidentinvaalien�(19.�helmikuuta�2008)�sujuminen�herätti�huolta.�EU�seurasi�

raportointikaudella�tiiviisti�kaikkien�kolmen�maan�ihmisoikeustilannetta.��

�

Armeniassa�19.�helmikuuta�2008�pidettyjen�presidentinvaalien�jälkeen�Jerevanissa�oli�

mielenosoituksia�sekä�opposition�mielenosoittajien�ja�poliisin�välisiä�yhteenottoja,�joiden�

seurauksena�monet�menettivät�henkensä,�useita�oppositioaktivisteja�pidätettiin�ja�maahan�julistettiin�

poikkeustila.�EU�on�toistuvasti�vaatinut�vapauttamaan�poliittisen�toiminnan�yhteydessä�pidätetyt�

henkilöt,�aloittamaan�uudelleen�poliittisen�vuoropuhelun,�palauttamaan�täyden�

kokoontumisvapauden�ja�tutkimaan�puolueettomasti�maaliskuun�1.�päivän�tapahtumat.�Presidentti�

Serž�Sargsian�ilmoitti�julkisesti�aikovansa�edistää�luottamuksen�lisäämistä�ja�uudistuksia.�Hän�pyysi�

EU:ta�lähettämään�pienen�asiantuntijoista�koostuvan�neuvonantajaryhmän�työskentelemään�hänen�

kansliassaan�ja�hallituksen�keskeisten�ministereiden�virastoissa,�jotta�he�voisivat�antaa�keskeisiä�

uudistusaloja�koskevia�neuvoja�ja�auttaa�hallitusta�vauhdittamaan�tärkeimpien�uudistusten�

täytäntöönpanoa�maassa,�myös�demokratian�ja�ihmisoikeuksien�alalla.��

�

�������������������������������������������������
128� Komission�yksiköiden�valmisteluasiakirja,�joka�täydentää�Euroopan�naapuruuspolitiikan�

täytäntöönpanoa�vuonna�2007�käsittelevää�komission�tiedonantoa�komissiolle,�neuvostolle�ja�
Euroopan�parlamentille�(ks.�maakohtaiset�tilanneselvitykset�
http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm).�
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Azerbaidžanin�ihmisoikeustilanne�oli�edelleen�kaiken�kaikkiaan�hyvin�ongelmallinen.�Opposition�ja�

riippumattomien�tiedotusvälineiden�painostaminen�jatkui�ja�useita�toimittajia�häirittiin,�pahoinpideltiin�

ja�asetettiin�syytteeseen�kyseenalaisin�perustein.�Viranomaisten�riippumattomia�toimittajia�vastaan�

nostamien�kunnianloukkaussyytteiden�määrä�kasvoi�huomattavasti.�Vaikka�Azerbaidžanin�viranomaiset�

myönsivät�joillekin�toimittajille�armahduksen�vuoden�2007�lopussa,�monet�toimittajat�ovat�edelleen�

vankilassa.��

�

EU:n�erityisedustaja�Etelä2Kaukasiassa�ja�ihmisoikeuksista�vastaava�korkeana�edustajana�toimivan�

pääsihteerin�henkilökohtainen�edustaja�tekivät�20.�ja�21.�heinäkuuta�2007�Bakuun�yhteisen�vierailun,�

jossa�keskityttiin�ihmisoikeuksia�ja�tiedotusvälineiden�vapautta�koskeviin�kysymyksiin.�Bakussa�

toteutettiin�19.�joulukuuta�2007�virallinen�yhteydenotto,�joka�liittyi�ihmisoikeuksien�puolustajan�Faina�

Kungurovan�ja�kolmen�toimittajan�tapaukseen.�

�

EU�on�päättänyt�sekä�Armenian�että�Azerbaidžanin�osalta�käydä�säännöllistä�ihmisoikeusvuoropuhelua�

sekä�Armenian�ja�Azerbaidžanin�viranomaisten�ja�Jerevanin2�ja�Bakun�2edustustojen�päälliköiden�

paikallisten�kokousten�että�säännöllisin�väliajoin�järjestettävien�EU:n�troikan�vierailujen�muodossa.�EU�

päätti�myös�aloittaa�säännöllisen�ihmisoikeusvuoropuhelun�EU:n�troikan�tasolla�Georgian�kanssa.��

�

Presidentinvaaleihin�liittyneet�tapahtumat�ja�Georgian�julistaminen�poikkeustilaan�marraskuussa�2007�

antoivat�aihetta�vakavaan�huoleen�maan�ihmisoikeustilanteesta.�EU:n�erityisedustaja�Etelä2Kaukasiassa�

teki�vuoden�2007�lopussa�poikkeustilan�julistamisen�jälkeen�yhteistyötä�Etyjin�mediavaltuutetun�kanssa�

edellytysten�luomiseksi�suljetun�Imedi2tv2kanavan�uudelleen�avaamiselle.�EU:n�erityisedustaja�myös�

edisti�georgialaisten�toimittajien�ja�älymystön�edustajien�ryhmän�perustamista�arvioimaan�

tiedotusvälineiden�tilannetta�maassa�puolalaisen�toimittajan�Adam�Michnikin�johdolla.�Kaikki�Georgian�

poliittiset�sidosryhmät�suhtautuivat�aloitteeseen�myönteisesti.�EU�hyväksyi�vakautusvälineen�puitteissa�

huhtikuussa�2008�ohjelman,�jolla�tuettiin�Georgian�parlamenttivaalien�valmisteluja.�Ohjelmaan�sisältyi�

vaalipiirien,�hallintoalueiden�ja�keskusvaalilautakunnan�tukihenkilöstön�(välittäjät�ja�kouluttajat)�ja�

henkilöstön�koulutusta,�äänestäjille�tiedottamista,�lukuisten�valtioista�riippumattomien�järjestöjen�

tarkkailijoiden�tukemista�ja�rinnakkaista�ääntenlaskentaa�vaalipäivänä.�Komissio�panee�parhaillaan�

täytäntöön�vaalien�jälkeiseen�aikaan�keskittyvää�ohjelman�osuutta,�johon�sisältyy�asiaa�koskevan�

lainsäädännön�parantamista,�vaalien�järjestämistä�ja�äänestäjien�valistamista�vähemmistöalueilla�

koskevaa�neuvontaa.�
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Etyjin/ODIHR:n�johtama�vaalitarkkailuvaltuuskunta�totesi�21.�toukokuuta�2008�pidettyjä�

parlamenttivaaleja�koskevissa�alustavissa�päätelmissään,�että�"moniarvoisesta�mediaympäristöstä�

huolimatta�useimmissa�tiedotusvälineissä�omistajilla�ja�poliittisilla�taustavaikuttajilla�on�

huomattavasti�vaikutusvaltaa".�

�

Vapautta,�turvallisuutta�ja�oikeutta�käsittelevä�EU:n�ja�Georgian�alakomitea�kokoontui�ensimmäisen�

kerran�30.�huhtikuuta�2008.�Osapuolet�päättivät�pitää�säännöllisesti�tämän�alakomitean�kokousten�

yhteydessä�ihmisoikeusvuoropuhelun�mukaisia�epävirallisia�troikkakokouksia.�

�

Vuoden�2007�alussa�Georgiassa�vieraillut�EU:n�tiedonkeruuvaltuuskunta�teki�ehdotuksen�uusiksi�

luottamusta�lisääviksi�toimiksi.�Luottamusta�lisäävien�toimien�täytäntöönpano�Georgiassa�ja�

konfliktialueilla�alkoi�pian�sen�jälkeen,�kun�kaikkia�osapuolia�oli�kuultu�ja�etenkin�kun�Georgia�oli�

hyväksynyt�ehdotetun�toimenpidepaketin�heinäkuun�lopulla�2007.�Pakettiin�kuuluu�toimenpiteitä,�

jotka�liittyvät�Georgian�kaikkien�vähemmistöihin�kuuluvien�henkilöiden�oikeuksien�suojeluun,�

koska�ne�voisivat�vaikuttaa�myönteisesti�Georgiasta�irtautuneilla�alueilla�asuviin�etnisiin�

vähemmistöihin.�Lokakuussa�2007�(EU�ja�konfliktinratkaisu�Georgiassa)�ja�marraskuussa�2007�

(vähemmistöjen�suojelu�Georgiassa)�pidetyt�seminaarit,�joihin�osallistui�riippumattomia�

asiantuntijoita�ja�kansalaisyhteiskunnan�edustajia�Georgiasta,�myös�molemmilta�konfliktialueilta,�

edesauttoivat�tämän�tavoitteen�saavuttamista.�

�

Moldovantasavalta129�

�

Helmikuussa�2005�käynnistettyyn�EU:n�ja�Moldovan�ENP:n�toimintaohjelmaan�kuuluu�

demokratiaa,�oikeusvaltiota,�ihmisoikeuksia�ja�perusvapauksia�koskeva�osa.�Vaikka�

toimintaohjelman�alkuperäinen�kolmivuotiskausi�päättyi�helmikuussa�2008,�EU�ja�Moldova�

päättivät�säilyttää�sen�välineenä,�jonka�avulla�tuetaan�uudistusprosessia.�Komissio�esitti�huhtikuussa�

2008�arvion�Moldovan�edistymisestä�ENP:n�toimintaohjelman�täytäntöönpanossa,�myös�

ihmisoikeuksien�ja�demokratiakehityksen�alalla130.��

�

�������������������������������������������������
129� Jäljempänä�'Moldova'.�
130� Moldovaa�koskeva�tilanneselvitys�2007,�

http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2008/sec08_399_en.pdf�
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Vaikka�Moldova�on�pyrkinyt�mukauttamaan�lainsäädäntöään�asiaankuuluviin�eurooppalaisiin�ja�

kansainvälisiin�normeihin�esimerkiksi�hyväksymällä�kokoontumisvapautta�koskevan�edistyksellisen�

lain,�lisätoimet�ovat�vielä�tarpeen�erityisesti�lakien�täytäntöönpanon�ja�soveltamisen�valvonnan�

osalta.�Tiedotusvälineiden�vapauden�ja�moniarvoisuuden�puutteet�sekä�tarve�varmistaa�

oikeuslaitoksen�riippumattomuus�herättävät�edelleen�huolta.�Lainvalvontaviranomaisten�

syyllistyminen�vankien�pahoinpitelyyn�on�edelleen�ongelma.�

�

Ihmisoikeudet,�oikeusvaltio,�tiedotusvälineiden�vapaus�ja�Transnistrian�konfliktin�ratkaiseminen�

olivat�keskeisiä�keskustelunaiheita�EU:n�ja�Moldovan�yhteistyöneuvostossa�toukokuussa�2008.�EU�

korosti,�että�mainituilla�aloilla�tarvitaan�lisää�sisäisiä�uudistuksia�ja�että�on�varmistettava,�että�

keväällä�2009�pidettävät�parlamenttivaalit�valmistellaan�ja�toimitetaan�kansainvälisten�normien�

mukaisesti.�

�

Ihmisoikeuksiin�ja�oikeusvaltioon�liittyviä�kysymyksiä�tarkasteltiin�yksityiskohtaisesti�oikeutta,�

vapautta�ja�turvallisuutta�käsittelevän�EU:n�ja�Moldovan�alakomitean�kokouksessa�Brysselissä�

19.�syyskuuta�2007.��

�

EU:n�erityisedustaja�Moldovassa�kävi�säännöllisesti�keskustelua�ihmisoikeuskysymyksistä�

virkaveljiensä�kanssa.�Yksi�EU:n�erityisedustajan�Chișinăussa�olevista�neuvonantajista�toimi�hänen�

ihmisoikeuskysymyksistä�vastaavana�yhteyshenkilönään�ja�seurasi�Moldovan�ihmisoikeustilannetta�

ja�antoi�oman�panoksensa�EU:n�erityisedustajan�työhön�alalla.�

�

Komissio�järjesti�yhdessä�Euroopan�neuvoston�ja�Etyjin�edustajien�kanssa�kaksi�

ihmisoikeusasiantuntijoiden�keskustelutilaisuutta,�joissa�olivat�edustettuina�kaikki�Moldovan�

asiaankuuluvat�ministeriöt�ja�yksiköt,�Moldovan�parlamentti�ja�Moldovan�oikeusasiamies�ja�joissa�

käsiteltiin�yksityiskohtaisesti�erityisiä�toimia,�joita�Moldovalta�edellytetään�EU:n�ja�Moldovan�

ENP:n�toimintaohjelman�asiaankuuluvien�osien�täytäntöönpanemiseksi.��

�
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Ihmisoikeuksista�vastaava�korkeana�edustajana�toimivan�pääsihteerin�henkilökohtainen�edustaja�

osallistui�Chi_inăussa�toukokuussa�2008�pidettyyn�tiedotusvälineiden�vapautta�käsitelleeseen�

konferenssiin,�jonka�Euroopan�komissio�ja�Moldovan�hallitus�järjestivät�osana�Mustanmeren�

synergia2aloitetta131.�Vierailunsa�aikana�hän�tapasi�myös�Moldovan�oikeusasiamiehen�Apolischiin�

ja�Moldovan�parlamentin�ihmisoikeusvaliokunnan�puheenjohtajan�Secareanun.�

�

Ukraina

�

Helmikuussa�2005�käynnistettyyn�EU:n�ja�Ukrainan�toimintaohjelmaan�kuuluu�demokratiaa,�

oikeusvaltiota,�ihmisoikeuksia�ja�perusvapauksia�koskeva�osa.�Vaikka�toimintaohjelman�

alkuperäinen�kolmivuotiskausi�päättyi�helmikuussa�2008,�EU�ja�Ukraina�päättivät�jatkaa�asiakirjan�

voimassaoloa�ainakin�vuodella,�koska�se�on�uudistusprosessissa�keskeinen�väline.�Komissio�esitti�

huhtikuussa�2008�arvion�Ukrainan�edistymisestä�ENP:n�toimintaohjelman�täytäntöönpanossa,�myös�

ihmisoikeuksien�ja�demokratiakehityksen�alalla.132��

�

Ukrainan�demokratiakehitys�on�edennyt�huomattavasti�vuoden�2004�loppupuolella�tehdyn�oranssin�

vallankumouksen�jälkeen,�etenkin�tiedotusvälineiden�vapauden�ja�kansalaisyhteiskunnan�kehityksen�

osalta.�Maassa�on�runsaasti�riippumattomia�tiedotusvälineitä�ja�vireästi�toimivia�valtioista�

riippumattomia�järjestöjä.�Maassa�on�myös�järjestetty�kahdet�parlamenttivaalit�–�maaliskuussa�2006�

ja�syyskuussa�2007�–�joita�pidettiin�yleisesti�ottaen�kansainvälisten�normien�mukaisina.�

�

Ukrainalla�on�kuitenkin�vielä�edessään�monia�haasteita,�jotka�liittyvät�ennen�kaikkea�

oikeuslaitoksen�riippumattomuuteen�ja�puolueettomuuteen�sekä�tuomioistuinjärjestelmän�

tehokkaaseen�toimintaan.�EU�on�myös�ilmaissut�huolensa�lainvalvontaviranomaisten�

syyllistymisestä�vankien�pahoinpitelyyn.�Huolta�on�herättänyt�myös�etnisiin�ja�uskonnollisiin�

vähemmistöihin�sekä�turvapaikanhakijoihin�kohdistuvien�rasististen�hyökkäysten�lisääntyminen.�EU�

on�toistuvasti�ottanut�nämä�kysymykset�esiin�Ukrainan�kanssa.�

�

�������������������������������������������������
131� http://ec.europa.eu/external_relations/blacksea/index_en.htm�
132� Ukrainaa�koskeva�tilanneselvitys�2007,�

http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2008/sec08_402_en.pdf�
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Ihmisoikeuksiin�ja�oikeusvaltioon�liittyviä�kysymyksiä�tarkasteltiin�yksityiskohtaisesti�oikeutta,�

vapautta�ja�turvallisuutta�käsittelevän�EU:n�ja�Ukrainan�alakomitean�kokouksessa�Kiovassa�

9.�huhtikuuta�2008.��

�

Valko=Venäjä

�

Valko2Venäjän�ihmisoikeustilanne�pysyi�huonona�ja�esti�maata�osallistumasta�täysimääräisesti�

ENP:hen.�Unioni�on�valmis�tekemään�yhteistyötä�Valko2Venäjän�kanssa,�myös�ENP:n�kautta,�heti�

kun�Valko2Venäjä�toteuttaa�konkreettisia�toimia�demokratiakehityksen,�ihmisoikeuksien�

kunnioittamisen�ja�oikeusvaltion�suuntaan.��

�

Tätä�viestiä�korostetaan�komission�julkaisussa�"Mitä	EU	voisi	antaa	Valko&Venäjälle".�Asiakirjassa�

hahmotellaan�useita�toimia,�joihin�Valko2Venäjää�kannustetaan�demokratiakehityksen,�

ihmisoikeuksien�kunnioittamisen�ja�oikeusvaltion�alalla,�ja�esitetään,�millä�tavoin�ENP�voisi�

hyödyttää�maata�ja�sen�väestöä.�EU:n�puheenjohtajavaltio,�komissio�ja�YUTP:n�korkean�edustajan�

yhteyspiste�ovat�jatkuvasti,�myös�troikkakokoonpanossa,�tuoneet�esiin�Valko2Venäjän�ja�EU:n�

entistä�parempien�suhteiden�mahdollisuuksia�ja�edellytyksiä�yhteyksissään�Valko2Venäjän�

viranomaisiin.��

�

Poliittiset�vangit�ovat�edelleen�todellisuutta�Valko2Venäjällä,�samoin�kansalaisyhteiskunnan�ja�

oppositioaktivistien�jatkuva�häirintä.�Valko2Venäjän�tiedotusvälineiden�vapauden�osalta�tilanne�on�

edelleen�erittäin�huolestuttava,�etenkin�kun�hiljattain�hyväksyttiin�uusi�joukkotiedotusvälineitä�

koskeva�laki,�jossa�asetetaan�Valko2Venäjän�tiedotusvälineille,�Internet�mukaan�luettuna,�uusia�

rajoituksia�ja�jossa�sivuutetaan�Etyjin�mediavaltuutetun�suositukset.�EU�antaa�edelleen�tukea�ja�

tarjoaa�apua�riippumattomille�tiedotusvälineille�Valko2Venäjän�alueella�sekä�naapurimaista�Valko2

Venäjälle�suunnatuille�riippumattomille�lähetyksille.��

�
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Vuoden�2008�alussa�tapahtui�jonkin�verran�myönteistä�kehitystä,�kun�kaikki�poliittiset�vangit�yhtä�

lukuun�ottamatta�vapautettiin.�Vangittuna�on�edelleen�entinen�opposition�presidenttiehdokas�

Aliaksandr�Kazulin.�Hallinto�kuitenkin�tiukensi�otettaan�jälleen�maalis2huhtikuussa,�jolloin�Andrei�

Kim�ja�Sergei�Parsyukevich�tuomittiin�toimista,�joihin�heidän�väitettiin�syyllistyneen�tammikuussa�

2008�järjestetyn�luvattoman�mielenosoituksen�yhteydessä.�Kehotus�vapauttaa�kaikki�poliittiset�

vangit�ja�lopettaa�opposition�ja�kansalaisyhteiskunnan�edustajien�uudet�pidätykset�ja�häirintä�on�

edelleen�EU:n�tärkeimpiä�vaatimuksia�sen�yhteyksissä�Valko2Venäjän�viranomaisiin.��

�

Koska�Valko2Venäjällä�tapahtui�vain�vähän�demokratiakehitystä,�EU�jatkoi�huhtikuussa�2008�

rajoittavien�toimenpiteidensä�voimassaoloa.�Toimenpiteet�kohdistuvat�Valko2Venäjän�

viranomaisiin,�jotka�ovat�syyllistyneet�demokraattisten�oikeuksien�loukkaamiseen�erityisesti�

maaliskuun�2006�presidentinvaaleissa,�joissa�tapahtui�perustavanlaatuisia�väärinkäytöksiä.�

Päätökseen�liitetyssä�yhteisessä�lausumassa�neuvosto�ja�komissio�totesivat,�että�rajoittavien�

toimenpiteiden�mahdollisen�tarkistuksen�yhteydessä�ne�pitävät�erityisen�tärkeänä,�että�tulevat�

parlamenttivaalit�(jotka�on�tarkoitus�järjestää�28.�syyskuuta�2008)�toimitetaan�kansainvälisten�

normien�mukaisesti.�EU�katsoo,�että�parlamenttivaalien�pitäminen�kansainvälisten�normien�

mukaisesti�voi�merkitä�Valko2Venäjälle�tilaisuutta�edistyä�demokratiakehityksessä�ja�palauttaa�näin�

sen�yhteydet�EU:hun.�EU�on�tässä�yhteydessä�toistuvasti�korostanut,�että�arvioitaessa,�onko�vaalit�

toimitettu�kansainvälisten�normien�mukaisesti,�on�tarkasteltava�koko�prosessia,�myös�sitä,�

kunnioitettiinko�sananvapautta,�kokoontumisvapautta�ja�yhdistymisvapautta,�oliko�opposition�

ehdokkailla�samat�mahdollisuudet�osallistua�vaaliprosessin�kaikkiin�vaiheisiin�kuin�hallituksen�

ehdokkailla�ja�oliko�Etyjin/ODIHR:n�tarkkailijoilla�mahdollisuus�tarkkailla�prosessia.��

�

Miehitettypalestiinalaisalue

�

Ihmisoikeustilanne�huononi�kaiken�kaikkiaan�huomattavasti�raportointikauden�aikana,�ja�erityisessä�

vaarassa�olivat�oikeus�elämään�ja�henkilökohtaiseen�turvallisuuteen�sekä�oikeus�henkilökohtaiseen�

vapauteen�ja�turvaan�(erityisesti�kun�on�kysymys�pidätyksestä,�vankeudesta,�etsintämenettelyistä�

sekä�kidutuksesta�ja�huonosta�kohtelusta�kuulustelun�aikana).�Ihmisoikeusloukkauksiin�syyllistyvät�

sekä�palestiinalaiset�että�israelilaiset�viranomaiset.��
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Gazassa�ihmisoikeudet�ja�perusvapaudet�kärsivät�vakavia�takaiskuja�ensimmäisinä�viikkoina�sen�

jälkeen,�kun�Gazan�kaista�joutui�Hamasin�käsiin�14.�kesäkuuta�2007.�Mielivaltaisia�pidätyksiä,�

kidutusta�ja�jopa�kuolemantapauksia�on�todettu�tapahtuneen.�Joistakin�viimeaikaisista�parannuksista�

on�tosin�raportoitu.�Lehdistönvapautta�rajoitettiin�ja�toimittajien�häirintätapauksia�tuli�tietoon�entistä�

enemmän.�Kaikki�Fatahin�radio2�ja�tv2asemat�suljettiin.�Myös�monia�valtioista�riippumattomia�

järjestöjä�lakkautettiin.�Oikeusjärjestelmän�toiminta�Gazassa�on�taantunut:�Hamas�on�esimerkiksi�

ottanut�käyttöön�rinnakkaisen�syytteeseenpanojärjestelmän.�Myös�oikeuslaitoksen�asema�koki�

vakavan�takaiskun�siviilituomioistuinjärjestelmän�romahdettua�vuoden�lopulla.��

�

Länsirannalla�raportoitiin�useita�kidutustapauksia,�joihin�palestiinalaiset�turvallisuusviranomaiset�

syyllistyivät.�Monia�toimittajia�uhkailtiin.�Poliittisin�perustein�(Hamasin�jäsenet)�tehdyt�pidätykset�

ovat�jatkuneet.�Turvallisuusjoukot�ovat�tehneet�satoja�pidätyksiä�ilman�pidätysmääräystä.�

Palestiinalaishallinto�lakkautti�syyskuussa�2007�yli�100�hyväntekeväisyysryhmää.�

Palestiinalaishallinnon�lainsäädännössä�taattuja�oikeusturvasäännöksiä�on�rikottu�usein.�Useimmissa�

todennetuissa�tapauksissa�oli�osallisena�ennaltaehkäisevä�turvallisuuspalvelu,�joka�on�aseellisia�

ryhmiä�ja�poliittisia�rikoksia�käsittelevä�lähes�puolisotilaallinen�yksikkö,�ja�yleinen�

tiedustelupalvelu.�

�

Myös�Israel�syyllistyi�raportointikaudella�huomattaviin�ihmisoikeusloukkauksiin�sekä�Gazassa�että�

Länsirannalla.�Kansainvälisen�oikeuden�mukaan�laiton�siirtokuntatoiminta�jatkuu�Länsirannalla.�

Länsirannalla�jatkuva�"suoja2aidan"�rakentaminen�vaarantaa�palestiinalaisväestön�perusoikeudet.�

Israel�on�saartanut�Gazan�kaistan�lähes�täydellisesti,�mikä�vaikuttaa�edelleen�vakavasti�

siviiliväestöön,�sillä�perushyödykkeitä�ei�ole�juurikaan�saatavilla�ja�keskeisten�palvelujen�tarjonta�

on�vaikeutunut�vakavasti.�

�

Israel

�

EU�piti�vakavaa�huoltaan�Israelin�ihmisoikeustilanteesta�edelleen�esillä�asianomaisissa�poliittisen�

vuoropuhelun�kokouksissa,�joissa�voitiin�keskustella�esimerkiksi�ihmisoikeuksien�

kunnioittamisesta,�uskonnon2�ja�uskonvapaus�mukaan�luettuina,�siirtokuntien�laajentamisesta,�

hallinnollisista�pidätyksistä,�myös�yksittäistapauksista,�sekä�kansainvälisestä�humanitaarisesta�

oikeudesta.�
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Lisäksi�EU:n�ja�Israelin�epävirallisen�ihmisoikeustyöryhmän�kolmas�kokous�tarjosi�tilaisuuden�

keskustella�monenlaisista�kysymyksistä,�kuten�vähemmistöistä,�ihmisoikeuksien�puolustajista,�

lasten�oikeuksista�ja�YK:n�ihmisoikeusneuvostosta�sekä�yhteistä�huolta�herättävistä�

ihmisoikeustilanteista.�Tässä�yhteydessä�EU�toisti,�että�aiemmissa�kokouksissa�käsitellyt�

kysymykset�edellyttävät�asianmukaisia�jatkotoimia.�

�

EU:n�ja�Israelin�välisen�ihmisoikeusvuoropuhelun�vahvistaminen�on�olennainen�osa�EU:n�ja�

Israelin�suhteiden�kehittämisprosessia.�EU�aikoo�näin�ollen�perustaa�assosiaatiosopimuksen�

puitteissa�ihmisoikeuksia�käsittelevän�alakomitean,�joka�korvaa�nykyisen�epävirallisen�työryhmän.�

�

Lisäksi�tammikuussa�2008�järjestetty�rasismin,�muukalaisvihan�ja�antisemitismin�torjumista�

käsitellyt�toinen�kahdenvälinen�seminaari�tarjosi�tervetulleen�tilaisuuden�yhteisten�huolenaiheiden�

käsittelyyn.�

�
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Algeria

�

EU:n�ja�Algerian�assosiaatiosopimuksen�tultua�voimaan�syyskuussa�2005�osapuolten�käytössä�on�

asianmukaiset�puitteet�ihmisoikeuskysymyksiä�ja�demokratiaa�koskevan�vuoropuhelun�

vahvistamiseksi.�EU�otti�nämä�kysymykset�esiin�EU:n�ja�Algerian�assosiaationeuvoston�

viimeisimmässä�kokouksessa�10.�maaliskuuta�2008�ja�assosiaatiokomitean�ensimmäisessä�

kokouksessa�16.�syyskuuta�2008.�Ihmisoikeuksien�ja�perusperiaatteiden�kunnioittamisen�tilanne�

antaa�aihetta�huoleen,�erityisesti�jännittyneen�turvallisuustilanteen�ja�terrorismin�torjunnan�vuoksi.�

Kymmenen�vuotta�sisällissotaa�muistuttaneiden�väkivaltaisuuksien�päättymisen�ja�niitä�

seuranneiden�melko�onnistuneiden�sovintoaloitteiden�jälkeen�Algeria�jatkaa�taisteluaan�al2Qaidaan�

kuuluvan�salafistisen�saarna2�ja�taisteluryhmän�(GSPC),�uudelta�nimeltään�islamilaisen�Maghrebin�

al2Qaidan,�terroritekoja�vastaan.�Maassa�on�edelleen�poikkeustila,�ja�turvallisuusjoukot�toteuttavat�

rankaisutoimia.�Väitteitä�kidutuksesta,�salaisista�pidätyskeskuksista�ja�tahdonvastaisista�

katoamisista�on�tullut�tietoon.�EU�vetoaa�siihen,�ettei�vaikean�turvallisuustilanteen�pitäisi�johtaa�

rajoituksiin�tiettyjen�perusvapauksien,�kuten�julkisen�kokoontumisoikeuden,�harjoittamisessa�ja�että�

terrorismin�torjunnan�yhteydessä�on�varmistettava�ihmisoikeuksien�ja�kansalaisoikeuksien�

kunnioittaminen.�Tässä�yhteydessä�on�seurattava�tarkoin�uskonnon2�ja�omantunnonvapauden�

tilannetta,�erityisesti�ei2islamilaisten�yhteisöjen�toiminnan�lisääntyvän�sääntelyn�ja�valvonnan�

osalta.�Poliittinen�järjestelmä�on�erittäin�presidenttikeskeinen.�Kaikki�instituutiot�ja�demokraattiset�

perustuslailliset�menettelyt�ovat�olemassa.�Vuonna�2007�pidettiin�paikallis2�ja�parlamenttivaalit,�

joissa�todettiin�jonkin�verran�edistymistä�monipuoluejärjestelmää�kohti.�Käytännössä�järjestelmän�

on�kuitenkin�vielä�kehityttävä�huomattavasti�suuntaan,�joka�kannustaa�kansalaisia�ja�

kansalaisyhteiskuntaa�todelliseen�osallistumiseen.�Vuonna�2009�pidettävät�presidentinvaalit�ovat�

seuraava�merkittävä�virstanpylväs.��

�
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Egypti

�
EU:n�ja�Egyptin�toimintaohjelma�hyväksyttiin�maaliskuussa�2007,�minkä�jälkeen�perustettiin�

ihmisoikeuksia�ja�demokratiaa�sekä�kansainvälisiä�ja�alueellisia�kysymyksiä�käsittelevä�EU:n�ja�

Egyptin�poliittisten�asioiden�alakomitea.�Euroopan�parlamentin�annettua�17.�tammikuuta�2008�

Egyptin�ihmisoikeuksia�kriittisesti�käsittelevän�päätöslauselman�Egyptin�hallitus�peruutti�pian�sen�

jälkeen�pidettäväksi�suunnitellun�poliittisten�asioiden�alakomitean�kokouksen.�Poliittisten�asioiden�

alakomitean�ensimmäinen�kokous�kutsuttiin�lopulta�koolle�2.�ja�3.�kesäkuuta�2008�Brysseliin.�

Vuoropuhelu�on�antanut�kummallekin�osapuolelle�mahdollisuuden�keskustella�

ihmisoikeuskysymyksistä�avoimesti�ja�rakentavasti.�

�
Kansallista�keskustelua�Egyptin�ihmisoikeustilanteesta�käydään�kansallisessa�

ihmisoikeusneuvostossa,�jonka�johtokunta�koostuu�poliitikoista,�tiedemaailman�edustajista,�

lakimiehistä,�virkamiehistä�ja�vähäisemmässä�määrin�kansalaisyhteiskunnan�edustajista�ja�jolla�on�

myös�jonkinasteinen�välitystehtävä.�EU�antoi�tunnustusta�sille,�että�Egyptin�hallitus�on�sitoutunut�

valtavirtaistamaan�ihmisoikeuskysymykset�kansallisen�strategian�avulla,�ja�piti�myönteisenä,�että�

kansallinen�ihmisoikeusneuvosto�on�saattanut�kansallisen�suunnitelman�toteuttamisen�päätökseen.�

�
Kansallinen�ihmisoikeusneuvosto�antoi�maaliskuussa�2008�neljännen�vuosikertomuksensa,�johon�

sisältyi�suosituksia�Egyptin�hallitukselle.�Kertomuksessa�korostettiin,�että�kansainväliset�lupaukset,�

sitoumukset�ja�kansalliset�strategiat,�joita�Egypti�on�esittänyt�ihmisoikeuksien�edistämiseksi,�eivät�

ole�johtaneet�käytännön�parannuksiin�sen�enempää�lainsäädännön�kuin�täytäntöönpanon�osalta.�

Viranomaisten�heltymätön�turvallisuuden�ja�vakauden�"tavoittelu"�on�asetettu�etusijalle,�ja�se�

heikentää�tuntuvasti�kansalaisoikeuksia�ja�poliittisia�oikeuksia.�Kertomuksessa�arvosteltiin�myös�

sitä,�miten�hallitus�pyrki�vuonna�2007�jatkuvasti�kiistämään�Egyptin�ihmisoikeustilannetta�

käsittelevät�kansainväliset�selvitykset.�

�
Vapaiden�ja�rehellisten�vaalien�pitämisellä�kaikkien�kansainvälisten�normien�mukaisesti�on�

keskeinen�merkitys�edettäessä�kohti�demokraattisempaa�yhteiskuntaa.�EU�seurasi�tiiviisti�

paikallisvaaleja,�jotka�pidettiin�8.�huhtikuuta�2008�maaliskuussa�2007�tehtyjen�

perustuslakimuutosten�mukaisesti.�Vaaliprosessin�vakavat�puutteet�herättivät�huolta.�Monia�

mahdollisia�ehdokkaita�estettiin�erinäisin�perustein�rekisteröitymästä�ehdokkaaksi.�EU�kannusti�

Egyptin�viranomaisia�tarkistamaan�vaalijärjestelmää,�myös�oikeutta�asettua�ehdokkaaksi,�jotta�se�

saataisiin�kansainvälisten�normien�mukaiseksi.�
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EU�ilmaisi�huolensa�siitä,�että�Egyptin�parlamentti�äänesti�26.�toukokuuta�2008�kymmeniä�vuosia�

voimassa�olleen�poikkeustilan�jatkamisen�puolesta�31.�toukokuuta�2010�asti�tai�kunnes�terrorismin�

vastainen�lainsäädäntö�on�hyväksytty.�EU�odottaa�poikkeustilan�kumoamista�ja�samalla�

kansainvälisten�normien�mukaisen�terrorismin�vastaisen�lainsäädännön�hyväksymistä�

mahdollisimman�pian.�

�

Vuoden�2005�vaalien�jälkeen�odotettiin�suurempaa�poliittista�vapautta,�ja�EU�onkin�hyvin�

huolissaan�suuntauksesta,�jossa�poliittisen�opposition�edustajien,�muun�muassa�

muslimiveljeskunnan�jäsenten,�pidätykset�ja�syytteeseen�asettamiset�jatkuvat.�Huolestuttavaa�on�

myös�siviiliasioiden�käsittely�sotarikostuomioistuimissa.�Viimeisin�tapaus�liittyi�

muslimiveljeskunnan�40�keskeisen�edustajan�oikeudenkäyntiin,�jonka�tuloksena�25�heistä�tuomittiin�

enimmillään�kymmeneksi�vuodeksi�vankeuteen�eli�enimmäisrangaistukseen.�EU�on�erittäin�

huolissaan�kidutusta,�hallinnollisia�pidätyksiä�ja�vankien�väitettyä�huonoa�kohtelua�koskevien�

valitusten�määrästä.��

�

Yhdistymisvapautta�rajoitettiin�edelleen.�Myönteistä�oli,�että�oikeuslaitos�vahvisti�ammattiliittojen�

ja�työntekijöiden�keskuksen�(Centre�for�Trade�Unions�and�Workers�Services)�oikeuden�toimia�ja�

rekisteröityä�valtioista�riippumattomaksi�järjestöksi�–�lähes�vuosi�sen�jälkeen,�kun�keskus�oli�

suljettu�hallinnollisella�määräyksellä.��

�

Samaan�aikaan,�kun�riippumattomat�ja�oppositiota�edustavat�sanomalehdet�kukoistavat�ja�

tiedotusvälineet�ovat�entistä�suorapuheisempia,�viranomaiset�ovat�asettaneet�useita�toimittajia�ja�

sanomalehtien�päätoimittajia�syytteeseen,�jotka�ovat�johtaneet�tuomioistuimen�tuomioihin�(joihin�on�

haettu�muutosta).�Viranomaiset�tiukentavat�Internetin�valvontaa�harjoittamalla�muun�muassa�

nettipäiväkirjojen�kirjoittajien�häirintää.�On�esitetty�valituksia,�jotka�koskevat�myös�

uskonnonvapauden�rajoittamista�erityisesti�käännynnäisten�häirinnällä�tai�kieltäytymällä�

muuttamasta�heidän�tietojaan�väestörekisterissä.�

�

Lapsi2�ja�äitiysasioiden�kansallinen�neuvosto�(NCCM)�on�toteuttanut�viranomaisten�tuella�julkisia�

kampanjoita,�joissa�pyritään�tekemään�naisten�sukuelinten�silpominen�laittomaksi�ja�edistämään�

naisten�oikeutta�avioeroon,�sekä�perheväkivallan�vastaisen�kampanjan.�Naisten�sukuelinten�

silpominen�kiellettiin�virallisesti�kesäkuussa�2007.��

�
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Euroopan�komissio�käynnisti�EIDHR:n�ehdotuspyynnön,�jonka�tavoitteena�on�"kansalaisyhteiskunnan	

aseman	vahvistaminen	ihmisoikeuksien	ja	demokraattisten	uudistusten	edistämisessä"�Egyptissä.�

Yhteensä�873�000�euroa�myönnetään�hankkeisiin,�joilla�tuetaan�demokraattisia�vaaliprosesseja,�

edistetään�sosiaalisia�ja�taloudellisia�oikeuksia�tai�ehkäistään�kidutusta�ja�pahoinpitelyä.�

�

Jordania

�

Demokraattisten�periaatteiden,�ihmisoikeuksien�ja�perusvapauksien�kunnioittaminen�ovat�olennainen�

osa�Jordanian�kanssa�tehtyä�assosiaatiosopimusta�ja�ENP:n�toimintaohjelman�ensisijaisia�tavoitteita.�

Jordania�oli�ensimmäinen�ENP2maa,�joka�perusti�ihmisoikeuksia�ja�demokratiaa�käsittelevän�

alakomitean.�Alakomitean�avulla�on�nyt�kyetty�vakiinnuttamaan�myönteinen�vuoropuhelu�hallituksen�

kanssa.�Vuoropuhelun�25.�kesäkuuta�2008�pidetyssä�kolmannessa�kokouksessa�oli�tilaisuus�keskustella�

yksityiskohtaisesti�monista�yhteistä�etua�koskevista�asioista.�

�

Euroopan�unioni�piti�myönteisenä,�että�vuonna�2007�annettiin�poliittisia�uudistuksia�koskevia�lakeja,�

poliittisia�puolueita�koskeva�laki�ja�kuntavaaleja�koskeva�laki.�EU�kannusti�Jordaniaa�jatkamaan�ja�

tarvittaessa�vauhdittamaan�näiden�lakien�tosiasiallista�täytäntöönpanoa.�Naisten�osallistuminen�

politiikkaan�on�lisääntynyt�sen�jälkeen,�kun�uudessa�kuntalaissa�säädettiin�20�prosentin�kiintiön�

varaamisesta�naisille�kunnanvaltuustoissa.�Kyseessä�on�erittäin�tärkeä�ensimmäinen�askel�pyrittäessä�

naisten�aitoon,�ansioihin�perustuvaan�osallistumiseen�politiikkaan.�EU�myös�kehotti�Jordaniaa�

panemaan�täytäntöön�kansallista�toimintaohjelmaa�käsittelevän�komitean�suositukset,�esimerkiksi�

perustamaan�riippumattoman�komitean�organisoimaan�ja�valvomaan�vaaleja�sekä�käsittelemään�

valituksia�vaaliprosessin�avoimuuden�varmistamiseksi.�EU�ilmoitti�olevansa�valmis�avustamaan�

Jordaniaa�vuonna�2011�pidettävien�seuraavien�parlamenttivaalien�valmistelussa.�

�

EU�korosti�muitakin�myönteisiä�tapahtumia.�Näitä�olivat�esimerkiksi�perheväkivaltaa�koskevan�lain�ja�

tietojen�saantia�koskevan�lain�hyväksyminen,�tammikuussa�2008�toimintansa�aloittanut�korruption�

vastainen�komissio�sekä�naisten�tasa2arvoisen�kohtelun�edistäminen�ottamalla�käyttöön�kiintiöt�

kunnanvaltuustoissa�ja�perustamalla�työministeriöön�erityinen�yksikkö.�EU�suhtautui�myönteisesti�

lehdistöä�ja�julkaisutoimintaa�koskevaan�vuoden�2007�lakiin,�jolla�laajennettiin�voimassa�ollutta�

lainsäädäntöä�ja�vahvistettiin�toimittajien�suojaa�ja�kaikkia�yksilönvapauksia.�Samaan�aikaan�EU�

korosti,�että�kyseisen�lain�ja�rikoslain�olisi�oltava�keskenään�johdonmukaisempia.��
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EU�ilmaisi�vakavan�huolensa�kansalaisyhteiskuntaa�koskevasta�laista,�jonka�parlamentti�hyväksyi�

äskettäin�ottamatta�huomioon�kansalaisyhteiskunnan�järjestöjen�suosituksia�ja�vastalauseita.�EU�piti�

näiden�järjestöjen�asemaa�uudistusprosessissa�myönteisenä�ja�tähdensi,�että�kansalaisyhteiskunnan�

kanssa�on�tärkeää�neuvotella�uudesta�kansalaisyhteiskuntaa�koskevasta�laista.��

�

EU�toivoi,�että�hiljattain�muutetun�julkisia�kokoontumisia�koskevan�lain�täytäntöönpanossa�

onnistuttaisiin�sovittamaan�yhteen�turvallisuuden�takaamisen�tarve�ja�tarve�antaa�väestölle�

mahdollisuus�muodostaa�ja�esittää�mielipiteensä�ja�osallistua�julkiseen�elämään.�EU�antoi�

tunnustusta�ensimmäisen�oikeusasiamiehen�nimittämiselle,�jolla�luodaan�institutionaaliset�puitteet�

kansalaisten�oikeuksien�suojelulle.�EU�kannusti�Jordaniaa�toteuttamaan�valistuskampanjoita�

kansalaisten�tietoisuuden�lisäämiseksi�oikeusasiamiehen�asemasta.�

�

EU�antoi�tunnustusta�viimeaikaisille�toimenpiteille�kidutuksen�ja�muun�julman,�epäinhimillisen�ja�

halventavan�kohtelun�torjumiseksi.�Se�piti�myönteisenä�sitä,�että�Jordanian�lainsäädännössä�oleva�

kidutuksen�määritelmä�on�saatettu�kidutuksen�vastaisen�YK:n�yleissopimuksen�mukaiseksi.�

�

EU�suhtautui�myönteisesti�myös�siihen,�että�Jordania�on�soveltanut�kuolemanrangaistusta�koskevaa�

tosiasiallista�moratoriota�toukokuusta�2006.�Se�kehotti�Jordaniaa�menemään�vielä�pidemmälle�ja�

poistamaan�kuolemanrangaistuksen�sekä�käytännössä�että�lainsäädännöstään.�Kansalaisoikeuksia�ja�

poliittisia�oikeuksia�koskevan�kansainvälisen�yleissopimuksen�valinnaisen�pöytäkirjan�ratifiointi�

olisi�tähän�tarkoitukseen�sopiva�väline.�

�

Jordanian�kansallisessa�toimintaohjelmassa�ja�kansallisessa�taloudellisen�ja�sosiaalisen�kehityksen�

ohjelmassa�vuosiksi�2009–2011�korostetaan�tarvetta�vahvistaa�oikeuslaitoksen�riippumattomuutta.�

Kansallisessa�toimintaohjelmassa�todetaan�nimenomaisesti,�että�oikeuslaitokselle�on�taattava�

riippumaton�talousarvio,�joten�EU�piti�myönteisenä,�että�Jordania�aikoo�panna�täytäntöön�

taloudellista�riippumattomuutta�koskevan�etenemissuunnitelman�vuodesta�2009�alkaen.�

�
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Libanon

�

Libanonin�yleinen�ihmisoikeustilanne�on�edelleen�sekava�huolimatta�parannuksista,�joita�on�

tapahtunut�Syyrian�vetäydyttyä�maasta�vuonna�2005.�Yleensä�kansalais2�ja�poliittisia�oikeuksia�

kunnioitetaan,�mutta�oikeuslaitoksen�ja�turvallisuuskoneiston�toimintatavat,�oikeusvaltion�heikkous,�

tehoton�hallinto�ja�korruptio�aiheuttavat�huomattavia�vaikeuksia.�Huolta�herättävät�myös�

vankilaolot�ja�väitetty�kidutus.�Uudistuspyrkimyksiä�demokratiakehityksen,�ihmisoikeuksien�ja�

hyvän�hallintotavan�alalla�haittasi�poliittinen�epävakaus,�myös�Israelin�ja�Hizbollahin�välinen�

konflikti�vuonna�2006�ja�sitä�seurannut�poliittinen�umpikuja,�joka�rajoitti�vakavasti�hallituksen�työtä�

ja�lainsäädäntötoimia.�Asiat�ovat�edistyneet�toukokuussa�2008�tehdyn�Dohan�sopimuksen�ja�sitä�

seuranneiden�presidentinvaalien�ja�kansallisen�yhtenäisyyden�hallituksen�muodostamisen�jälkeen,�

joten�yleisen�ilmapiirin�odotetaan�mahdollisesti�kohenevan.�Uudistukset,�joilla�pyritään�saamaan�

vaalit�vastaamaan�paremmin�kansainvälisiä�käytäntöjä,�etenevät�tällä�hetkellä�joutuisasti.��

�

Monet�poliittiset�ryhmät�ovat�aseistettuja,�mikä�osaltaan�kiristää�ilmapiiriä,�jossa�tietyt�

perusvapaudet�ovat�uhattuina.�Tästä�ovat�osoituksena�tapahtumat�Beirutissa�ja�muualla�Libanonissa�

toukokuussa�2008,�jolloin�raportoitiin�ihmisoikeusloukkauksista.�Yhteenotot�jatkuivat�Pohjois2

Libanonissa.�

�

Runsaslukuisten�irakilaispakolaisten�(100�000)�tilanteen�korjaamisessa�on�edistytty�jonkin�verran.�

Palestiinalaispakolaisten�ja�siirtotyöläisten�tilanne�on�kuitenkin�yhä�erityisen�huolestuttava.��

�
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Palestiinalaisten�elinolot�ovat�äärimmäisen�vaikeat,�ja�huolimatta�Libanonin�ja�palestiinalaisten�

vuoropuhelua�käsittelevän�komitean�panoksesta�ja�hallituksen�toimista�pakolaisleirien�parantamista�

koskevan�aloitteen�nojalla�palestiinalaispakolaisilla�ei�edelleenkään�ole�asianmukaista�pääsyä�

työmarkkinoille�eikä�heillä�saa�olla�omaisuutta.�Ääriryhmät�voivat�käyttää�ja�ovat�käyttäneetkin�

hyväkseen�leirien�vaikeita�olosuhteita,�kuten�Nahr�al2Baredin�pakolaisleirin�pitkittyneen�

selkkauksen�(touko–elokuu�2007)�aikana�ilmeni.�EU�kehotti�kesäkuussa�2008�Libanonia�

muuttamaan�kuolemanrangaistusta�koskevan�tosiasiallisen�moratorion�lakisääteiseksi�moratorioksi�

siihen�asti�kunnes�kuolemanrangaistus�poistetaan�lopullisesti.�Tässä�yhteydessä�palautettiin�mieliin�

myös,�että�Libanon�on�sitoutunut�(ENP:n�ihmisoikeustyöryhmän�ensimmäisessä�kokouksessa)�

allekirjoittamaan�ja�ratifioimaan�kidutuksen�vastaisen�yleissopimuksen�valinnaisen�pöytäkirjan.��

�

Libya

�

Libyan�ihmisoikeustilanne�on�edelleen�hyvin�huolestuttava.�EU�on�pannut�merkille�useita�seikkoja,�

jotka�estävät�poliittisten�ja�kansalaisoikeuksien�kunnioittamisen�etenkin�sananvapauden,�lehdistön�

vapauden�ja�yhdistymisvapauden�osalta.�Poliittiset�puolueet�on�kielletty,�ja�oikeusjärjestelmä�ei�ole�

millään�muotoa�riippumaton�poliittisesta�vaikutuksesta.�Mielivaltaisia�pidätyksiä,�kidutusta�ja�

kuolemanrangaistusta�käytetään�säännöllisesti.�Sen�jälkeen�kun�bulgarialaista�ja�palestiinalaista�

hoitohenkilökuntaa�koskeva�asia�oli�saatu�kesällä�2007�onnistuneesti�päätökseen,�EU�käynnisti�

prosessin�neuvottelujen�aloittamiseksi�Libyan�kanssa�puitesopimuksen�tekemiseksi.�Sopimuksen�on�

tarkoitus�kattaa�suuri�joukko�poliittisia�kysymyksiä,�joita�käsitellään�poliittisen�vuoropuhelun�sekä�

ulko2�ja�turvallisuuspoliittisen�yhteistyön�keinoin.�Ihmisoikeuksien,�perusvapauksien�ja�

demokraattisten�periaatteiden�kunnioittaminen�on�sopimuksen�keskeinen�osa.�EU�on�sitoutunut�

neuvottelujen�aikana�aloittamaan�ihmisoikeuksien�ja�perusvapauksien�kunnioittamisen�

vahvistamista,�oikeusvaltioperiaatetta�ja�hyvää�hallintotapaa�koskevan�rakentavan�vuoropuhelun�

kannustaakseen�Libyan�uudistuksia.�

�
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Marokko

�

Ihmisoikeuksia,�demokratiakehitystä�ja�hyvää�hallintotapaa�käsittelevän�alakomitean�toinen�kokous�

pidettiin�Brysselissä�27.�marraskuuta�2007.�Keskusteluissa�oli�tilaisuus�jatkaa�vuoropuhelua�

erilaisista�demokratiaan�ja�oikeusvaltioon�liittyvistä�kysymyksistä.�Keskusteluissa�käsiteltiin�myös�

hallinnollisten�valmiuksien�vahvistamista�lainsäädäntötoimien�tehostettua�soveltamista�varten,�

oikeusjärjestelmän�toimintaa�sekä�ihmisoikeuksien�ja�perusvapauksien�edistämistä.�Syyskuussa�

2007�pidettyjen�parlamenttivaalien�osalta�EU�pani�merkille,�että�aikaisempiin�kokemuksiin�

verrattuna�oli�tapahtunut�huomattavaa�edistystä.�Selkeä�oikeudellinen�kehys�olisi�kuitenkin�

ehdottomasti�tarpeen�riippumatonta�vaalitarkkailujärjestelmää�varten.�Marokon�kuningas�on�

korostanut,�että�oikeusalalla�on�aloitettava�suuria�uudistuksia.�Näitä�uudistuksia�tuetaan�EU:n�

ohjelmilla,�joilla�pyritään�uudenaikaistamaan�oikeusjärjestelmää�(vankilajärjestelmän�

uudenaikaistaminen�sekä�tuomareiden�ja�syyttäjien�koulutus).�Rikoslain�tarkistaminen�on�aloitettu.��

�

Marokko�toteutti�perhelain�uudistuksen,�jolla�edistettiin�naisten�asemaa�yhteiskunnassa.�Marokko�

on�myös�muuttanut�kansalaisuuslakia�niin,�että�marokkolaisen�äidin�ja�ulkomaalaisen�isän�lapsi�voi�

saada�Marokon�kansalaisuuden.�Naiset�ovat�entistä�paremmin�edustettuina�uudessa�hallituksessa.�

Naisiin�kohdistuvan�väkivallan�torjumiseksi�on�ponnisteltu�huomattavasti,�erityisesti�perustamalla�

tietojärjestelmä�ja�järjestämällä�yleisölle�suunnattuja�tiedotuskampanjoita.�

�

Marokko�alkoi�valmistella�EU:n�tuella�ihmisoikeuksia�ja�perusvapauksia�koskevaa�kansallista�

strategiaa�ja�toimintasuunnitelmaa.�Yhdistymis2�ja�sananvapauden�aloilla�on�edelleen�vakavia�

ongelmia.�

�

Euroopan�komissio�on�käynnistänyt�ENP2välineen�puitteissa�myös�ohjelman,�jolla�tuetaan�oikeus2�

ja�sovintokomission�suositusten�täytäntöönpanoa�ja�ennen�kaikkea�vahingonkorvausprosessia.�

Komissio�on�lisäksi�lujittanut�yhteistyötään�valtioista�riippumattomien�järjestöjen�kanssa�

myöntämällä�niille�demokratiaa�ja�ihmisoikeuksia�koskevasta�eurooppalaisesta�rahoitusvälineestä�

rahoitustukea,�jolla�vahvistetaan�kansalaisyhteiskunnan�asemaa�ihmisoikeuksien�ja�demokraattisten�

uudistusten�edistämisessä�Marokossa.��

�
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Länsi=Sahara

�

EU�seurasi�edelleen�tiiviisti�Länsi2Saharan�kysymyksen�kehittymistä.�Se�otti�edelleen�kantaa�

konfliktiin�liittyviin�humanitaarisiin�näkökohtiin.�Asiasta�keskusteltiin�osana�poliittista�

vuoropuhelua�Marokon�kanssa�assosiaationeuvoston�kokouksessa�23.�heinäkuuta�2007�ja�tehostetun�

poliittisen�vuoropuhelun�kokouksessa�21.�joulukuuta�2007.�Siitä�keskusteltiin�myös�Algerian�kanssa�

assosiaationeuvoston�10.�maaliskuuta�2008�pidetyssä�kokouksessa.�Sanan2�ja�

kokoontumisvapauteen,�pääsyyn�Marokon�hallinnoimalle�alueelle�ja�Polisario2rintaman�hallussa�

oleviin,�Algerian�maaperällä�Tindoufin�alueella�sijaitseviin�pakolaisleireihin�liittyvät�

ihmisoikeusongelmat�jatkuivat.�Poliittisella�tasolla�jatkettiin�30.�huhtikuuta�2007�annetun�YK:n�

turvallisuusneuvoston�julkilausuman�1754�jälkeen�aloitettua�neuvotteluprosessia,�joka�ei�kuitenkaan�

ole�johtanut�konkreettisiin�tuloksiin.�

�

Syyria

�

Syyrian�yleinen�ihmisoikeustilanne�on�edelleen�heikko,�mikä�johtuu�turvallisuusjoukkojen�vahvasta�

asemasta�ja�vankan�kansalaisyhteiskunnan�puuttumisesta.�Syyrian�perustuslaissa�taataan�

periaatteessa�tärkeimmän�poliittiset,�kansalais2�ja�sosiaaliset�oikeudet.�Hätätilalaki�kuitenkin�estää�

kansalaisia�tosiasiassa�käyttämästä�perustavanlaatuisia�kansalais2�ja�poliittisia�oikeuksia.��

Joulukuussa�2007�ja�tammikuussa�2008�Syyrian�valtion�turvallisuusjoukot�pidättivät�poliittisia�

aktivisteja�eri�puolilla�Syyriaa�vastauksena�1.�joulukuuta�2007�pidettyyn�"Damaskoksen	julistus	

demokraattisen	ja	kansallisen	muutoksen	puolesta"�2aloitteen�kokoukseen,�jossa�laaja�aktivistien�

liittouma�vaati�poliittisia�uudistuksia.�Kaksitoista�liikkeen�johtohenkilöä�odottaa�tällä�hetkellä�

oikeudenkäyntiä�Damaskoksen�rikostuomioistuimessa.�EU�ja�useat�jäsenvaltiot�ovat�toistuvasti�

tuoneet�esiin�huolestuneisuutensa�syyrialaisten�kansalaisyhteiskunta2aktivistien�vangitsemisesta�

rauhanomaisten�mielenilmausten�johdosta�ja�vaatineet�heidän�vapauttamistaan.��

Mielivaltainen�vankeudessa�pitäminen�on�edelleen�ongelma.�Epäiltyjä�saatetaan�pitää�vangittuina�

pitkiäkin�aikoja�ilman�syytettä�tai�oikeudenkäyntiä.�Laittomia�pidätyksiä�vastaan�ei�ole�

oikeussuojakeinoja.�Lakimiesten,�ihmisoikeuksien�puolustajien�ja�aiempien�vankien�mukaan�

kidutusta�käytetään�edelleen�erityisesti�kuulusteltaessa�epäiltyjä,�myös�poliittisen�opposition�jäseniä.��
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Lupaukset�suuremmasta�poliittisesta�vapaudesta,�johon�kuuluisivat�esimerkiksi�hätätilalain�

lieventäminen,�kansalaisuuden�myöntäminen�valtiottomille�kurdeille�tai�monipuoluelain�

säätäminen,�eivät�ole�toteutuneet.�

Syyrian�viranomaiset�ovat�perinteisesti�olleet�haluttomia�keskustelemaan�ihmisoikeuksista�

ulkopuolisten�tahojen,�myös�EU:n�kanssa.�Ne�vetoavat�kansalliseen�suvereniteettiin�ja�

asianmukaisten�institutionaalisten�puitteiden,�esimerkiksi�EU:n�ja�Syyrian�assosiaatiosopimuksen,�

puuttumiseen.�EU:n�edustajat�saavat�kuitenkin�säännöllisesti�seurata�oikeudenkäyntejä�valtion�

turvallisuustuomioistuimessa,�sotilastuomioistuimessa�ja�rikostuomioistuimessa.�

�

Kysymystä�Syyrian�kanssa�tehtävästä�assosiaatiosopimuksesta�voidaan�tarkastella�uudelleen�

Damaskoksen�ja�länsimaiden�suhteiden�lientyessä.�

�

Irakin�sodan�alusta�lähtien�Syyria�on�toivottanut�pakolaiset�tervetulleiksi.�Heidän�lukumääränsä�

lisääntyi�ratkaisevasti�vuonna�2006�ja�vuoden�2007�alussa.�Auttaakseen�Syyriaa�selviytymään�

pakolaisten�laajamittaisesta�maahantulosta�EU�ja�sen�jäsenvaltiot�ovat�antaneet�humanitaarista�apua�

ja�tukeneet�viranomaisia�lisätäkseen�kansallisia�valmiuksia�vastata�kaikkein�kiireellisimpiin�

tarpeisiin�terveyden�ja�koulutuksen�alalla.	Syyrian�asennetta�irakilaispakolaisiin�ja�etenkin�sen�halua�

tehdä�asiassa�yhteistyötä�EU:n�kanssa�voidaan�pitää�ensimmäisenä�askeleena�kohti�osapuolten�

suhteiden�paranemista.�

�
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Tunisia

�

EU�oli�tyytyväinen�siihen,�että�ihmisoikeuksia�ja�demokratiaa�käsittelevä�alakomitea�saattoi�lopulta�

kokoontua�Tunisissa�12.�marraskuuta�2007.�Tämä�oli�ensimmäinen�kerta,�kun�EU:n�ja�Tunisian�

välillä�käytiin�rakenteellista�vuoropuhelua�ihmisoikeuksista�ja�demokratiasta.�Ihmisoikeuksien�

kunnioittamisen�edistäminen�on�EU:n�Tunisian2politiikan�keskeisiä�tavoitteita.�EU�totesi�tässä�

ensimmäisessä�kokouksessa,�että�ihmisoikeuksia�ja�erityisesti�sanan2�ja�yhdistymisvapautta�ei�

edelleenkään�kunnioiteta.�Ihmisoikeuksia�puolustavien�valtioista�riippumattomien�järjestöjen�ja�

ihmisoikeuksien�puolustajien�toiminnalle�on�asetettu�monia�esteitä,�eivätkä�ne�voi�työskennellä�

vapaasti�ihmisoikeuksia�edistääkseen.�Ihmisoikeusliitto�on�tästä�hyvä�esimerkki.�Myös�lehdistön2�ja�

tiedotusvälineiden�vapauden�alalla�kaivataan�moniarvoisempaa�lähestymistapaa.�

Kansalaisyhteiskunnan�aseman�ja�osallisuuden�vahvistaminen�poliittisessa�elämässä�olisi�asetettava�

ensisijaiseksi�tavoitteeksi�vuoden�2009�vaaleja�silmällä�pitäen.�Tunisian�poliittisista�tapahtumista�ja�

ihmisoikeuskysymyksistä�keskusteltiin�myös�poliittisen�vuoropuhelun�kokouksessa,�jonka�EU�piti�

Tunisian�kanssa�Brysselissä�19.�marraskuuta�2007�järjestetyn�assosiaationeuvoston�kuudennen�

kokouksen�yhteydessä.�

�

6.3� VenäjäjaKeski=Aasia

�

Venäjällä�ihmisoikeudet�taataan�perustuslaissa,�ja�Venäjä�on�osapuolena�monissa�kansainvälisissä�

ihmisoikeussopimuksissa.�Siitä�huolimatta�EU�on�edelleen�vakavasti�huolissaan�Venäjän�

heikkenevästä�ihmisoikeustilanteesta,�erityisesti�mitä�tulee�oikeusvaltion�periaatteen�

kunnioittamiseen,�mielipiteen2�ja�kokoontumisvapauteen,�lehdistön�vapauteen,�venäläisten�valtioista�

riippumattomien�järjestöjen�ja�kansalaisyhteiskunnan�tilanteeseen�sekä�tilanteeseen�Tšetšeniassa�ja�

muissa�osissa�Pohjois2Kaukasiaa.�

�

EU:n�ja�Venäjän�Haagissa�marraskuussa�2004�pitämässä�huippukokouksessa�sovittiin�säännöllisen�

ihmisoikeusvuoropuhelun�aloittamisesta,�ja�EU:n�ja�Venäjän�välisiä�ihmisoikeusneuvotteluja�

järjestetään�nyt�kahdesti�vuodessa133.�

�

�������������������������������������������������
133� Ks.�kohta�2.6.5,�Ihmisoikeusneuvottelut�Venäjän�federaation�kanssa.�
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Joulukuussa�2007�pidettyjen�parlamenttivaalien�ja�maaliskuussa�2008�pidettyjen�presidentinvaalien�

yhteydessä�EU�ilmaisi�huolensa�kokoontumisvapauden�ja�opposition�mielenosoitusten�

rajoittamisesta.�Tapauksissa,�joissa�oppositio�jatkoi�kampanjointiaan�kielloista�huolimatta,�tietoon�

tuli�useita�esimerkkejä�poliisin�raakuuksista,�kohtuuttomasta�voimankäytöstä�ja�mielivaltaisista�

pidätyksistä.�Huolestuttavaa�on�myös,�että�valtio�valvoo�Venäjän�keskeisiä�tiedotusvälineitä�ja�

erityisesti�televisiota.�Tämä�oli�erityisen�huolestuttavaa�äskettäisten�parlamentti2�ja�

presidentinvaalikampanjoiden�aikana.�Tuolloin�se,�että�oppositiolla�ei�ollut�yhtäläisiä�

mahdollisuuksia�esiintyä�tiedotusvälineissä,�ja�"hallinnollisten�resurssien"�käyttö�johtivat�siihen,�

ettei�vaaleissa�ollut�aitoa�kilpailuasetelmaa.�Presidentinvaalien�tapauksessa�se,�että�muiden�kuin�

duumaan�kuuluvien�puolueiden�nimeämien�ehdokkaiden�tueksi�oli�kerättävä�kaksi�miljoonaa�

allekirjoitusta�ennen�kuin�he�saattoivat�rekisteröityä�presidenttiehdokkaiksi,�oli�väärinkäytöksiin�

houkutteleva�kohtuuttoman�vaikea�este.�

�

Toimittajia�Venäjällä�uhkaavat�vaarat�ovat�erittäin�huolestuttavia.�Vaikka�Venäjällä�surmattujen�

toimittajien�määrä�väheni�vuonna�2007�yhdellä�(vuonna�2006�viisi�toimittajaa),�lähes�kaikki�tällaiset�

surmateot�jäävät�selvittämättä.�

�

Venäläisten�valtioista�riippumattomien�järjestöjen�ja�kansalaisyhteiskunnan�tilanne�on�edelleen�

vaikea,�vaikka�yhtään�vaikutusvaltaista�ja�kriittistä�valtioista�riippumatonta�järjestöä�ei�ole�tähän�

mennessä�suljettu�huhtikuussa�2006�voimaan�tulleeseen�kyseisiä�järjestöjä�koskevaan�

lainsäädäntöön�tehtyjen�muutosten�perusteella.�Valtioista�riippumattomia�järjestöjä�koskevan�lain�

säännöksiä�sovelletaan�kuitenkin�usein�tavalla,�joka�on�järjestöjen�kannalta�hankala,�kallis�ja�

aikaavievä.�Lisäksi�lain�soveltamisessa�on�huolestuttavia�alueellisia�eroja.�

�

Useat�lait�ja�säännökset,�jotka�on�annettu�osana�yleistä�terrorismin�torjuntaa,�rajoittavat�erityisesti�

opposition,�valtioista�riippumattomien�järjestöjen�ja�tiedotusvälineiden�mielipiteen2�ja�

sananvapautta.�EU�on�edelleen�huolestunut�ääriliikkeitä�koskevasta�laista,�jossa�ääriliikkeet�

määritellään�yhä�niin�laajasti,�että�oppositiotoiminnan�ja�ääriliikkeiden�välinen�ero�hämärtyy.�

�
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Tiedot�Venäjän�lainvalvontaviranomaisten�harjoittamasta�kidutuksesta�ja�huonosta�kohtelusta�ovat�

edelleen�huolestuttavia,�vaikka�ongelmaa�pyritäänkin�käsittelemään.�Se,�että�viranomaiset�eivät�

usein�joudu�vastuuseen�teoistaan,�pahentaa�ongelmaa�entisestään.�Venäjän�tuomioistuimen�

taipumus�perustaa�tuomionsa�yksinomaan�epäiltyjen�tunnustuksiin�vahvistaa�osaltaan�

tutkintavankeudessa�harjoitettavan�pahoinpitelyn�kulttuuria.�Lisäksi�vankilaolot�ovat�edelleen�

erittäin�huonot�ja�toisinaan�hengenvaaralliset.�Toisten�vankien�harjoittama�hyväksikäyttö�on�

edelleen�ongelma,�ja�saatujen�tietojen�mukaan�tiettyjen�vankiloiden�hallinto�käyttää�sitä�tai�

kannustaa�siihen�(toisinaan�vakiintuneena)�keinona�säilyttää�järjestys�pelottelun�avulla.�

�

Simputus�on�yhä�vakava�ongelma�armeijassa,�vaikka�sitä�pyritäänkin�käsittelemään.�

Puolustusministeriön�mukaan�20�varusmiestä�kuoli�simputukseen�pelkästään�vuoden�2007�yhdeksän�

ensimmäisen�kuukauden�aikana.�Valitettavasti�vaikuttaa�siltä,�että�vain�harvat�simputuksesta�

epäillyt�joutuvat�syytteeseen�tai�vastuuseen�teoistaan.�Myös�armeijan�korkeisiin�itsemurhalukuihin�

ja�niiden�syihin�on�puututtava�tehokkaasti.�

�

Kaikkien�selvitysten�mukaan�rasismia�ja�muukalaisvihaa�esiintyy�Venäjällä�edelleen�runsaasti:�

ennakkoluulot�tšetšenialaisia,�kaukasialaisia,�romaneja,�juutalaisia,�meskhejä,�afrikkalaisia�ja�

aasialaisia�kohtaan�ovat�erityisen�voimakkaita.�Myös�rotusyrjintä�on�yhä�ongelma.�Vaikka�työlaissa�

on�yksityiskohtaisia,�rotusyrjinnän�työhönotossa�kieltäviä�säännöksiä,�vaikuttaa�siltä,�että�niitä�

sovelletaan�vain�harvoin.�Rotusyrjintä�myös�rajoittaa�rotuvähemmistöihin�kuuluvien�

mahdollisuuksia�saada�koulutusta,�asuntoja�ja�julkisia�palveluja,�päästä�julkisiin�virkoihin,�saada�

kansalaisuus�tai�päästä�rekisteröintijärjestelmään.�Poliisia�syytetään�usein�syrjivästä�tai�

mielivaltaisesta�käytöksestä�näkyviä�vähemmistöjä�kohtaan.�

�
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Vaikka�Venäjä�on�toteuttamassa�oikeuslaitoksen�kokonaisvaltaista�uudistusta�ja�presidentti�

Medvedev�on�korostanut�aikovansa�puuttua�Venäjän�"oikeudelliseen�nihilismiin",�oikeuslaitoksessa,�

erityisesti�alempien�tuomioistuinten�tasolla,�ei�riittävästi�kunnioiteta�ihmisoikeuksia,�ja�sen�

riippumattomuus�on�osoittautunut�puutteelliseksi.�Useimmat�Euroopan�ihmisoikeustuomioistuimen�

ratkaisuista�Venäjää�vastaan�johtuvat�siitä,�että�Venäjän�hallintojärjestelmä�ei�ole�kyennyt�

panemaan�täytäntöön�venäläisten�tuomioistuinten�tekemiä�päätöksiä.�Valtion�on�todettu�pyrkineen�

häiritsemään�Venäjän�kansalaisten�ihmisoikeustuomioistuimelle�osoittamien�valitusten�tekemistä.�

Hälyttävintä�tällainen�toiminta�on�niiden�tuomioistuimelle�osoitettujen�valitusten�osalta,�jotka�

liittyvät�Pohjois2Kaukasian�konfliktiin.�Lisäksi�se,�että�Venäjän�parlamentti�(duuma)�ei�ole�

ratifioinut�Euroopan�ihmisoikeustuomioistuinta�koskevaa�Euroopan�neuvoston�pöytäkirjaa�14,�joka�

on�oleellinen�ihmisoikeustuomioistuimen�tulevan�toimintakyvyn�takaamiseksi�työtaakan�

lisääntyessä,�uhkaa�vaarantaa�ihmisoikeustuomioistuimen�toiminnan.�

�

Tšetšenian�sodan�päättymisestä�ja�maassa�käynnissä�olevasta�jälleenrakennusprosessista�huolimatta�

Pohjois2Kaukasian�ihmisoikeustilanne�on�edelleen�huolestuttava.�Alueella�esiintyy�edelleen�paljon�

ihmisoikeusloukkauksia,�kuten�tahdonvastaisia�katoamisia,�kidutusta,�mielivaltaisia�pidätyksiä,�

ihmisoikeuksien�puolustajien�häirintää�ja�sananvapauden�rajoittamista.�Vaikka�Tšetšenian�tilanne�on�

parantunut�kahden�viime�vuoden�aikana,�ihmisoikeustilanne�etenkin�naapurimaassa�Ingušiassa�ja�

myös�Dagestanissa�on�huonontunut.�Venäjä�kieltäytyy�edelleen�päästämästä�kidutusta�käsittelevää�

YK:n�erityisedustajaa�tavanomaisin�edellytyksin�Pohjois2Kaukasian�vankiloihin�ja�on�ollut�haluton�

panemaan�täytäntöön�Euroopan�neuvoston�kidutuksen�vastaisen�komitean�suosituksia.�

�

Eurooppa2neuvosto�hyväksyi�21.�ja�22.�kesäkuuta�2007�EU:n�strategian�Keski=Aasian�kanssa�

luotavalle�uudelle�kumppanuudelle.�Strategia�muodosti�yleiset�puitteet�EU:n�suhteille�Keski2

Aasiaan.�Keski2Aasian�ja�EU:n�välille�on�kuluneen�vuoden�aikana�kehittynyt�uudenlaatuista�

yhteistyötä,�ja�poliittinen�vuoropuhelu�alueen�maiden�kanssa�on�tiivistynyt�merkittävästi.��

�
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Neuvosto�on�edelleen�huolestunut�Keski2Aasian�ihmisoikeustilanteesta�ja�sitoutuu�jatkamaan�

työskentelyä�ihmisoikeustilanteen�parantamiseksi�konkreettisesti�viidessä�Keski2Aasian�maassa,�

joilla�kaikilla�on�vaihtelevassa�määrin�vakavia�ongelmia�perusoikeuksien�ja�2vapauksien�

kunnioittamisessa.�EU:n�Keski2Aasian�strategian�mukaan�ihmisoikeudet,�oikeusvaltio,�hyvä�

hallintotapa�ja�demokratiakehitys�tukevat�Keski2Aasian�pitkän�aikavälin�poliittista�vakautta�ja�

taloudellista�kehitystä.�Strategian�mukaisesti�ihmisoikeuskysymykset�on�sen�vuoksi�otettu�esiin�

kunkin�Keski2Aasian�valtion�kanssa�eri�kanavia�käyttäen�ja�kaikissa�poliittisissa�vuoropuheluissa,�

myös�kansallisten�koordinaattorien�kokouksessa�Brysselissä�10.�maaliskuuta�2008�sekä�EU:n�ja�

Keski2Aasian�ministerikokouksessa�Ašgabatissa�huhtikuussa�2008.�EU�on�myös�jatkanut�

ihmisoikeuskysymyksien�käsittelyä�alueen�maiden�kanssa�pidetyissä�yhteistyöneuvoston�ja�2

komitean�kokouksissa�sekä�muissa,�sopimusten�ulkopuolisissa�yhteyksissä�pidetyissä�kokouksissa.�

Alueen�maille�on�esitetty�useita�kahdenvälisiä�selvityspyyntöjä�huolta�herättävistä�kysymyksistä.�

�

Strategian�mukaan�EU:n�olisi�pyrittävä�aloittamaan�jäsennelty,�säännöllinen�ja�tuloskeskeinen�

ihmisoikeusvuoropuhelu�kaikkien�alueen�maiden�kanssa.�Tällaista�vuoropuhelua�oli�30.�kesäkuuta�

2008�mennessä�käyty�Uzbekistanin�ja�Turkmenistanin�kanssa.�Ašgabatissa�huhtikuussa�2008�

pidetyssä�EU:n�ja�Keski2Aasian�ministerikokouksessa�päästiin�periaatesopimukseen�tällaisen�

vuoropuhelun�aloittamisesta�Kazakstanin,�Tadžikistanin�ja�Kirgisian�tasavallan�kanssa�vuoden�2008�

loppuun�mennessä.��

�

EU:n�ihmisoikeuspolitiikan�toteuttamisen�edistäminen�on�osa�EU:n�Keski2Aasian�erityisedustajan�

Pierre�Morelin�toimeksiantoa.�Morel�toimi�tiiviissä�yhteistyössä�ihmisoikeuksista�vastaavan�

korkeana�edustajana�toimivan�pääsihteerin�henkilökohtaisen�edustajan�kanssa�ja�jatkoi�

ihmisoikeuskysymysten�ottamista�esiin�alueelle�tekemiensä�vierailujen�aikana�ja�kahdenvälisissä�

yhteyksissään.��

�

Kazakstan�toimii�Etyjin�puheenjohtajana�vuonna�2010,�ja�sitä�silmällä�pitäen�EU�on�korostanut,�

että�on�tärkeää�toteuttaa�lisää�poliittisia�uudistuksia�erityisesti�ihmisoikeuksien,�

kokoontumisvapauden,�kansalaisyhteiskunnan�ja�valtioista�riippumattomien�järjestöjen�aseman,�

poliittisen�opposition�tilanteen�sekä�tiedotusvälineiden�vapauden�alalla.�

�
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Neuvosto�hyväksyi�13.�marraskuuta�2007�yhteisen�kannan�2007/734/YUTP134�tiettyjen�

Uzbekistaniin�kohdistettavien�rajoittavien�toimenpiteiden�voimassaolon�jatkamisesta.�Uzbekistanin�

viranomaisten�rohkaisemiseksi�parantamaan�ihmisoikeustilannetta�ja�annetut�sitoumukset�huomioon�

ottaen�viisumirajoitusten�soveltaminen�kuitenkin�keskeytettiin�kuuden�kuukauden�ajaksi.�

Tarkasteltuaan�asiaa�uudelleen�29.�huhtikuuta�2008�neuvosto�jatkoi�viisumirajoitusten�

keskeyttämistä�jälleen�kuudeksi�kuukaudeksi�13.�marraskuuta�2008�asti.��

�

Huhtikuun�29.�päivänä�suorittamansa�tarkastelun�yhteydessä�neuvosto�antoi�päätelmät,�joissa�se�

ilmaisi�tyytyväisyytensä�kuolemanrangaistuksen�poistamiseen,�habeas�corpus�2periaatteen�

käyttöönottoon�ja�useiden�ihmisoikeuksien�puolustajien�vapauttamiseen.�Se�kuitenkin�ilmaisi�

huolensa�ihmisoikeustilanteesta�monilla�alueilla�ja�kehotti�Uzbekistanin�viranomaisia�muun�muassa�

vapauttamaan�ihmisoikeuksien�puolustajat,�saattamaan�viipymättä�päätökseen�Human�Rights�Watch�

2järjestön�uuden�maajohtajan�akkreditoinnin,�tekemään�yhteistyötä�kidutusta�ja�sananvapautta�

käsittelevien�YK:n�erityisraportoijien�kanssa�sekä�peruuttamaan�valtioista�riippumattomia�järjestöjä�

koskevat�rajoitukset.�

�

EU�järjesti�Uzbekistanin�kanssa�ihmisoikeusvuoropuhelun�toisen�kierroksen�5.�kesäkuuta�2008135.�

�

EU:n�ja�Turkmenistanin�24.�kesäkuuta�2008�pidetyn�ensimmäisen�säännöllisen�

ihmisoikeusvuoropuhelun136�yhteydessä�EU�otti�Turkmenistanin�kanssa�esiin�huolenaiheitaan,�

kuten�yhdistymis2�ja�kokoontumisvapauden,�sananvapauden�ja�tiedotusvälineet,�ajatuksen2�ja�

uskonnonvapauden,�vankilaolot,�liikkumisvapauden�ja�pakkosiirrot.��

�

Kirgisiantasavallan�kanssa�EU�otti�esiin�esimerkiksi�perustuslakiuudistuksen,�suurten�

väestönosien�sosiaalisen�tilanteen,�demokraattisten�vapauksien�tiukempaan�valvontaan�ja�

tiedonsaannin�rajoittamiseen�tähtäävän�lainsäädäntökehityksen�sekä�joulukuun�2007�

parlamenttivaalit,�jotka�ODIHR:n�mukaan�olivat�"menetetty�tilaisuus".�

�

�������������������������������������������������
134� EUVL�L�295,�14.11.2007,�s.�34–39.��
135� Ks.�Uzbekistania�käsittelevä�osuus�kohdassa�2.6.3.��
136� Ks.�Turkmenistania�käsittelevä�osuus�kohdassa�2.6.3.�
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EU�piti�valitettavana,�että�Tadžikistanin�vakauttamisessa�on�edelleen�ollut�vakavia�ongelmia�ja�

kehotti�sitä�korjaamaan�tilanteen.�Väestön�valtaosan�sosioekonominen�tilanne�etenkin�talvisin�on�

edelleen�hälyttävä,�ja�hallituksen�hajanaiset�pyrkimykset�torjua�korruptiota�sekä�huono�hallintotapa�

johtavat�kansalaisyhteiskunnan�kasvun�tukahduttamiseen.�EU�toi�esiin�myös�huolestuneisuutensa�

valtioista�riippumattomien�järjestöjen�vaikeista�toimintaolosuhteista�maassa�sekä�uskonnollisten�

vapauksien�rajoittamisesta.�

�

6.4� Afrikka

�

Ihmisoikeuksien,�oikeusvaltioperiaatteen�ja�hyvän�hallintotavan�edistämiseen�on�kiinnitetty�paljon�

huomiota�sen�jälkeen�kun�EU:n�ja�Afrikan�huippukokouksessa�joulukuussa�2007�hyväksyttiin�

yhteinen�EU–Afrikka2strategia�ja�sen�ensimmäinen�toimintasuunnitelma.��

�

Neuvosto�hyväksyi�6.�joulukuuta�2007�yhteisen�toiminnan,�jolla�Koen�Vervaeke�nimitettiin�EU:n�

erityisedustajaksi�Afrikan�unioniin.�Samana�päivänä�komissio�nimitti�hänet�Euroopan�komission�

Afrikan�unionin�lähetystön�päälliköksi.�Nimitys�kuvastaa�sitä,�että�toimielimillä�on�yhteinen�halu�

yhdistää�kaikki�EU:n�välineet�ja�siten�varmistaa�johdonmukainen�lähestymistapa�Afrikkaan�kaikilla�

tasoilla.��

�

Afrikka�ja�EU�ovat�valinneet�tietyt�ensisijaiset�toimet�vuosina�200822010�toteutettavaa�strategian�

alkuvaihetta�varten�ja�sopineet�niiden�täytäntöönpanosta�demokraattista�hallintotapaa�ja�

ihmisoikeuksia�koskevan�EU:n�ja�Afrikan�kumppanuuden�yhteydessä.�Kumppanuuteen�kuuluu�

monia�ensisijaisia�toimia,�joiden�tarkoituksena�on�tehostaa�vuoropuhelua�myös�maailmanlaajuisesti�

ja�kansainvälisillä�foorumeilla,�edistää�Afrikan�valtioiden�vertaisarviointijärjestelmää�sekä�tukea�

demokratiaa,�vaaleja�ja�hallintotapaa�koskevaa�afrikkalaista�peruskirjaa.�Ihmisoikeuksien�alalla�

käydään�AU:n�ja�EU:n�säännöllistä�vuoropuhelua.�Osapuolet�ovat�sopineet�vuoropuhelun�

tavoitteista,�muodosta�ja�asialistasta137.�Afrikan�ihmisoikeuksien�ja�kansojen�oikeuksien�

tuomioistuin�osallistui�syyskuussa�2008�Euroopan�parlamentin�ihmisoikeuksien�alivaliokunnan�

kokoukseen�yhdessä�johtavan�kansalaisyhteiskunnan�järjestön,�Afrikan�ihmisoikeuksien�ja�kansojen�

oikeuksien�tuomioistuimen�tehostamista�ajavan�liittouman,�kanssa.�

�������������������������������������������������
137� Ks.�kohta�2.6.4,�EU:n�ja�Afrikan�unionin�ihmisoikeusvuoropuhelu.�
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Ihmisoikeusasioiden�käsittelyä�jatketaan�lisäksi�poliittisessa�vuoropuhelussa�jokaisen�Afrikan�maan�

kanssa,�ja�siihen�liitetään�käytännön�toimia,�esimerkiksi�tuki�kansalaisyhteiskunnan�lujittamiselle,�

parlamenttien�vahvistaminen�ja�hajauttamisohjelmat,�joilla�vahvistetaan�alueellisten�ja/tai�

paikallisviranomaisten�valtaa�ja�vaikutusmahdollisuuksia.�Ihmisoikeuksien,�oikeusvaltion�

periaatteen�ja�demokraattisten�prosessien�loukkauksia�käsitellään�edelleen�Cotonoun�sopimuksen�

96�artiklan�mukaisissa�neuvotteluissa�Guinean�ja�Zimbabwen�kanssa.�Suhteissa�Guineaan�voidaan�

selvästi�havaita�edistymistä,�kun�taas�suhteet�Zimbabwen�kanssa�ovat�edelleen�hyvin�ongelmalliset.�

Myönteistä�on,�että�EU�päätti�Togon�ihmisoikeustilanteen�huomattavan�parantumisen�johdosta�

marraskuussa�2007�peruuttaa�aloitetut�toimet�ja�saattaa�Togon�tasavallan�kanssa�Cotonoun�

sopimuksen�96�artiklan�mukaiset�neuvottelut�päätökseen.��

�

Länsi=Afrikka

�

Ouagadougoun�poliittinen�sopimus�maaliskuussa�2007�sai�aikaan�myönteisiä�muutoksia�monilla�

alueilla�ja�antoi�toivoa�pysyvästä�rauhasta��orsunluurannikolla.�Norsunluurannikon�on�määrä�

järjestää�huomattavasti�viivästyneet�presidentinvaalit�marraskuussa�2008,�ja�EU:ta�on�pyydetty�

niihin�avustajaksi�ja�tarkkailijaksi.�Edistyminen�muissa�ratkaisevan�tärkeissä�asioissa�eli�

puolisotilaallisten�joukkojen�hajottamisessa�ja�aseistariisunnassa�sekä�armeijan�yhdistämisessä�

uudelleen�on�edelleen�hidasta.�

�

Oikeusvaltion�periaatteen�noudattaminen�Liberiassaon�parantunut�Ellen�Johnson2Sirleafin�tultua�

valituksi�presidentiksi.�Ainoiden�vielä�voimassa�olevien�pakotteiden�eli�asevientikiellon�ja�tiettyjä�

henkilöitä�koskevien�matkustusrajoitusten�voimassaoloa�jatkettiin�vielä�12�kuukaudella138.�Laajalle�

levinneet�väkivaltaisuudet,�erityisesti�aseelliset�ryöstöt�ja�raiskaukset�varsinkin�Monroviassa�ja�sen�

ympäristössä,�jatkuvat�kuitenkin�edelleen�ja�paljastavat�Liberian�kansallisen�poliisin�kyvyttömyyden�

täyttää�tehtävänsä�tehokkaasti.�Lisäksi�monia�rauhan�ja�vakauden�kestävyyden�kannalta�ratkaisevan�

tärkeitä�kysymyksiä�on�vielä�käsittelemättä,�esimerkiksi�oikeusjärjestelmän�ja�oikeuslaitoksen�

uudistus,�sodasta�kärsineiden�väestönosien�yhteiskuntaan�sopeuttaminen�ja�oikeusvaltion�

periaatteen�noudattamisen�laajentaminen�koko�maahan.�

�������������������������������������������������
138 Liberiaa�koskevista�rajoittavista�toimenpiteistä�hyväksytty�neuvoston�yhteinen�kanta�2008/109/YUTP�

(EUVL�L�38,�13.2.2008,�s.�26).�
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EU:n�troikka�tapasi��igerian�ulkoasianministerin�toukokuussa�2008�tehdäkseen�päätöksen�EU:n�ja�

Nigerian�poliittisen�vuoropuhelun�tehostamisesta�niin,�että�siinä�käsitellään�myös�ihmisoikeuksia�

maailmanlaajuisesti�ja�kansallisella�tasolla.�Nigeria�on�ratkaisevassa�asemassa�Afrikan�ja�erityisesti�

Länsi2Afrikan�rauhan�ja�turvallisuuden�kannalta.�EU:n�apu�kanavoidaan�todennäköisesti�

ensisijaisten�toimien�tukemiseen�seuraavilla�aloilla:�rauha�ja�turvallisuus,�hallintotapa�ja�

ihmisoikeudet,�kauppa�ja�alueellinen�integraatio,�keskeiset�kehityskysymykset�(mukaan�lukien�

ympäristön�kestävyys�ja�ilmastonmuutos).�

�

Malin�pohjoisosassa�vallitseva�turvallisuustilanne�aiheutti�edelleen�huolta.�Raportointikauden�

loppuun�mennessä�kapinallisten�ja�Malin�hallituksen�välillä�oli�aloitettu�rauhanneuvottelut�Algerian�

välityksellä.�Kapinallisten�hyökkäykset�ja�armeijan�vastaukset�niihin�johtivat�tarkastelukauden�

aikana�monien,�myös�siviiliuhrien�syntymiseen.�Alueellista�rauhan�ja�kehityksen�konferenssia,�

jonka�järjestämisestä�viranomaiset�ovat�puhuneet�syksystä�2007�lähtien,�odotetaan�innokkaasti.�

�

Väestön�homoseksuaaleihin�kohdistamat�hyökkäykset�alkoivat�Senegalissa�uudelleen�keväällä�

2008.�Poliisi�puuttui�asiaan�väkivallan�lopettamiseksi.�Homoseksuaalisuuden�rangaistavuuden�

poistaminen�ei�ole�näköpiirissä�lähitulevaisuudessa,�sillä�kysymys�on�poliittisesti�arkaluonteinen.�

EU�oli�tyytyväinen�Senegalin�hallituksen�päätökseen�haastaa�Tšadin�tasavallan�entinen�presidentti�

Hissène�Habré�oikeuteen�Senegalissa.�EU�ilmoitti�aikovansa�antaa�panoksensa�oikeudenkäyntiin.�

�

Keski=Afrikka

�

Euroopan�unioni�jatkaa�ihmisoikeustilanteen�seuraamista�Kongondemokraattisessatasavallassa�

edelleen�tiiviisti�ja�on�huolestunut�jatkuvista�ihmisoikeusloukkauksista�maassa,�mukaan�lukien�

naisiin�kohdistuva�seksuaalinen�väkivalta�erityisesti�maan�itäosissa.�

�

EU�on�useaan�otteeseen�tuominnut�ihmisoikeusloukkaukset�Kongon�demokraattisessa�tasavallassa�

ja�ilmaissut�äärimmäisen�huolestuneisuutensa,�myös�suorassa�yhteydenpidossa�maan�viranomaisiin.�

Ihmisoikeuksien�puolustajien�tukemiseksi�tai�muiden�huolenaiheiden�käsittelemiseksi�toteutetaan�

lisäksi�aina�tarvittaessa�ihmisoikeuksia�koskevia�virallisia�yhteydenottoja�asiaankuuluviin�

kansallisiin�viranomaisiin.�

�
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EU:n�jäsenvaltiot�ja�komissio�tukevat�myös�edelleen�hyvää�hallintotapaa,�myös�demokratian,�

oikeusvaltioperiaatteen�ja�turvallisuusalan�uudistuksen�lujittamista.�EU:n�kahta�ETPP2operaatiota,�

EUSEC�RD�Congo�ja�EUPOL�RD�Congo,�on�tässä�yhteydessä�jatkettu�1.�päivään�heinäkuuta�2009.�

Tämä�osoittaa,�että�EU�pitää�ensisijaisen�tärkeänä�jatkaa�armeijan�ja�poliisin�uudistuksen�tukemista�

yhdessä�oikeuslaitosta�ja�poliisialaa�koskevien�perusteltujen�EY:n�toimien�kanssa.��

�

Turvallisuustilanne�maan�itäosassa�parantui�hieman�Nairobin�julkilausuman�ja�Goman�

konferenssissa�esitettyjen,�Kivun�maakuntia�koskevien�sitoumusten�allekirjoittamisen�johdosta.�

Tilanteen�asteittainen�huononeminen�elokuusta�2008�alkaen�osoitti�kuitenkin�jälleen�kerran�sen�

haurauden.�EU�aikoo�edelleen�tukea�poliittisia�prosesseja,�koska�sen�mielestä�vuoropuhelu�ja�

tehtyjen�poliittisten�ja�turvallisuussitoumusten�täyttäminen�ovat�ainoa�kestävä�toimintatapa�

ihmisoikeusloukkausten�vähentämiseksi�ja�pysyvän�rauhan�aikaansaamiseksi.��

�

Lisäksi�erityisesti�maan�itäosissa�ei�ole�valtion�viranomaisia,�mikä�on�edelleen�suuri�ongelma.�

Ihmisoikeustilanne�ei�ole�myöskään�parantunut.�Sadat�tuhannet�siirtymään�joutuneet�henkilöt�ovat�

edelleen�poissa�kotiseudultaan,�ja�naiset�ja�lapset,�mutta�myös�miehet,�ovat�joutuneet�raiskausten,�

kidutusten,�murhien�ja�ryöstöjen�kohteiksi.�YK:n�turvallisuusneuvosto�pitää�näitä�raiskauksia,�joita�

usein�käytetään�sota2aseena,�mahdollisena�uhkana�kansainväliselle�rauhalle.�FDLR2joukkojen�

poistuminen�Kongon�demokraattisesta�tasavallasta,�Kongon�armeijan�uudistaminen�ja�sen�kurin�

palauttaminen,�rankaisematta�jäämisen�lopettaminen�sekä�valtion�viranomaisten�määrän�lisääminen�

Kivun�maakunnassa�ovat�tärkeitä�asioita�kansainvälisellä�tasolla,�jotta�väärinkäytökset�saataisiin�

loppumaan.�EU�vastusti�ihmisoikeustilannetta�Kongon�demokraattisessa�tasavallassa�käsittelevän�

YK:n�erityisraportoijan�toimeksiannon�päättymistä�maaliskuussa�2008�ja�aikoo�tarkastella�tarkkaan�

Kongon�demokraattisesta�tasavallasta�annettavaa�kertomusta,�jonka�ihmisoikeuksia�käsittelevät�

erityisraportoijat�antavat�maaliskuussa�2009.�

�

Korkeana�edustajana�toimivan�pääsihteerin�henkilökohtainen�edustaja�Riina�Kionka�vieraili�yhdessä�

Afrikan�suurten�järvien�alueella�toimivan�EU:n�erityisedustajan�kanssa�Kongon�demokraattisen�

tasavallan�itäosissa�lokakuussa�2007�ja�keskusteli�Kinshasassa�näistä�kysymyksistä�paikallisten�

kuvernöörien,�sotilasjohdon�ja�hallituksen�edustajien�kanssa.��

�

EU�jatkaa�vuoropuheluaan�Kongon�demokraattisen�tasavallan�hallituksen�ja�alueen�muiden�maiden�

kanssa�rauhan�ja�ihmisten�turvallisuuden�edistämiseksi�alueella.�

�
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EU�kannattaa�vahvasti�periaatetta,�että�siviilien�ihmisoikeuksien�loukkaamiseen�syylliset�on�

saatettava�teoistaan�vastuuseen.�EU�totesi�tässä�yhteydessä�jälleen�tukevansa�Kansainvälistä

rikostuomioistuintaAfrikan�suurten�järvien�alueen�aikaisempiin�ja�tälläkin�hetkellä�tapahtuviin�

ihmisoikeusloukkauksiin�liittyvissä�toimissa.�Tuomioistuimen�annettua�pidätysmääräyksen�Jean�

Pierre�Bembaa�vastaan�yksi�EU:n�jäsenvaltio�pidätti�Bemban,�jolloin�hänet�voitiin�luovuttaa�

Kansainväliselle�rikostuomioistuimelle.�

�

EteläinenAfrikka

�

EU�seurasi�tiiviisti�Zimbabwen�ihmisoikeustilannetta,�joka�huonontui�entisestään�raportointikauden�

aikana.�EU�antoi�useita�julkilausumia,�joissa�tilannetta�arvostellaan.��

�

Koska�Zimbabwen�ihmisoikeustilanteessa�ei�ollut�tapahtunut�edistystä,�neuvosto�uudisti�

helmikuussa�2008�Zimbabwen�hallituskriisistä�ja�ihmisoikeusloukkauksista�vastuussa�oleviin�

johtohenkilöihin�kohdistuvia�rajoittavia�toimenpiteitä�koskevan�yhteisen�kannan�

2008/135/YUTP139,�joka�oli�alun�perin�hyväksytty�helmikuussa�2002�(2002/145/YUTP140).�

Rajoittavat�toimenpiteet�koskevat�kieltoa�tulla�EU:n�alueelle�ja�varojen�jäädyttämistä�niiden�

henkilöiden�osalta,�jotka�ovat�osallistuneet�toimiin,�jotka�vaarantavat�vakavasti�demokratian,�

ihmisoikeuksien�kunnioittamisen�ja�oikeusvaltioperiaatteen�Zimbabwessa.�Myös�aseiden�ja�

sotilaallisiin�operaatioihin�tarkoitettujen�tarvikkeiden�vienti�on�kielletty.��

�

Raportointikautta�leimasi�kaksi�asiaa.�Ensimmäinen�oli�Etelä2Afrikan�presidentin�Thabo�Mbekin�

jatkuva�välitystoiminta�ja�toinen�vuoden�2008�presidentin2�ja�parlamenttivaalien�valmistelut�

Zimbabwessa.�

�

�������������������������������������������������
139� EUVL�L�43,�19.2.2008,�s.�39.��
140� EYVL�L�50,�21.2.2002,�s.�1.�
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Presidentti�Mbeki�raportoi�Lusakassa�Sambiassa�pidetyssä�SADC:n�vuotuisessa�huippukokouksessa�

elokuussa�2008�edistymisestä�ZANU�(PF)�2puolueen�ja�MDC2puolueen�välisessä�

välitystoiminnassa.�Huippukokous�oli�tyytyväinen�edistymiseen�ja�kannusti�osapuolia�nopeuttamaan�

neuvotteluprosessia�ja�saattamaan�työn�päätökseen�mahdollisimman�nopeasti,�jotta�vaalit�voitaisiin�

pitää�rauhanomaisessa�ilmapiirissä,�jossa�zimbabwelaiset�voisivat�valita�haluamansa�johtajat.�

Välitystoiminnalla�ei�valitettavasti�pystytty�luomaan�rauhanomaista�ilmapiiriä�vaaleille.�Vallassa�

oleva�ZANU�(PF)�2puolue�ei�koskaan�vaikuttanut�valmiilta�sitoutumaan�neuvotteluihin,�ja�MDC2

puolueen�kannattajiin,�mutta�myös�väestöön�yleisesti,�kohdistuneet�turvallisuusjoukkojen�sekä�

ZANU�(PF)�2puolueen�kannattajien�väkivaltaisuudet�ja�ihmisoikeusloukkaukset�lisääntyivät�vuoden�

loppua�kohti.�

�

Presidentti�Mugabe�osallistui�EU:n�ja�Afrikan�huippukokoukseen�Lissabonissa�joulukuussa�2007.�

Huolimatta�siitä,�että�hänen�nimensä�oli�viisumikieltoluettelossa,�hänelle�myönnettiin�viisumi,�

koska�monet�Afrikan�valtiot�olivat�asettaneet�sen�huippukokoukseen�osallistumisen�edellytykseksi.�

Huippukokouksessa�monet�EU:n�jäsenvaltioiden�valtionpäämiehet�arvostelivat�presidentti�Mugabea�

ja�hänen�hallintoaan�Zimbabwessa�lievin�sanakääntein.�

�

Vaalien�ensimmäinen�kierros�pidettiin�29.�maaliskuuta�2008.�Niissä�olivat�tarkkailijoina�SADC,�AU�

ja�yleisafrikkalainen�parlamentti.�Tarkkailijoiden�vaaleista�esittämästä�kritiikistä�huolimatta�

oppositio�voitti�sekä�parlamentti2�että�presidentinvaalit.�Presidentti�Mbekin�välitystoiminta�oli�tässä�

huomattavasti�avuksi,�sillä�yksi�hänen�aikaansaamistaan�tuloksista�oli,�että�kunkin�vaalipiirin�

vaalitulos�piti�välittömästi�laskennan�jälkeen�kiinnittää�äänestyspaikan�ulkopuolelle.�Näin�ollen�

valtioista�riippumattomat�järjestöt�ja�vaalitarkkailijat�saattoivat�valokuvata�ja�koota�kaikki�luvut�

ennen�kuin�hallitus�pystyi�aloittamaan�niiden�muuttamisen�laittomasti.�Presidentinvaalien�tulos�ei�

kuitenkaan�ollut�tarpeeksi�selvä�(Mugabe�43�%;�Tsvangirai�48�%),�jotta�presidentinvaalien�

uusintakierrokselta�olisi�vältytty.�Uusintakierros�järjestettiin�27.�kesäkuuta�2008,�ja�kaikki�

tarkkailijat�tuomitsivat�sen�järjestelyt�yksimielisesti.�Jo�ennen�uusintakierrosta�hallitseva�puolue�ja�

turvallisuusjoukot�olivat�aloittaneet�maassa�ennennäkemättömän�sorron,�jonka�tuloksena�opposition�

ehdokkaan�oli�vetäydyttävä�vaaleista�ennen�niiden�järjestämistä,�koska�hän�pelkäsi�oman�ja�

kannattajiensa�hengen�puolesta.�Vaalit�kuitenkin�pidettiin,�ja�niihin�osallistui�yksi�ainoa�ehdokas,�

joka�yllätyksettä�voitti�vaalit�hallituksen�virkamiesten�suorittaman�laskennan�mukaan�85�prosentilla�

annetuista�äänistä.�Ulkopuoliset�tarkkailijat�eivät�osallistuneet�valvontaan.�
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Itä=Afrikka

�

EU�osallistui�tarkkailijana�Pohjois=Ugandassa�pidettyihin�Juban�neuvotteluihin�Ugandan�

hallituksen�ja�Herran�vastarinta2armeijan�(LRA)�välillä.�Neuvosto�tuki�näin�Mosambikin�entisen�

presidentin�Joaquim�Chissanon,�joka�on�YK:n�pääsihteerin�erityislähettiläs�alueilla,�joilla�vastarinta2

armeija�toimii,�toimintaa�välittäjänä.�EU�osallistui�Juban�rauhansopimuksen�viiden�erillisen�liitteen�

laatimiseen�ja�allekirjoittamiseen,�vastuuvelvollisuutta�ja�oikeuslaitosta�koskeva�liite�mukaan�

luettuna,�ja�pahoitteli,�ettei�lopullista�rauhansopimusta�lopulta�pystytty�allekirjoittamaan.�Pohjois2

Ugandassa�ei�ole�kuitenkaan�puhjennut�uusia�väkivaltaisuuksia,�ja�EU�on�sitoutunut�avustamaan�

alueen�jälleenrakentamisessa,�jotta�arviolta�miljoona�maansisäistä�pakolaista�voi�palata�kotiinsa.�Se�

on�myös�kehottanut�Ugandan�hallitusta�jatkamaan�sitoutumista�prosessiin�ja�olemaan�valmis�

rauhansopimuksen�täytäntöönpanoon�Kansainvälisen�rikostuomioistuimen�perustamisesta�

hyväksytyn�Rooman�perussäännön�mukaisesti�sekä�vahvistamaan�oikeusvaltioperiaatetta�kaikkialla�

Ugandassa.�



Poliittinen,�turvallisuus2�ja�humanitaarinen�tilanne�Sudanissa�ja�erityisesti�Darfurissa�ei�ole�

parantunut�kuluneen�vuoden�aikana.�EU�on�edelleen�syvästi�huolissaan�siviiliväestöön,�

rauhanturvaajiin�ja�humanitaarista�työtä�tekeviin�jatkuvasti�kohdistuvista�väkivaltaisuuksista�sekä�

siitä,�että�sukupuoleen�perustuvan�väkivallan�ja�seksuaalirikosten�määrän�on�todettu�olevan�

jatkuvasti�korkea.�

�

Vaikka�Darfurin�humanitaarista�apua�koskevaa�moratoriota�jatkettiin�vielä�vuodella�tammikuun�

2008�lopussa,�tilanne�on�pahentunut�entisestään.�Sotilaallisista�hyökkäyksistä�kyliin�Darfurissa�on�

säännönmukaisesti�seurauksena�inhimillistä�kärsimystä�sekä�kymmeniä�tuhansia�uusia�pakolaisia�ja�

kotimaassaan�siirtymään�joutuneita�kansoja,�jotka�saavat�humanitaarista�apua�vain�rajoitetusti�tai�

eivät�lainkaan.�Sekä�hallituksen�joukot�että�kapinallisryhmät�osallistuvat�ihmisoikeuksien�ja�

kansainvälisen�humanitaarisen�oikeuden�loukkauksiin.�Niiden�kieltäytyminen�vakavien�

rauhanneuvottelujen�aloittamisesta�pitkittää�huonoa�humanitaarista�tilannetta.�Niitä,�jotka�tekevät�

tällaisia�rikoksia�ja�rikkovat�ihmisoikeuksia�ja�kansainvälistä�humanitaarista�oikeutta,�ei�voida�jättää�

rankaisematta.�Naisia,�rauhaa�ja�turvallisuutta�käsittelevän�YK:n�turvallisuusneuvoston�

päätöslauselman�1325�(2000)�noudattamisen�tärkeydestä�on�muistutettu�useaan�otteeseen.�

�



��
��

�

14146/1/08�REV�1� � krl/MN/mrc,sk� 176�

� DG�E�HR� LIMITE� FI�

YK:n�turvallisuusneuvoston�päätöslauselman�1593�(2005)�mukaisesti�EU�kehotti�toistuvasti�

Sudanin�hallitusta�tekemään�ehdoitta�yhteistyötä�Kansainvälisen�rikostuomioistuimen�kanssa�ja�

luovuttamaan�kaksi�henkilöä,�joista�Kansainvälisen�rikostuomioistuin�on�antanut�

pidätysmääräyksen�27.�huhtikuuta�2007�Darfurissa�tehdyistä�sotarikoksista�ja�rikoksista�ihmisyyttä�

vastaan.�Tällaisten�hirveiden�rikosten�jäämistä�rankaisematta�ei�missään�tapauksessa�voida�sallia.�

Eurooppa2neuvosto�on�pyytänyt�päätelmissään�yleisten�asioiden�ja�ulkosuhteiden�neuvostoa�

seuraamaan�tarkoin�Sudanin�tapahtumia�ja�harkitsemaan�lisätoimia,�jos�YK:n�ja�muiden�

instituutioiden,�myös�Kansainvälisen�rikostuomioistuimen,�kanssa�ei�tehdä�täyttä�yhteistyötä141.�

�

Afrikansarvi

�

EU�on�edelleen�syvästi�huolestunut�Eritrean�ihmisoikeustilanteesta,�myös�uskonnonvapauden�ja�

tiedotusvälineiden�vapauden�tilanteen�huononemisesta,�ja�on�viestittänyt�tästä�suoraan�Eritrean�

presidentille.�EU�antoi�18.�syyskuuta�2007�julkilausuman,�jossa�se�esitti�huolensa�poliittisten�

vankien�tilanteesta�maassa.�Heihin�kuuluvat�merkittävät�parlamentin�jäsenet�ja�toimittajat,�jotka�

pidätettiin�syyskuussa�2001�ja�jotka�ovat�edelleen�eristysvankeudessa�ilman,�että�heitä�vastaan�on�

esitetty�syytteitä.�EU�kehottaa�Eritreaa�edelleen�panemaan�täytäntöön�maan�ratifioimat�

ihmisoikeussopimukset;�tässä�yhteydessä�se�tukee�ILO:n�yleissopimusten�täytäntöönpanoa�

erityisesti�paikallisten�ammattiyhdistysten�kanssa�toteutettavan�EY:n�hankkeen�avulla.��

�

Suhteissaan�EtiopiaanEU�jatkaa�työskentelyään�ihmisoikeuksien�kunnioittamisen�ja�

monipuoluedemokratian�edistämiseksi.�EU�toi�esiin�huolensa�erityisesti�valtioista�riippumattomia�

järjestöjä�koskevasta�lakiesityksestä,�joka�saattaa�heikentää�kansalaisyhteiskunnan�mahdollisuuksia�

edistää�demokratiaa.�Huolestuttavaa�on�myös�toimittajiin�kohdistuva�väkivalta�ja�muu�painostus�

sekä�sanan2�ja�yhdistymisvapauden�muut�rajoitukset.�EU�lähetti�Etiopian�pääministerille�kirjeen,�

jossa�se�toi�esiin�huolensa�Etiopian�somalialueen�(Ogaden)�ihmisoikeustilanteesta�ja�tarjosi�apuaan�

alueen�taloudellisen�kehityksen�edistämiseksi.�EU�seuraa�myös�vuoden�2005�mielenosoitusten�

jälkeen�pidätettyjen�henkilöiden�ongelmallisia�oikeudenkäyntejä.�Myönteistä�on,�että�

ihmisoikeuksien�kansallisten�seurantamekanismien�perustamiseksi�on�toteutettu�ensimmäiset�

toimet.�

�

�������������������������������������������������
141� Ks.�kohta�4.8,�Kansainvälinen�rikostuomioistuin�ja�rankaisematta�jäämisen�torjunta.�
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EU�esitti�huolensa�Somalian�ihmisoikeustilanteen�huononemisesta�jatkuvien�konfliktien�tuloksena�

ja�kehotti�virallisesti�ilmoittamaan�ja�tutkimaan�kaikki�ihmisoikeusloukkaukset�Somaliassa.�

Kuusitoista�vuotta�kestäneen�sisällissodan�jälkeen�Somalian�tärkeimmät�haasteet�ovat�rauhan�ja�

turvallisuuden�rakentaminen,�demokraattisten�menettelyjen�ja�toimielinten�perustaminen�sekä�

ihmisoikeuksien�vahvistaminen.�Erityisesti�lasten,�naisten�ja�muiden�haavoittuvien�ryhmien�

perusihmisoikeudet�eivät�läheskään�toteudu.�Lasten�asema�on�äärimmäisen�riskialtis�pääasiassa�

aliravitsemuksen�ja�suojelun�puutteen�vuoksi�(50�prosenttia�väestöstä�on�alle�182vuotiaita�ja�noin�

20�prosenttia�alle�52vuotiaita).�EU�tukee�YK:n�ihmisoikeusvaltuutetun�toimistoa�sekä�riippumatonta�

Somalian�ihmisoikeuksien�asiantuntijaa�ja�on�kannustanut�heitä�toteuttamaan�riippumattoman�

tiedonhankinta2�ja�arviointimatkan�Somaliaan.�Se�olisi�tervetullut�edistysaskel�sellaisen�järjestelmän�

luomiseksi,�jolla�voitaisiin�tutkia�kaikkien�osapuolten�tekemiä�järjestelmällisiä�

ihmisoikeusrikkomuksia.�EU�on�valmis�lisäämään�tukeaan�Somalialle�ihmisoikeuksien�alalla,�

erityisesti�julkisten�laitosten�ja�yksikköjen�valmiuksien�kehittämiseksi.�

�

6.5� Lähi=itäjaArabianniemimaa



Iranissa�tapahtui�edelleen�vakavia�ihmisoikeusloukkauksia.�Viime�vuoden�raportin�jälkeen�EU:n�

keskeisten�huolenaiheiden�osalta�ei�edistytty�lainkaan;�tilanne�on�monilta�osin�huonontunut.�

Kuolemanrangaistuksen�käyttö,�myös�nuorisorikollisten�tapauksessa,�lisääntyy�hälyttävästi.�Iranissa�

teloitetaan�enemmän�nuorisorikollisia�kuin�missään�muualla�maailmassa,�ja�se�kuuluu�hyvin�

pieneen�ryhmään�maita,�joissa�kuolemanrangaistus�on�edelleen�käytössä�rikoksista,�jotka�on�tehty�

ennen�18�vuoden�ikää.�Sananvapautta�on�rajoitettu�tiukasti.�Uskonnollisten�ja�etnisten�

vähemmistöjen�kohtelu�Iranissa�on�edelleen�EU:n�suuri�huolenaihe.�Kidutuksen�kerrotaan�olevan�

yleistä.�Ihmisoikeuksien�puolustajia�vangitaan�yhä�enemmän�työnsä�takia,�ja�he�kertovat�häirinnän�

ja�pelottelun�lisääntyneen.�Iran�ei�ole�ryhtynyt�tehokkaisiin�toimiin�ihmisoikeusloukkaukset�

sallivien�lakien,�instituutioiden�ja�virallisten�käytäntöjen�uudistamiseksi.�Päinvastoin�EU�on�

huolestunut�valmisteilla�olevasta�rikoslaista,�jonka�joissakin�osissa�rikotaan�selvästi�Iranin�

islamilaisen�tasavallan�tekemiä�kansainvälisten�ihmisoikeussopimusten�mukaisia�sitoumuksia,�

esimerkiksi�ottamalla�käyttöön�pakollinen�kuolemanrangaistus�uskosta�luopumisesta,�

harhaoppisuudesta�ja�noituudesta.�

�
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EU�on�johdonmukaisesti�reagoinut�kaikkiin�vakaviin�ihmisoikeusloukkauksiin�

(kuolemanrangaistus,�kidutus,�ihmisoikeuksien�puolustajat,�naisten�oikeudet,�vähemmistöihin�

kuuluvien�henkilöiden�oikeudet),�usein�antamalla�julkilausumia.�EU:n�edustajat�keskustelivat�

raportointikaudella�ihmisoikeusongelmista�moneen�otteeseen�Iranin�viranomaisten�kanssa.�Esiin�

otettuja�asioita�olivat�muun�muassa�nuorisorikollisten�teloittaminen�huolimatta�moratoriosta,�jota�

kyseiseen�käytäntöön�on�ilmoitettu�sovellettavan,�amputointitapaukset�ja�julkiset�teloitukset�sekä�

häirintä,�jota�viranomaiset�kohdistavat�valituksen�tekeviin�tai�mielipiteensä�rauhanomaisesti�

ilmaiseviin�henkilöihin.�Huolestuttavaa�oli�uskonnollisten�vähemmistöjen�jatkuva�syrjintä,�joka�

kohdistuu�erityisesti�bahailaisiin,�jotka�kärsivät�erityisestä�vainosta,�josta�ovat�osoituksena�yhteisön�

johtajien�laittomat�pidätykset�toukokuussa�2008�sekä�bahailaisiin�kohdistuvat�väkivaltaiset�

hyökkäykset�ja�jatkuvat�propagandakampanjat�Iranin�tiedotusvälineissä.�EU�ilmaisi�myös�huolensa�

sananvapauden�tiukoista�rajoituksista,�myös�sanomalehtien�lopettamisesta,�nettipäiväkirjojen�

pitäjien�valvonnan�kiristämisestä�ja�poliittisista�vangeista,�erityisesti�naispuolisista�ihmisoikeuksien�

puolustajista,�ammattiyhdistysten�edustajista�ja�toimittajista.��

�

Iranin�viranomaiset�ovat�osoittaneet�lisääntyvää�vastahakoisuutta�keskustella�

ihmisoikeustapauksista�EU:n�kanssa�ja�käsitellä�niitä.�Iranin�viranomaiset�ovat�kieltäytyneet�

pitämästä�EU:n�ja�Iranin�ihmisoikeusvuoropuhelun�kokousta�siitä�huolimatta,�että�EU�on�pyrkinyt�

jatkamaan�vuoropuhelua.�Kaikki�EU:n�jäsenvaltiot�tukivat�joulukuussa�2007�Yhdistyneiden�

Kansakuntien�yleiskokouksessa�päätöslauselmaa�ihmisoikeuksista�Iranissa.�Päätöslauselmassa�

ilmaistiin�vakava�huoli�jatkuvista�ihmisoikeusloukkauksista�ja�kehotettiin�Iranin�islamilaista�

tasavaltaa�noudattamaan�kansainvälisiä�velvoitteitaan,�joihin�se�on�sitoutunut�omasta�tahdostaan.�

�
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Hyvä�hallintotapa,�demokratia,�ihmisoikeudet�ja�oikeusvaltion�edistäminen�ovat�avainaloja�EU:n�

suhteissa�Irakiin�ja�Irakin�avustamisessa.�EU�edistää�turvallisuuden�lujittamista�tukemalla�

oikeusvaltiojärjestelmää�ja�edistämällä�ihmisoikeuksien�noudattamisen�kulttuuria.�Se�kannattaa�

demokraattista�hallintomallia,�jolla�poistetaan�jakolinjoja�ja�tukee�Irakin�kanssa�tehdyn�

kansainvälisen�kokonaissuunnitelman�täytäntöönpanoa�sekä�Irakin�sitoutumista�oikeusvaltioon�ja�

ihmisoikeuksiin.�EU�antoi�edelleen�Irakia�koskevan�yhdennetyn�oikeusvaltio2operaationsa�

(EUJUST�LEX)�puitteissa�EU:n�jäsenvaltioissa�Irakin�pyynnöstä�koulutusta�Irakin�poliisi2,�oikeus2�

ja�vankeinhoitolaitoksessa�johtavassa�asemassa�oleville�virkamiehille.�Euroopan�komissio�on�

osallistunut�oikeusvaltion�ja�oikeusalan�tukemiseen�Irakissa�vuodesta�2005�lähtien.�Toiminnassa�

korostetaan�käytännön�soveltamista�Irakissa.�Vuonna�2007�komissio�myönsi�rahoitusta�erityisesti�

oikeusvaltion�ja�oikeusalan�tukemiseen�vahvistamalla�merkittävimpiä�julkisia�ja�yksityisiä�elimiä�ja�

valmiuksia.�Tukea�annetaan�useille�julkisille�ja�yksityisille�elimille�sekä�kansalaisyhteiskunnan�

kehittämiseen�ihmisoikeuksien�alalla.�Ottaen�huomioon�siirtymään�joutuneiden�henkilöiden�ja�

pakolaisten�ahdinko�komissio�rahoitti�myös�humanitaarista�apua�tilanteen�ratkaisemiseksi.�

�

EU�ja�Irak�allekirjoittivat�syyskuussa�2005�yhteisen�julistuksen�poliittisesta�vuoropuhelusta.�EU�on�

käyttänyt�vuoropuhelua�edistääkseen�EU:n�ihmisoikeustavoitteita�ja�tuodakseen�esiin�Irakin�

ihmisoikeustilannetta�koskevia�huolenaiheitaan.�EU�ilmaisi�pettymyksensä�kuolemanrangaistuksen�

ottamiseen�uudelleen�käyttöön�Irakissa�syyskuussa�2005�ja�on�sittemmin�toistuvasti�vaatinut�

kuolemanrangaistuksen�poistamista.�EU�neuvottelee�parhaillaan�Irakin�kanssa�kauppa2�ja�

yhteistyösopimuksesta,�johon�aiotaan�sisällyttää�ihmisoikeuslauseke,�jolla�luodaan�puitteet�

yhteistyölle�ihmisoikeusasioissa�ja�jossa�käsitellään�erinäisiä�kysymyksiä,�muun�muassa�

oikeusvaltioperiaatetta�ja�Kansainvälistä�rikostuomioistuinta.��

�

Yleisön�tietoisuus�ihmisoikeuskysymyksistä�Saudi=Arabiassa�näyttää�kasvavan,�ja�EU�haluaa�

jatkaa�tätä�myönteistä�kehitystä�ja�ihmisoikeuskysymyksiä�koskevaa�vuoropuhelua�Saudi2Arabian�

kanssa.�Ihmisoikeustilanne�Saudi2Arabiassa�on�kuitenkin�edelleen�erittäin�huolestuttava�sekä�

yksittäistapauksissa�että�yleisten�huolenaiheiden�osalta,�joita�ovat�esimerkiksi�kuolemantuomio,�

naisten�asema�ja�lehdistön�vapaus.�EU�toi�edelleen�huolestuneisuutensa�esille�Saudi2Arabian�

viranomaisten�kanssa�sekä�kahdenvälisesti�että�kokouksissa�Persianlahden�yhteistyöneuvoston�

kanssa.��

�
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EU�jatkoi�Jemenin�tasavallan�avustamista�tämän�uudistuspyrkimyksissä,�myös�ihmisoikeuksien�ja�

perusoikeuksien�alalla.�Edustukselliseen�demokratiaan�ja�ihmisoikeuksiin�sitoutuneena�maana�

Jemen�on�ilmeinen�kumppani�EU:n�keskustellessa�ihmisoikeusasioista�Persianlahden�alueella.�

Myönteinen�demokraattinen�kehitys�Jemenissä,�myös�ihmisoikeuspyrkimysten�onnistunut�

täytäntöönpano,�riippuu�kuitenkin�siitä,�miten�maa�pystyy�torjumaan�köyhyyttä,�fundamentalismia�

ja�terrorismia.�EU�tarjoaa�edelleen�tietotaitoa�ja�apua�osaamisen�ja�valmiuksien�parantamisessa�

kaikilla�kyseisillä�alueilla�yhteistyössä�Jemenin�viranomaisten�kanssa.�

�

6.6� Aasia

�

Ihmisoikeudet�ovat�EU:n�ja�alueen�maiden�välisten�poliittisten�suhteiden�olennainen�ulottuvuus.�EU�

pyrkii�ihmisoikeuksien�edistämiseen�ja�demokratian�lujittamiseen�käyttämällä�laajaa�valikoimaa�

ulkopoliittisia�ohjauskeinoja.�Näitä�ovat�erityisesti�ihmisoikeuslausekkeiden�sisällyttäminen�

kahdenvälisiin�sopimuksiin,�kumppanuus2�ja�yhteistyösopimusten�neuvotteleminen,�

ihmisoikeuskysymyksistä�keskusteleminen�säännöllisten�poliittisen�vuoropuhelun�kokousten�

yhteydessä,�ihmisoikeuksiin�keskittyvien�vuoropuhelujen�järjestäminen�ja�

vaalitarkkailuvaltuuskuntien�perustaminen.�Lisäksi�EU�on�johdonmukaisesti�noudattanut�

ihmisoikeuspolitiikkaansa�Aasia–Eurooppa2kokouksessa�(Asem),�joka�on�monenvälinen�prosessi�

sekä�Euroopan�että�Aasian�maiden�välillä.�EU�oli�tyytyväinen�siihen,�että�Kaakkois2Aasian�maiden�

liiton�(Asean)�hyväksymään�Aseanin�peruskirjaan�sisältyy�ihmisoikeuksien�ja�perusvapauksien�

edistäminen�ja�suojaaminen�sekä�aikomus�perustaa�Aseanin�ihmisoikeuselin,�joka�olisi�

ensimmäinen�tällainen�alueellinen�elin�Aasiassa.�

�

EU�antaa�tunnustusta�Aasiassa�saavutetulle�yleiselle�edistymiselle�ihmisoikeuksien�alalla,�mutta�

katsoo,�että�asiassa�on�tehtävä�paljon�enemmän,�erityisesti�vähemmistöjen,�pakolaisten�ja�

sosiaalisesti�haavoittuvassa�asemassa�olevien�ryhmien�tilanteen,�sananvapauden,�

yhdistymisvapauden�sekä�heikkojen�ja�epäitsenäisten�oikeusjärjestelmien�osalta.�

�
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Koillis=Aasia

�

Raportointikauden�aikana�kansainvälinen�yhteisö�ja�kansalaisyhteiskunta�seurasivat�Kiinan�

ihmisoikeustilannetta�erittäin�tarkasti,�koska�Kiina�oli�elokuussa�2008�pidettyjen�olympialaisten�

isäntä.�Osaksi�sen�vuoksi,�että�Kiina�oli�olympialaisten�järjestämistä�koskevan�tarjouksensa�osana�

luvannut�muun�muassa�täydellisen�tiedotusvälineiden�vapauden�ulkomaisille�toimittajille�ennen�

olympialaisia�ja�niiden�jälkeen,�Kiinalta�odotettiin,�että�se�pyrkisi�ihmisoikeuksia�parantamalla�

antamaan�myönteisen�kuvan�maailmalle.�Nämä�korkeat�odotukset�eivät�täyttyneet�lainkaan,�vaan�

olympialaisten�valmistelut�johtivat�turvatoimenpiteiden�kiristymiseen�kansalaisvapauksien�

kustannuksella�ja�edistivät�paradoksaalisesti�ihmisoikeusloukkauksia�joissakin�tapauksissa.�Tällaisia�

olivat�arvostelun�tukahduttaminen�pelottelulla,�häirinnällä�ja�pidätyksillä�juuri�ennen�olympialaisia,�

Internetin�valvonta,�ihmisten�pakkohäädöt�kodeistaan�olympialaisten�rakennustöiden�tieltä�ja�yleiset�

puhdistustoimet�Pekingissä,�mukaan�lukien�valituksentekijöiden,�aktivistien�ja�muiden�siirtäminen�

muualle.��

�

EU�toteutti�ennennäkemättömän�määrän�virallisia�yhteydenottoja,�jotka�koskivat�muun�muassa�

eräitä�korkean�tason�pidätyksiä�ja�ihmisoikeuksien�puolustajien,�kuten�Hu�Jian�tuomitsemista�

vankeuteen.�Hänestä�annettiin�myös�harvinainen�EU:n�julkilausuma.�Raportointikauden�aikana�

pidettiin�kaksi�EU:n�ja�Kiinan�ihmisoikeusvuoropuhelun�kokousta142�ja�ihmisoikeuksista�

keskusteltiin�myös�muissa�korkean�tason�poliittisissa�vuoropuheluissa,�muun�muassa�komission�

jäsenten�kollegion�vieraillessa�maassa�huhtikuussa�2008.�

�

Levottomuudet�Lhasassa�14.�maaliskuuta�2008�ja�myöhemmin�muilla�tiibetiläisten�asuttamilla�

alueilla�huononsivat�Kiinan�ihmisoikeustilannetta�ja�tekivät�siitä�kansainvälisen�kritiikin�kohteen.�

On�selvää,�että�vakavia�ihmisoikeusloukkauksia�tapahtui,�mutta�niiden�koko�laajuutta�on�vaikea�

arvioida,�sillä�Tiibet�oli�tehokkaasti�eristettynä.�Kuolleiden,�loukkaantuneiden�ja�pidätettyjen�määrä�

raporteissa�vaihtelee�suuresti�ja�pidätettyjen�pahoinpitely�ja�kidutus,�kansainvälisesti�taattujen�

oikeudenmukaiseen�oikeudenkäyntiin�liittyvien�oikeuksien�noudattamatta�jättäminen�ja�

tehostettujen�isänmaallisten�uudelleenkoulutuskampanjoiden�järjestäminen�aiheuttavat�edelleen�

huolta.��

�

�������������������������������������������������
142� Ks.�kohta�2.6.1,�Ihmisoikeusvuoropuhelu�Kiinan�kanssa.�
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EU�antoi�17.�maaliskuuta�2008�julkilausuman,�jossa�muun�muassa�kehotettiin�Kiinan�hallitusta�

käsittelemään�tiibetiläisten�ihmisoikeuksiin�liittyviä�huolenaiheita�ja�kannustettiin�molempia�

osapuolia�ryhtymään�keskeisiä�kysymyksiä�koskevaan�ja�rakentavaan�vuoropuheluun,�jossa�

tähdätään�kestävään�ratkaisuun,�jonka�kaikki�voivat�hyväksyä�ja�jossa�kunnioitetaan�täysin�Tiibetin�

kulttuuria,�uskontoa�ja�identiteettiä.�Kansainvälisen�painostuksen�johdosta�Dalai�Laman�ja�Kiinan�

viranomaisten�edustajien�kesken�on�pidetty�kaksi�kokousta,�mutta�konkreettisia�tuloksia�ei�

toistaiseksi�juurikaan�ole�saatu.��

�

Kulttuuri2�ja�uskonnollisen�identiteetin�tukahduttaminen�on�edelleen�ongelma�Xinjiangin�

maakunnan�uiguurivähemmistölle.��

�

Toukokuinen�maanjäristys�Sichuanissa�sai�toisaalta�aikaan�kansainvälisen�myötätunnon2�ja�

tuenosoitusten�vyöryn�Kiinan�kansalle,�ja�orastava�avoimuus�raportoinnissa�ja�uutisoinnissa�oli�

myönteinen�vastakohta�Tiibetin�tapahtumia�ympäröineelle�salailulle.��

�

Joidenkin�EU:n�pääasiallisten�huolenaiheiden�alalla�ei�raportointikaudella�kaiken�kaikkiaan�

tapahtunut�edistymistä�eikä�huonontumista.�Tällaisia�kysymyksiä�olivat�kansalaisoikeuksia�ja�

poliittisia�oikeuksia�koskevan�kansainvälisen�yleissopimuksen�ratifioiminen,�sanan2�ja�

yhdistymisvapaus,�erityisesti�ihmisoikeuksien�puolustajien�osalta,�rikoslainkäytön�uudistus�ja�

uudelleenkoulutus�työn�avulla�2järjestelmän�lakkauttaminen,�vankien�oikeudet,�uskonnonvapaus�ja�

vähemmistöihin�kuuluvien�henkilöiden�oikeudet.�Myös�myönteistä�kehitystä�tapahtui�erityisesti�

taloudellisten,�sosiaalisten�ja�sivistyksellisten�oikeuksien�alalla.�Esimerkkejä�tästä�ovat�

työntekijöiden�suojaa�parantavan�uuden�työsopimuslain�hyväksyminen�ja�

kuolemanrangaistustapausten�tarkistaminen.��



EU�seurasi�huolestuneena�Japanin143�huononevaa�tilannetta�kuolemanrangaistuksen�osalta.�Tokion2

edustustojen�päälliköt�järjestivät�useita�kokouksia�Japanin�hallituksen�jäsenten,�parlamentin�jäsenten�

ja�valtioista�riippumattomien�järjestöjen�kanssa�tuodakseen�esiin�EU:n�viestin,�ettei�

kuolemanrangaistusta�voida�hyväksyä.�

�

�������������������������������������������������
143� Ks.�kohta�2.6.6,�Ihmisoikeuksia�koskevat�troikan�neuvottelut.�
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EU�oli�edelleen�vakavasti�huolestunut�vakavista�ihmisoikeusloukkauksista�Koreandemokraattisessa

kansantasavallassa.�Se�ilmaisi�toistuvasti�huolensa�kansainvälisillä�foorumeilla�ja�kahdenvälisissä�

keskusteluissa�ja�kehotti�maata�yhä�uudelleen�parantamaan�tilannetta.�EU:n�jäsenvaltioiden�pysyvät�

suurlähettiläät�ottivat�ihmisoikeuskysymykset�esiin�Pohjois2Korean�kanssa�EU:n�troikan�Pjongjangiin�

joulukuussa�2007�tekemän�(johtajatason)�vierailun�aikana�ja�niistä�keskusteltiin�kokouksissa�Pohjois2

Korean�virkamiesten�kanssa�Brysselissä�sekä�muissa�EU:n�jäsenvaltioissa.��

�

Lokakuussa�2007�vietetyn�viidennen�kansainvälisen�kuolemanrangaistuksen�vastaisen�päivän�

yhteydessä�Euroopan�unioni�toisti�jo�vakiintuneen�kantansa,�jonka�mukaan�se�vastustaa�

kuolemanrangaistusta�kaikissa�olosuhteissa.�EU�on�syvästi�huolissaan�siitä,�että�ihmisiä�tuomitaan�

edelleen�kuolemaan�ja�teloitetaan�Korean�demokraattisessa�kansantasavallassa.�EU�pani�erittäin�

huolestuneena�merkille,�että�Korean�demokraattisen�kansantasavallan�hallitus�hylkäsi�joulukuussa�2007�

YK:n�yleiskokouksen�päätöslauselman�kuolemanrangaistuksen�käyttöä�koskevasta�moratoriosta.��

�

YK:n�yleiskokouksen�kolmannen�komitean�viime�kokouksessa�hyväksyttiin�selkeästi�EU:n�esittämä�

päätöslauselma�Pohjois2Korean�ihmisoikeustilanteesta.�EU�esitti�myös�Pohjois2Koreaa�koskevaa�

päätöslauselmaa,�joka�hyväksyttiin�ihmisoikeusneuvostossa�28.�maaliskuuta�2008.�Siinä�kehotetaan�

Pjongjangin�hallintoa�parantamaan�maan�ihmisoikeustilannetta,�ja�sen�nojalla�voidaan�jatkaa�

ihmisoikeuksia�Pohjois2Koreassa�käsittelevän�YK:n�erityisraportoijan�toimeksiantoa.�

�

EU�on�kehottanut�Pjongjangin�hallintoa�myös�maltillisuuteen�maansa�kansalaisia�kohtaan,�jotka�ylittävät�

rajan�etsiäkseen�ruokaa�ja�jotka�myöhemmin�lähetetään�takaisin.�Monet�pohjoiskorealaiset�ottavat�

edelleen�riskin�ja�pakenevat�ulkomaille�ruoan�ja�työn�hakuun.�Sadon�ja�kodit�tuhonneet�valtavat�tulvat�

ovat�edelleen�vahvistaneet�tätä�suuntausta.��

�

EU�oli�huolestunut�Pohjois2Korean�ruokapulasta�ja�jatkoi�elintarvikkeiden�toimittamista.�Se�suhtautui�

myös�myönteisesti�Pohjois2Korean�Maailman�elintarvikeohjelmalle�esittämään�elintarvikeapupyyntöön.��

�

EU�suhtautui�myönteisesti�Koreantasavallassa�kymmenen�vuotta�voimassa�olleeseen�

kuolemanrangaistusten�täytäntöönpanoa�koskevaan�tosiasialliseen�moratorioon�ja�kannusti�Soulin�

hallintoa�ottamaan�käyttöön�lakisääteisen�moratorion�kuolemanrangaistuksen�poistamiseksi�pikaisesti.�

�
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Kaakkois=Aasia

�

EU�seurasi�edelleen�erittäin�tiiviisti�Burman/Myanmarin�tilannetta�erityisesti�syyskuun�2007�

rauhanomaisten�mielenosoitusten�väkivaltaisten�tukahduttamistoimien�vuoksi.�EU�otti�kysymyksen�

esille�monien,�pääosin�aasialaisten�kumppanien�kanssa�ja�antoi�kyseisistä�tapahtumista�sekä�myös�

Kansallisen�demokratialiiton�johtajan�ja�Nobelin�rauhanpalkinnon�saajan�Daw�Aung�San�Suu�Kyin�

kotiarestin�jatkamisesta�toukokuussa�2008�useita�neuvoston�päätelmiä,�EU:n�julkilausumia�ja�

puheenjohtajavaltion�julkilausumia.�EU�vaati�kaikkien�häntä�koskevien�rajoitusten�poistamista�sekä�

muiden�elo2syyskuun�2007�mielenosoitusten�yhteydessä�ja�sen�jälkeen�vangittujen�poliittisten�

vankien�vapauttamista.�

�

EU�kehotti�hallitusta�elo2syyskuussa�2007�toistuvasti�olemaan�käyttämättä�väkivaltaa�

rauhanomaisia�mielenosoittajia�vastaan�ja�toi�esiin�solidaarisuutensa�Burman/Myanmarin�asukkaita�

kohtaan�sekä�antoi�tunnustusta�rohkeille�munkeille�ja�muille�kansalaisille,�jotka�käyttivät�oikeuttaan�

osoittaa�mieltään�rauhanomaisesti.��

�

Vastauksena�rauhanomaisten�mielenosoitusten�väkivaltaiseen�tukahduttamiseen�syyskuussa�2007,�

jota�EU�piti�valitettavana,�se�tiukensi�voimassa�olevia�pakotteita�sisällyttämällä�niihin�

Burmasta/Myanmarista�peräisin�olevien�jalokivien�ja�puun�kaupan�ja�niihin�liittyvien�investointien�

kiellon.�Huhtikuussa�2008�EU�uudisti�tiukennetun�yhteisen�kantansa�rajoittavista�toimenpiteistä,�

jotka�kohdistuvat�Burmassa/Myanmarissa�henkilöihin,�jotka�hyötyvät�eniten�maassa�harjoitetusta�

huonosta�hallinnosta,�ja�niihin,�jotka�aktiivisesti�haittaavat�kansalliseen�sovintoon,�ihmisoikeuksien�

kunnioittamiseen�ja�demokratiaan�tähtäävää�prosessia.�

�

EU�tuki�aktiivisesti�Yhdistyneiden�Kansakuntien�toimia,�mukaan�lukien�YK:n�pääsihteerin�

Ban�Ki2Moonin�ja�erityisneuvonantajan�Ibrahim�Gambarin�työ�sekä�Myanmarin�

ihmisoikeustilannetta�käsitelleen�entisen�erityisraportoijan�Sergio�Pinheiron�ja�nykyisen�

erityisraportoijan�Tomás�Ojea�Quintanan�toimet.�EU�teki�aloitteen�ihmisoikeusneuvoston�

erityisistunnon�järjestämiseksi�Myanmarista�2.�lokakuuta�2007�ja�esitti�onnistuneesti�useita�

päätöslauselmia�Myanmarin�ihmisoikeustilanteesta.�Kesäkuussa�2008�yksimielisesti�hyväksytty�

päätöslauselma�oli�sanamuodoltaan�painokkain�vuosiin.�
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Voidakseen�tukea�YK:n�toimia�voimakkaammin�ja�saattaakseen�EU:n�kannat�aktiivisemmin�

varsinkin�aasialaisten�kumppanien�tietoon,�EU�nimitti�italialaisen�Piero�Fassinon�

Burman/Myanmarin�erityislähettilääksi.�EU:n�erityislähettiläs�Fassino�työskenteli�tiiviisti�YK:n�

erityisneuvonantaja�Gambarin�kanssa�ja�kuuli�monia�aasialaisia�kumppaneita�ja�YK:n�puitteissa�

perustetun�Myanmarin�tukiryhmän�muita�jäseniä.�

�

EU�tuki�YK:n�erityisneuvonantaja�Gambarin�Myanmariin�tekemien�vierailujen�johdosta�

saavutettuja�tuloksia,�mutta�pahoitteli,�että�Burman�viranomaisten�ja�Daw�Aung�San�Suu�Kyin�

välisissä�neuvotteluissa�ei�pystytty�keskustelemaan�olennaisista�kysymyksistä.�EU�pahoitteli�myös�

päätöstä�Daw�Aung�San�Suu�Kyin�kotiarestin�jatkamisesta�ja�hänen�vapauttamistaan�vaatineiden�

poliittisten�aktivistien�vangitsemisesta.�EU�pahoitteli�myös�sitä,�että�perustuslakia�koskeva�

kansanäänestys�10.�ja�24.�toukokuuta�2008�ei�ollut�kovin�uskottava�yleisen�pelottelun�ilmapiirin�

vallitessa.�EU:n�edustajat�korostivat�säännöllisesti,�että�kansanäänestyksen�järjestäminen�

kansainvälisten�normien�mukaisesti�ja�Daw�Aung�San�Suu�Kyin,�joka�on�ollut�kotiarestissa�

yhtämittaisesti�yli�kuusi�vuotta�ilman,�että�häntä�vastaan�on�nostettu�syytteitä,�vapauttaminen�

olisivat�auttaneet�aloittamaan�kansallisen�sovintoprosessin�ja�siirtymisen�aitoon�demokratiaan,�joita�

Burma/Myanmar�tarvitsee�entistä�enemmän�toukokuun�2008�alussa�tapahtuneen�luonnonkatastrofin�

jälkeen.�

�

Mitä�tulee�hirmumyrsky�Nargisin�aiheuttamaan�tuhoon,�EU�toimitti�alueelle�välittömästi�

merkittävän�määrän�hätäapua�ja�lähetti�mahdollisimman�paljon�asiantuntijoita.�EU�käytti�

julkilausumia�ja�diplomaattikanavia�kehottaakseen�viranomaisia�parantamaan�pääsyä�maahan�ja�

tuhoalueille�ja�suhtautui,�myönteisesti�parannuksiin,�kun�siihen�oli�aihetta,�kuten�viranomaisten�

päätökseen�myöntää�ulkomaisille�avustustyöntekijöille�pääsy�maahan�kansallisuudesta�riippumatta.�

EU�toi�kuitenkin�jatkuvasti�esiin�huolensa�siitä,�että�edistyminen�ei�ollut�riittävän�nopeaa�ja�

kattavaa,�ja�vetosi�edelleen�voimakkaasti�Myanmarin�viranomaisiin,�jotta�ne�parantaisivat�

maahanpääsyä�ja�yksinkertaistaisivat�hallinnollisia�menettelyjä.�

�

EU�antoi�tunnustusta�koordinoinnille�ja�helpottamistoimille,�joita�Yhdistyneet�Kansakunnat�ja�

Asean2maat�suorittivat.�EU�jatkoi�työskentelyä�kansainvälisten�ja�paikallisten�elinten�sekä�valtiosta�

riippumattomien�järjestöjen�kanssa�hirmumyrskystä�selvinneiden�elämän�helpottamiseksi.�EU�

toivoo�edelleen,�että�Burman/Myanmarin�viranomaiset�käyttävät�hyväkseen�huomattavat�ja�anteliaat�

kansainvälisen�avun�tarjoukset�ja�sitoutuvat�aidosti�kansainväliseen�yhteisöön.�
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EU�on�edelleen�huolissaan�oikeusvaltioperiaatteen�noudattamatta�jättämisestä�ja�

ihmisoikeusloukkauksista,�jotka�liittyvät�maa2�ja�asumisriitoihin�Kambodžassa.�EU�on�myös�

syvästi�huolestunut�Kambodžan�kansalaisiin�kohdistuvasta�ihmiskaupasta�ja�sen�laajuudesta.��

�

EU�seurasi�huhtikuussa�2007�pidettyjen�paikallisvaalien�järjestämistä.�EU�lähetti�Kambodžan�

kuningaskunnan�hallituksen�ja�maan�kansallisen�vaalilautakunnan�kutsusta�

vaalitarkkailuvaltuuskunnan�tarkkailemaan�27.�heinäkuuta�2008�pidettyjä�parlamenttivaaleja.�EU:n�

tarkkailuvaltuuskunta�koostui�130�tarkkailijasta,�ja�se�toimi�kahden�kuukauden�ajan.�EU:n�

vaalitarkkailuvaltuuskunta�seurasi�tavanomaiseen�tapaan�kaikkia�vaaliprosessiin�liittyviä�seikkoja�ja�

arvioi,�missä�määrin�vaaleissa�noudatettiin�vaaleille�asetettuja�kansainvälisiä�ja�alueellisia�normeja�

sekä�kansallista�lainsäädäntöä.��

�

EU�(Euroopan�komissio�ja�useat�jäsenvaltiot)�tukivat�myös�edelleen�punaisten�khmerien�rikoksia�

käsittelevän�tuomioistuimen�(joka�muodostuu�Kambodžan�perustuslakituomioistuimen�

erityisjaostoista)�toimintaa.�Tuomioistuin�aloitti�syksyllä�2007�oikeuskäsittelyt�punaisten�khmerien�

hallinnon�entisiä�korkean�tason�johtajia�vastaan,�joiden�oletetaan�syyllistyneen�vakaviin�rikoksiin.�

�

Yleisesti�ottaen�EU�luottaa�enenevässä�määrin�Indonesian�hallituksen�sitoumukseen�kunnioittaa�

ihmisoikeuksia.�EU�tunnusti,�että�Indonesia�on�edistynyt�oikeudellisten�ihmisoikeusnormien�

asettamisessa,�sillä�perustuslakituomioistuin�antoi�heinäkuussa�2007�kaksi�sananvapauden�

rajoituksia�kumoavaa�päätöstä.�Monista�myönteisistä�seikoista�on�syytä�mainita�

kansalaisyhteiskunnan�vireys�ja�tiedotusvälineiden�vapaus.�

�

Käytännössä�EU�on�edelleen�huolissaan�ihmisoikeuksista,�muun�muassa�uskonnollisten�ryhmien�ja�

eri�uskontokuntien�välisistä�suhteista.�Ihmisoikeustilanne�Papuan�ja�Länsi2Papuan�maakunnissa�on�

tuonut�esiin�Indonesian�kansainvälisten�sitoumusten�ja�kentällä�vallitsevan�todellisuuden�välisen�

kuilun.�Ihmisoikeustilannetta�Aceh'n�alueella�olisi�myös�seurattava.�EU�pani�merkille�vaikeudet�

vakaviin�ihmisoikeusloukkauksiin�syyllistyneiden�saamisessa�oikeuteen.�

�
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Huhtikuussa�2008�annettu�ministerin�asetus,�jolla�käytännössä�kiellettiin�ahmadiya2uskon�

harjoittaminen,�oli�EU:lle�epämieluisa�yllätys.�Päätöksen�voitiin�nähdä�rajoittavan�

uskonnonvapautta�perustuslain�vastaisesti�ja�olevan�siten�takaisku�Indonesian�maltillisuutta,�

suvaitsevaisuutta�ja�moniarvoisuutta�noudattavalle�perinteelle.�EU�toteutti�virallisen�yhteydenoton�

ahmadiya2liikkeen�vuoksi�ja�korosti,�että�on�tärkeää�taata�kaikille�uskonnollisiin�vähemmistöihin�

kuuluville�henkilöille�oikeus�harjoittaa�uskoaan�vapaasti.��

�

EU�on�edelleen�huolissaan�myös�aikaisempia�ihmisoikeusloukkauksia�koskevasta�

vastuuvelvollisuudesta�ja�ihmisoikeuksien�puolustajien�kohtelusta.�Oikeusviranomaiset�eivät�ole�

juurikaan�edistyneet�aikaisempien�väkivaltaisuuksien�käsittelyssä.�Poliisi�ja�turvallisuusjoukot�

jäävät�edelleen�laajalti�rankaisematta.�Eräillä�alueilla�Indonesiassa�turvallisuusjoukot�pelottelevat�ja�

häiritsevät�edelleen�ihmisoikeuksien�puolustajia.�

�

EU:n�ja�Indonesian�ihmisoikeusvuoropuhelusta�sovittiin�Yogyakartassa�maaliskuussa�2007�

pidetyssä�johtavien�virkamiesten�kokouksessa.�EU:n�troikan�poliittisten�johtajien�ja�Indonesian�

kokouksessa�(Jakarta,�toukokuu�2008)�vahvistettiin�molempien�osapuolten�olevan�valmiita�

aloittamaan�säännöllinen�ihmisoikeusvuoropuhelu,�jotta�maailmanlaajuisesti,�alueellisesti�ja�

kansallisesti�tärkeistä�ihmisoikeuskysymyksistä�voidaan�vaihtaa�näkemyksiä�ja�parhaita�

toimintatapoja.��

�

EU�seurasi�edelleen�Laosin�viranomaisten�vainoa�pakenevien�hmong2heimoon�kuuluvien�

turvapaikanhakijoiden�kohtelua.�New�Yorkin�troikka�tapasi�joulukuussa�2007�

ihmisoikeusasiantuntijoiden�tasolla�kahden�valtioista�riippumattoman�järjestön�eli�Society�of�

Threatened�People�2järjestön�ja�Laosin�ihmisoikeusneuvoston�edustajia.�Laosin�hallituksen�ja�

Euroopan�komission�epävirallisen,�yhteistyötä�instituutioiden�kehittämisen�ja�hallinnollisen�

uudistuksen,�hallintotavan�ja�ihmisoikeuksien�alalla�käsittelevän�työryhmän�toinen�kokous�pidettiin�

maaliskuussa�2008.�EU�korosti�kokouksessa�kansalaisyhteiskunnan�roolia�demokraattisessa�

kehityksessä�ja�sosiaalisen�pääoman�vaalimisessa.�Se�toi�esiin�myös�huolensa�Laosin�hmongien�

palauttamisesta�pakolla�Thaimaahan.�EU�edistää�aktiivisesti�Kansainvälisen�rikostuomioistuimen�

toimintaa�Laosissa.�Esimerkiksi�helmikuussa�2008�komission�jäsen�Benita�Ferrero2Waldner�

osallistui�Kansainvälistä�rikostuomioistuinta�ja�kansalaisyhteiskuntaa�käsittelevään�seminaariin�

Laosissa.�Sen�aikana�hän�kehotti�Laosia�ryhtymään�toimiin�Rooman�perussäännön�ratifioimiseksi�ja�

vahvisti�Euroopan�komission�tuen�prosessille.��

�



��
��

�

14146/1/08�REV�1� � krl/MN/mrc,sk� 188�

� DG�E�HR� LIMITE� FI�

EU�oli�tyytyväinen�Filippiinien�hallituksen�huhtikuussa�2008�tekemään�päätökseen�ratifioida�

kidutuksen�ja�muun�julman,�epäinhimillisen�tai�halventavan�kohtelun�tai�rangaistuksen�vastaisen�

yleissopimuksen�valinnainen�pöytäkirja�ja�sitoumukseen�lopettaa�poliittisten�aktivistien,�

toimittajien,�ihmisoikeuksien�puolustajien,�tuomarien�ja�lakimiesten�laittomat�teloitukset�ja�saattaa�

niiden�tekijät�oikeuden�eteen.�

�

Filippiinien�hallituksen�ja�EU:n�välisten�poliittisten�keskustelujen�jälkeen�ja�maan�hallituksen�

esitettyä�kiinnostuksensa�EU:n�teknisen�avun�saamiseen�EU�totesi�olevansa�valmis�auttamaan�

laittomia�teloituksia�koskevaan�kysymykseen�ja�aikaisemmin�vallinneeseen�rankaisemattomuuteen�

puuttumiseksi.�Vuonna�2007�tehdyn�tarvekartoituksen�ja�asiantuntijoiden�suositusten�

yksityiskohtaisen�tarkastelun�jälkeen�Filippiinien�viranomaiset�ja�EU�pääsivät�yhteisymmärrykseen�

siitä,�miten�EU:n�apua�parhaiten�käytettäisiin�laittomien�teloitusten�tutkinnan�ja�syytetoimien�

tehostamiseksi.�

�

EU:n�oikeusapuoperaatiossa,�jonka�on�määrä�alkaa�vuonna�2008,�EU:n�on�tarkoitus�antaa�tukea,�

neuvoja,�teknistä�apua�ja�koulutusta�muun�muassa�rikoslainkäytön�(tuomioistuimet,�syyttäjälaitos,�

poliisi)�alalla�sekä�ihmisoikeustoimikuntaan�ja�kansalaisyhteiskuntaan�liittyvissä�kysymyksissä,�

mukaan�lukien�ihmisoikeustietoutta�lisäävä�koulutus�poliisi2�ja�sotilashenkilöstölle.�EU�on�myös�

ehdottanut�tukea�sellaisen�uskottavan�ja�tehokkaan�kansallisen�valvontamekanismin�perustamiseksi,�

joka�saattaisi�yhteen�kaikki�filippiiniläiset�sidosryhmät�ja�helpottaisi�asiassa�edistymisen�seurantaa.��

�

Thaimaa�oli�edelleen�EU:n�tiiviin�huomion�kohteena�syyskuussa�2006�tapahtuneen�

sotilasvallankaappauksen�jälkeen�ja�EU�pani�tyytyväisenä�merkille,�että�23.�joulukuuta�2007�

pidettiin�demokraattiset�vaalit,�joiden�jälkeen�siviilihallinto�tuli�valtaan.�EU�jatkaa�poliittisten�

tapahtumien�tiivistä�seuraamista,�myös�Thaimaan�eteläosassa,�missä�raportoidaan�säännöllisesti�

turvallisuusjoukkojen�suorittamista�laittomista�teloituksista,�tahdonvastaisista�katoamisista�ja�

kidutuksesta.�Huolenaihe,�jonka�EU�säännöllisesti�ottaa�esiin�Thaimaan�hallituksen�kanssa,�on�

hmong2heimoon�kuuluvien�turvapaikanhakijoiden�kohtelu.�He�pakenevat�Laosin�viranomaisten�

vainoa�ja�heidät�on�pakkokeinoin�palautettu�Laosiin�riippumatonta�pakolaisaseman�selvitystä�

tekemättä.�Lisäksi�EU:n�huolenaiheena�on�laittomien,�usein�Burmasta/Myanmarista�tulevien�

maahanmuuttajien�tilanne�Thaimaassa.��

�
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Vuoden�2007�presidentin2�ja�parlamenttivaalit�Itä=Timorissa�olivat�tärkeä�askel�kohti�valtiollisten�

rakenteiden�kehittämistä�sekä�vakaiden�ja�vastuullisten�demokraattisten�rakenteiden�ja�

instituutioiden�perustamista.�EU�onnitteli�Itä2Timorin�kansaa,�joka�on�osoittanut�sitoutuneensa�

demokratiaan�ja�rauhaan�osallistumalla�rauhallisesti�ja�runsaslukuisena�parlamenttivaaleihin.�

Helmikuussa�2008�EU�tuomitsi�jyrkästi�presidentti�José�Ramos2Hortaan�ja�pääministeri�Xanana�

Gusmãoon�kohdistuneet�murhayritykset.�Nämä�yritykset�vain�vahvistavat�EU:n�vakaata�aikomusta�

tukea�Itä2Timorin�instituutioita�ja�niiden�kehittämistä�maan�tulevaisuuden�turvaamiseksi.�EU:n�

jäsenvaltiot�ja�Euroopan�komissio�aikovat�edelleen�päättäväisesti�tukea�Itä2Timoria,�jotta�se�voi�

käsitellä�edessä�olevia�vaikeita�haasteita,�joihin�kuuluvat�muun�muassa�turvallisuussektorin�

uudistus,�palaaminen�oikeusvaltioperiaatteen�noudattamiseen�ja�Itä2Timorin�kansan�sosiaalis2

taloudellisen�kehityksen�takaaminen�rauhanomaisessa�ja�vakaassa�ympäristössä.�

�

Huolimatta�siitä,�että�Vietnamissa�on�kansalais2�ja�poliittisten�oikeuksien�alalla�tapahtunut�viime�

vuosina�paljon�myönteisiä�muutoksia,�maa�aiheuttaa�edelleen�erityistä�huolta,�mikä�johtuu�

sananvapauden�rajoituksista�(erityisesti�Internetin�sensuroiminen�ja�ankarat�vankeusrangaistukset�

ns.�Internet2toisinajattelijoille)�sekä�uskonnonvapauden�rajoituksista�ja�kuolemanrangaistuksen�

käytön�jatkumisesta,�joka�on�huolestuttavassa�ristiriidassa�maan�yleensä�myönteisen,�talouden�

avoimuuden�lisäämiseen�ja�sosiaalis2taloudelliseen�edistymiseen�suuntautuvan�kehityksen�kanssa.�

�

Hyvä�hallintotapa�ja�ihmisoikeuksien�kunnioittaminen�ovat�keskeisiä�yhteistyöaloja�EU:n�ja�

Vietnamin�kumppanuudessa.�Niistä�keskustellaan�säännöllisesti�EU:n�ja�Vietnamin�alatyöryhmässä�

ja�paikallisesti�troikan�tasolla.�EY:n�ja�Vietnamin�yhteistyösopimuksen�mukaisen,�yhteistyötä�

instituutioiden�kehittämisen�ja�hallinnollisten�uudistusten,�hyvän�hallintotavan�ja�ihmisoikeuksien�

alalla�käsittelevän�Vietnamin�ja�EY:n�alatyöryhmän�kolmas�kokous�pidettiin�30.�toukokuuta�2008�

Hanoissa.�Kokouksessa�keskusteltiin�Kansainvälisestä�rikostuomioistuimesta,�ihmisoikeuksista�ja�

hyvästä�hallintotavasta,�maahanmuutosta�sekä�kansalaisyhteiskunnan�roolista�ja�eräistä�

konkreettisista�aloitteista,�joista�on�sovittu�erityisesti�muuttoliikkeen,�hyvän�hallintotavan�ja�

kansalaisyhteiskunnan�alalla�ja�jotka�on�määrä�toteuttaa�ennen�alatyöryhmän�seuraavaa�kokousta�

Brysselissä�vuonna�2009.��

�
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EU:n�ja�Vietnamin�puolivuosittain�käytävässä�paikallistason�ihmisoikeusvuoropuhelussa�Hanoissa�

10.�kesäkuuta�2008�keskusteltiin�monista�kysymyksistä,�esimerkiksi�sananvapaudesta�ja�

uskonnollisesta�suvaitsevaisuudesta.�Osapuolet�myös�päättivät�toimintapolitiikasta�ja�teknisestä�

yhteistyöstä�ihmisoikeuksien�alalla.�Vietnamin�(hyvää�hallintotapaa�ja�ihmisoikeuksia�koskevan)�

kokonaissuunnitelman�EU:n�ja�Vietnamin�suhteiden�kehittämiseksi�edelleen�sekä�tulevan�

kumppanuus2�ja�yhteistyösopimuksen,�josta�on�neuvoteltu�marraskuusta�2007�lähtien,�pitäisi�

vahvistaa�vuoropuhelua�edelleen.�

�

EU�osallistuu�aktiivisesti�toimintaan,�jolla�pyritään�parantamaan�heikossa�asemassa�olevien�ja�

köyhien�elämänlaatua.�Komissio�panee�täytäntöön�18�miljoonaa�euroa�maksavan�hankkeen�

(2006–2010),�jonka�päätavoitteena�on�parantaa�terveysoloja�antamalla�maan�pohjois2�ja�keskiosa�

ylängöillä�asuville�köyhille�korkealaatuista�ennaltaehkäisevää,�parantavaa�ja�edistävää�hoitoa.�

Lisäksi�komissio�myöntää�11,45�miljoonaa�euroa�Maailmanpankin�toteuttamalle�hankkeelle,�jolla�

parannetaan�keskeisten�terveyspalvelujen�saatavuutta,�erityisesti�Vietnamin�vuoristoalueiden�

kunnissa.�Hankkeen�odotetaan�hyödyttävän�noin�kolmea�miljoonaa�ihmistä,�jotka�kuuluvat�suureksi�

osaksi�etnisiin�vähemmistöihin�tai�ovat�köyhiä.�

�

EU�edistää�lisäksi�aktiivisesti�Kansainvälisen�rikostuomioistuimen�toimintaa�Vietnamissa.�

Esimerkiksi�toukokuussa�2008�Euroopan�komission�lähetystö�Vietnamissa�järjesti�yhdessä�

Vietnamin�oikeusministeriön�kanssa�alueellisen�seminaarin�Kansainvälisestä�rikostuomioistuimesta.�

Tämä�oli�ensimmäinen�kerta,�kun�hallitus�oli�mukana�tällaisessa�seminaarissa.�

�
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Etelä=Aasia

�

Afganistan�on�edelleen�yksi�tärkeimmistä�Euroopan�unionin�pitkäaikaisista�painopistealueista.�

Neuvosto�antoi�raportointikauden�aikana�kolmet�merkittävät�päätelmät,�10.�joulukuuta�2007,�

10.�maaliskuuta�2008�ja�26.�toukokuuta�2008,�mikä�osoittaa,�että�neuvosto�pitää�suhteita�

Afganistaniin�erittäin�tärkeinä.�Niissä�kaikissa�korostettiin�ihmisoikeuksien�erityistä�merkitystä;�

niiden�edistäminen�on�EU:lle�monialainen�painopiste.�Erityistä�huomiota�kiinnitettiin�

ihmisoikeusloukkauksiin,�joissa�siviileihin�kohdistui�väkivaltaa,�erityisesti�naisten�ja�lasten�

oikeuksiin,�sekä�kuolemanrangaistuksen�ja�kidutuksen�poistamiseen.�Yleisesti�ottaen�EU�on�

edelleen�sitoutunut�työskentelemään�Afganistanin�hallituksen�kanssa�sen�ihmisoikeusinstituutioiden�

ja�2mekanismien�lujittamiseksi.�EU�kiirehti�edelleen�oikeuslaitosta�koskevan�siirtymävaiheen�

toimintasuunnitelman�täytäntöönpanoa.�Se�kehotti�Afganistanin�hallitusta�edelleen�myös�

edistämään�tiedotusvälineiden�vapautta.�

�

Ihmisoikeudet�olivat�yksi�keskeisistä�asioista�Brdossa�Sloveniassa�21.�helmikuuta�2008�pidetyn�

ministeritason�troikan�kokouksen�asialistalla.�Erityisesti�kokouksessa�keskusteltiin�

kuolemanrangaistuksesta�sekä�naisten�ja�tyttöjen�tilanteesta�Afganistanissa.�Ihmisoikeudet�olivat�

esillä�myös�korkeana�edustajana�toimivan�pääsihteerin�Javier�Solanan�vierailulla�Afganistanissa�

21.�huhtikuuta�2008.�Hän�käytti�tilaisuutta�ottaakseen�esiin�monia�huolenaiheita�EU:n�ja�

Afganistanin�välisissä�suhteissa,�myös�kuolemanrangaistuksen.�

�

EU�oli�johtavassa�asemassa�Afganistanin�tukemiseksi�12.�kesäkuuta�2008�pidetyssä�Pariisin�

konferenssissa.�Kaikki�konferenssissa�edustettuina�olleet�sitoutuivat�edistämään�kaikkien�

afganistanilaisten�ihmisoikeuksien�kunnioittamista.�Konferenssissa�todettiin,�että�ihmisoikeuksien�

suojelu�on�ehdottoman�tärkeää�oikeusvaltioperiaatteen�vahvistamiseksi.�EU�on�myötävaikuttanut�

alan�kehitykseen�erityisen�vahvasti�EUPOL�Afghanistan�2poliisioperaation�kautta.�Konferenssi�

sitoutui�myös�tukemaan�naisia�koskevan�kansallisen�toimintasuunnitelman�täytäntöönpanoa�ja�

korosti�tarvetta�varmistaa�jatkossakin�kansainvälisen�humanitaarisen�oikeuden�noudattaminen.�

�
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EU�seurasi�edelleen�Bangladeshin�tilannetta�aluelinjojen�johtajien�troikan�Dhakaan�6.–9.�kesäkuuta�

2007�tekemän�vierailun�jälkeen.�Koko�raportointikauden�ajan�EU�käytti�mieluummin�hiljaista�

diplomatiaa�eräiden�tarkkojen�viestien�välittämiseksi�virkaatekevälle�hallitukselle�ja�

kansalaisyhteiskunnalle.�EU�oli�tyytyväinen�etenemiseen�Bangladeshin�kansallisen�

ihmisoikeustoimikunnan�perustamisessa�ja�odottaa�sen�noudattavan�Pariisin�periaatteita.�

Yleisemmällä�tasolla�EU�jatkoi�Bangladeshin�poliittisen�uudistusprosessin�seuraamista,�korruption�

torjuminen�mukaan�luettuna,�painottaen�erityisesti�kansainvälisten�ihmisoikeusvelvoitteiden�

noudattamista�Bangladeshissa.�EU�otti�säännöllisesti�ihmisoikeuskysymykset�esiin�Bangladeshin�

viranomaisten�kanssa.�Oiva�tilaisuus�molempia�osapuolia�askarruttavien�kysymysten�käsittelyyn�tuli�

ulkoasiainministeri�Iftekhar�Ahmed�Chowdhuryn�vieraillessa�Brysselissä�huhtikuussa�2008,�jolloin�

hän�tapasi�korkeana�edustajana�toimivan�pääsihteeri�Javier�Solanan�ja�komission�jäsenen�Benita�

Ferrero2Waldnerin.�EU:n�pääasiallinen�viesti�tässä�yhteydessä�oli�kehottaa�virkaatekevää�hallitusta�

noudattamaan�demokratiaan�paluulle�ilmoitettua�aikataulua.�

�

Vaalien�lykkäämisestä�tammikuussa�2007�lähtien�EU�on�tukenut�edellytysten�luomista�sille,�että�

joulukuuhun�2008�mennessä�voidaan�järjestää�uskottavat�parlamenttivaalit.�Tätä�varten�EU�lähetti�

Bangladeshiin�kesäkuussa�2008�esikartoitusta�suorittavan�vaalitarkkailuvaltuuskunnan.�Sen�

tarkoituksena�oli�arvioida,�olisiko�11.�tammikuuta�2008�toimintansa�keskeyttäneen�Euroopan�

unionin�vaalitarkkailuvaltuuskunnan�lähettäminen�uudelleen�joulukuuksi�2008�suunniteltuja�

parlamenttivaaleja�varten�Euroopan�unionin�vaaliavusta�ja�vaalitarkkailutoiminnasta�annetussa�

tiedonannossa�(KOM(2000)�191�lopullinen)�esitettyjen�perusteiden�mukaan�hyödyllistä,�mahdollista�

ja�suotavaa.�

�

Euroopan�unioni�tuki�edelleen�hyvää�hallintotapaa�Bhutanissa�vuotena,�joka�oli�maalle�

historiallinen.�Bhutanin�kansa�valitsi�24.�maaliskuuta�2008�maan�ensimmäisen�parlamentin.�EU�

lähetti�vaalitarkkailuvaltuuskunnan�prosessia�seuraamaan.�Se�antoi�pääosin�myönteisen�arvion�

demokraattisesta�siirtymisestä�perustuslailliseen�monarkiaan,�joka�turvaa�kansalaisten�

perusoikeudet.�

�
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Intiassa�vähemmistöihin�ja�sosiaalisesti�haavoittuvassa�asemassa�oleviin�ryhmiin�kohdistuva�

jatkuva�syrjintä�ja�väkivalta�on�huolestuttavaa.�EU:n�suhteet�Intiaan�kehittyivät�edelleen�New�

Delhissä�7.�syyskuuta�2005�hyväksytyn�yhteisen�toimintasuunnitelman�puitteissa.�Intian�ja�

Euroopan�unionin�kahdeksas�huippukokous�pidettiin�Delhissä�30.�marraskuuta�2007.�Osapuolet�

vahvistivat�yhteisen�sitoumuksensa�demokratian,�perusvapauksien,�moniarvoisuuden,�oikeusvaltion�

ja�ihmisoikeuksien�kunnioittamiseen.�Lisäksi�valtionpäämiehet�korostivat,�että�on�tärkeää�poistaa�

kansanmurhaan,�sotarikoksiin�tai�rikoksiin�ihmisyyttä�vastaan�syyllistyneiden�rankaisematta�

jääminen.�EU�ja�Intia�päättivät�huippukokouksessa�myös�pyrkiä�yhdessä�vahvistamaan�YK:n�

ihmisoikeusneuvoston�roolia.�EU:n�troikka�ja�sen�intialaiset�vastapuolet�pitivät�15.�helmikuuta�2008�

neljännen�ihmisoikeusvuoropuhelunsa,�jota�EU�on�sitoutunut�kehittämään�ja�vahvistamaan.�

�

EU�antoi�27.�syyskuuta�2007�julkilausuman,�jossa�se�antoi�täyden�tukensa�Malediivien�

demokraattisten�uudistusten�prosessille.�EU�jatkoi�toimiaan�kannustaakseen�puoluerajat�ylittävää�

yhteistyötä,�jotta�voitaisiin�hyväksyä�kaikkien�malediiviläisten�hyväksyttävissä�oleva�perustuslaki,�

joka�takaisi�heidän�perusoikeutensa.�

�

Neljäntenä�vuotena�peräkkäin�EU�lähetti�aluelinjojen�johtajien�troikan�vierailulle��epaliin�

joulukuussa�2007.�Vierailun�päätarkoituksena�oli�tarjota�edelleen�EU:n�tukea�Nepalin�kansalle,�jotta�

voidaan�varmistaa,�että�mahdollisimman�monet�ottavat�vastuun�rauhanprosessista.�Tapaamiset�

kansalaisyhteiskunnan�edustajien�kanssa,�mukaan�lukien�ihmisoikeuksien�puolustajat�ja�

syrjäytyneiden�ryhmien�edustajat,�olivat�tärkeä�osa�ohjelmaa.�Troikan�keskeisenä�tavoitteena�oli�

kehottaa�kaikkia�osapuolia�noudattamaan�oikeusvaltioperiaatetta�ja�puuttumaan�

rankaisemattomuuteen,�jotta�nepalilaiset�voisivat�elää�ilman�pelkoa.�EU�kannusti�hallitusta�

erityisesti�toimimaan�korkeimman�oikeuden�ihmisoikeusloukkauksista�äskettäin�antamien�

ratkaisujen�mukaisesti.�Troikka�kehotti�hallitusta�myös�panemaan�täytäntöön�sopimukset,�jotka�se�

on�tehnyt�syrjäytyneiden�ryhmien�kanssa.�Poliittisten�puolueiden�päästyä�historialliseen�

yhteisymmärrykseen�EU�oli�joitakin�kuukausia�myöhemmin�Nepalin�hallituksen�pyynnöstä�

merkittävässä�roolissa�perustuslakia�säätävän�kokouksen�vaalien�tarkkailijana.�Ne�avaavat�

mahdollisuuden�uudelle�laajapohjaiselle�Nepalille,�jonka�perustana�ovat�yhdenvertaiset�oikeudet�ja�

oikeudellinen�yhdenvertaisuus.�

�
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Pakistan�oli�EU:n�ennennäkemättömän�huomion�kohteena�vuosina�2007–2008.�Tämä�johtui�ennen�

kaikkea�18.�helmikuuta�2008�pidettyjen�yleisten�parlamenttivaalien�valmisteluista.�EU:n�

vaalitarkkailuvaltuuskunnan�lähettäminen�teki�mahdolliseksi�EU:n�myönteisen�ja�rakentavan�roolin�

prosessissa.�Tämä�vaikutti�siihen,�että�tulokset�olivat�vaikeissa�olosuhteissa�yleisesti�

hyväksyttävissä�ja�näin�ollen�julkinen�luottamus�demokratiaan�Pakistanissa�lisääntyi.�Neuvosto�

suhtautui�myönteisesti�siihen,�että�liittovaltio2�ja�maakuntatasolla�muodostettiin�uudet�hallitukset�ja�

että�ryhdyttiin�ensimmäisiin�toimiin�oikeuslaitoksen�riippumattomuuden�palauttamiseksi.�Sittemmin�

EU�on�korostanut�olevansa�sitoutunut�jatkamaan�tuen�antamista�Pakistanin�kansalle�ja�hallitukselle�

vahvistamalla�vuoropuhelua.�Yksi�EU:n�tärkeimmistä�tavoitteista�on�ihmisoikeuksien�edistäminen,�

jossa�kiinnitetään�erityistä�huomiota�naisten�ja�lasten�oikeuksiin.�Osoituksena�tästä�sitoumuksesta�

EU:n�Islamabadin2edustustojen�päälliköt�keskustelevat�kaksi�kertaa�vuodessa�ihmisoikeuksista�

Pakistanin�hallituksen�kanssa.�EU�on�myös�sitoutunut�tarkastelemaan�demokraattisten�

instituutioiden�vahvistamistapoja,�erityisesti�instituutioiden�kehittämistä�ja�lainsäädäntöuudistusta.�

�

Euroopan�unioni�seurasi�tyrmistyneenä�SriLankan�ihmisoikeustilanteen�huonontumista�

raportointikauden�aikana.�Erityisesti�EU�oli�syvästi�pahoillaan�Sri�Lankan�hallituksen�päätöksestä�

kumota�Tamil�Eelamin�vapautuksen�tiikerit�2järjestön�(LTTE)�kanssa�vuonna�2002�tehty�

tulitaukosopimus.�Tämä�päätös�ja�tämänhetkinen�sotilaskampanja�saivat�aikaan�maan�jo�

ennestäänkin�vaikean�tilanteen�huonontumisen,�humanitaarinen�ja�ihmisoikeustilanne�mukaan�

luettuina.�EU�oli�vastaavasti�huolestunut�LTTE2järjestön�raportointikauden�aikana�tekemistä�

terroriteoista,�joita�oli�enemmän�kuin�koskaan�ja�joiden�väitettiin�toistuvasti�olleen�summittaisesti�

siviileihin�kohdistuneita�hyökkäyksiä.�Yhtä�lailla�huolestuttavia�olivat�LTTE2järjestön�suorittamat�

vakavat�ihmisoikeusloukkaukset,�muun�muassa�kohdennetut�murhat,�lapsisotilaiden�käyttö�ja�

asevelvollisuuspakko.�

�
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Tässä�tilanteessa�EU�päätti�lähettää�aluelinjojen�johtajien�troikan�Sri�Lankaan�maaliskuussa�2008.�

Se�korosti�EU:n�ja�Sri�Lankan�allekirjoittamiin�kansainvälisiin�sopimuksiin�perustuvia�yhteisiä�

sitovia�velvoitteita,�jotka�liittyvät�erityisesti�ihmisoikeuksiin�ja�kansainväliseen�humanitaariseen�

oikeuteen.�Troikka�toi�esiin�EU:n�vakavan�huolestuneisuuden�jatkuvista�ihmisoikeusloukkauksista�

Sri�Lankassa;�ne�kuvastavat�vallitsevaa�rankaisematta�jäämisen�ilmapiiriä,�jossa�tapahtuu�paljon�

sieppauksia,�katoamisia,�kidutusta�ja�mielivaltaisia�pidätyksiä�sekä�toimittajiin�kohdistuvia�

hyökkäyksiä.�Troikka�pahoitteli�riippumattoman�kansainvälisen�arvovaltaisten�henkilöiden�ryhmän�

(IIGEP2ryhmä)�päätöstä�lopettaa�yhteistyö�presidentin�asettaman�tutkintakomission�kanssa�

kansainvälisten�normien�noudattamiseen�kyseisessä�komissiossa�liittyvien�epäilyjen�vuoksi�ja�koska�

komission�toiminta�ei�ole�saanut�instituutioiden�tukea.�EU�korosti,�että�IIGEP2ryhmän�ja�YK:n�

ihmisoikeusvaltuutetun�hallitukselle�antamat�kehotukset�on�syytä�ottaa�vakavasti,�jotta�hallitus�

pääsisi�konkreettisiin�tuloksiin�suositusten�vakavan�huomioimisen�perusteella,�aloittamalla�

oikeuskäsittelyjä�ja�varmistamalla�ihmisoikeuksien�tehokkaan�ja�riippumattoman�seurannan.�EU�

korosti�myös,�että�on�tärkeää�taata�norjalaisen�välittäjän�pääsy�Kilinochchiin,�jotta�LTTE2järjestölle�

voitaisiin�välittää�keskeiset�viestit�palaamisesta�rauhanprosessiin�sekä�humanitaarisen�avun�

sallimisesta�ja�ihmisoikeuksien�noudattamisesta.�

�

EU:n�huolenaiheet�toistettiin�EU:n�ja�Sri�Lankan�sekakomiteassa�kesäkuussa�2008.�

�
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Tyynenmerenalue

�

Euroopan�unioni�oli�edelleen�huolissaan�Fidžintasavallan�sisäpoliittisesta�tilanteesta�ja�

viivästyksistä�niiden�sitoumusten�täytäntöönpanossa,�joita�Fidžin�viranomaiset�antoivat�Brysselissä�

18.�huhtikuuta�2007�AKT–EY2kumppanuussopimuksen�96�artiklan�mukaisissa�neuvotteluissa.�

Kesäkuussa�2008�EU�lähetti�tiedonkeruuvaltuuskunnan�Fidžiin�voidakseen�varmistaa�edistymisen�

96�artiklan�mukaisten�neuvottelujen�yhteydessä�annettujen,�demokratiaan,�oikeusvaltioperiaatteen�

noudattamiseen�ja�ihmisoikeuksiin�liittyvien�sitoumusten�täytäntöönpanossa�ja�käsitelläkseen�myös�

muita�huolenaiheita.�Valtuuskunnan�tavoitteena�oli�vahvistaa�uudelleen�EU:n�lähestymistapa�

joulukuun�2006�vallankaappauksen�jälkeiseen�kriisiin�ja�pyrkiä�yhteisiin�arvoihin�perustuvan�

rakentavan�vuoropuhelun�ylläpitämiseen.�Se�keskusteli�myös�tärkeimmistä�kysymyksistä,�jotka�

tuotiin�esiin�9.�toukokuuta�2008�päivätyssä�kirjeessä,�jonka�väliaikainen�pääministeri�Frank�

Bainimarama�oli�osoittanut�komission�jäsenelle�Louis�Michelille�ja�jossa�mainittiin�mahdollisuus�

lykätä�vaaleja�vaaliuudistuksen�toteuttamista�varten.�Valtuuskunnan�tehtävän�suorittaminen�onnistui�

sinänsä�hyvin,�mutta�tilanne�maassa�on�edelleen�hyvin�epävakaa�ja�EU�jatkaa�sen�seuraamista�hyvin�

tiiviisti.�EU�esitti�myös�huolensa�raporteista,�joissa�väitetään�sotilaiden�ja�poliisin�kohdelleen�

huonosti�Fidžin�väliaikaisen�hallituksen�kaatamisen�suunnittelemisesta�pidätettyjä�epäiltyjä.�Tässä�

yhteydessä�EU:n�puheenjohtaja�kehotti�talvella�2007�viranomaisia�varmistamaan,�että�

oikeusvaltioperiaatetta�noudatetaan�ja�asianmukainen�oikeuskäsittely�turvataan.�EU�kehotti�Fidžin�

väliaikaista�hallitusta�noudattamaan�kaikkien�Fidžin�asukkaiden�ihmisoikeuksia�ja�tutkimaan�

väitetyt�väärinkäytökset�kokonaisuudessaan�edellä�mainittujen�sitoumusten�mukaisesti.��

�

6.7� LatinalainenAmerikkajaKaribianalue



EU�seuraa�tiiviisti�ihmisoikeus2�ja�turvallisuustilannetta�Latinalaisessa�Amerikassa�ja�Karibian�

alueella�ja�kiinnittää�erityistä�huomiota�demokratian�rakentamisen�jatkuvaan�prosessiin�sekä�

rauhanomaiseen�demokratiaan�siirtymiseen�alueella.�EU�tekee�näissä�kysymyksissä�tiivistä�

monenvälistä�yhteistyötä�alueen�kanssa�ja�antaa�erityisesti�demokratiaa�ja�ihmisoikeuksia�koskevan�

eurooppalaisen�rahoitusvälineen�ja�vakautusvälineen�kautta�rahoitustukea�hankkeille�ja�ohjelmille,�

joiden�tarkoituksena�on�ihmisoikeuksien,�alkuperäiskansojen�oikeudet�mukaan�luettuina,�

demokratiakehityksen�ja�syrjintäkiellon�suojelu�ja�edistäminen.�EU�edistää�demokratian�

vakiinnuttamista�alueella�muun�muassa�lähettämällä�EU:n�vaalitarkkailuvaltuuskuntia.�Vuonna�

2007�lähetettiin�kaksi�vaalitarkkailuvaltuuskuntaa�(Ecuadoriin�ja�Guatemalaan).�
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Ihmisoikeuslausekkeet�ovat�erottamaton�osa�kaikkia�alueen�maiden�kanssa�jo�tehtyjä�sopimuksia�ja�

sopimuksia,�joiden�neuvottelut�ovat�kesken.�EU�neuvottelee�parhaillaan�Keski2Amerikan�maiden,�

Andien�yhteisön�ja�Mercosurin�kanssa�assosiaatiosopimuksista,�joihin�sisältyvät�poliittista�

vuoropuhelua,�yhteistyötä�ja�kaupan�vapauttamista�koskevat�osiot.�Ihmisoikeudet�ja�

turvallisuuskysymykset�ovat�tärkeitä�tekijöitä,�jotka�on�otettu�huomioon�sopimusten�kaikissa�luvuissa.�

Ihmisoikeuksista�keskustellaan�myös�Brasilian�ja�Meksikon�kanssa�suunnitteilla�olevien�uusien�

strategisten�kumppanuuksien�yhteydessä.�Joidenkin�maiden,�kuten�Argentiinan,�kanssa�ihmisoikeuksia�

koskevat�alakohtaiset�vuoropuhelut�ovat�osa�säännöllisiä�poliittisia�neuvotteluja.�Vakiintuneiden�

poliittisten�vuoropuhelujen�käyminen�Chilen�ja�Meksikon�kanssa�on�myös�vahvistettu�voimassa�olevissa�

assosiaatiosopimuksissa.�Säännölliset�keskustelut�ihmisoikeuskysymyksistä�korkealla�virkamiestasolla�

sisältyvät�näihin�vuoropuheluihin.��

�
EU:n�sekä�Latinalaisen�Amerikan�ja�Karibian�alueen�valtioiden�päämiehet�toistivat�Limassa�Perussa�

16.�toukokuuta�2008�pidetyssä�viidennessä�huippukokouksessa,�että�oikeusvaltioperiaatteen�

noudattamista,�demokratian�arvoja�ja�periaatteita�sekä�ihmisoikeuksia�noudatetaan�solidaarisuuden�ja�

yhdenvertaisuuden�puitteissa�ja�että�ne�muodostavat�EU:n�sekä�Latinalaisen�Amerikan�ja�Karibian�

alueiden�keskinäisen�strategisen�kumppanuuden�perustan.�He�sitoutuivat�parantamaan�merkittävästi�

kansojensa�elämänlaatua�yleismaailmallisten�ihmisoikeuksien�puitteissa,�mukaan�lukien�kaikille�ketään�

syrjimättä�kuuluvat�kansalaisuuteen�liittyvät,�sivistykselliset,�taloudelliset,�poliittiset�ja�sosiaaliset�

oikeudet�sekä�perusvapaudet.�Liman�julistuksessa�kiinnitettiin�huomiota�myös�huononevaan�

elintarviketurvaan�ja�rohkaistiin�hallituksia�ja�kansainvälisiä�järjestöjä�parantamaan�kansalaisten�

oikeutta�ruokaan�yhtenä�ihmisoikeusnäkökohtana.�Ihmisoikeuksia�käsiteltiin�myös�tämän�maanosan�

alueita�pienempien�yksiköiden�kanssa�järjestetyissä�minihuippukokouksissa�ja�EU:n�sekä�Latinalaisen�

Amerikan�ja�Karibian�alueen�valtioiden�päämiesten�kahdenvälisissä�kokouksissa�Limassa.�

�
EU�seuraa�tarkasti�Keski=Amerikanihmisoikeustilannetta�ja�tukee�alueella�toteutettuja�toimia�

demokraattisen�turvallisuuden�haasteisiin�vastaamiseksi.�EU�toi�EU:n�ja�Keski2Amerikan�

huippukokouksessa�Limassa�17.�toukokuuta�2008�esiin�tyytyväisyytensä�Keski2Amerikan�alueen�

huomattavaan�edistymiseen�alalla.�Se�on�tulosta�pääasiassa�monien�aloitteiden�hyväksymisestä,�niiden�

joukossa�Keski2Amerikan�turvallisuusstrategia,�joka�on�laadittu�väkivaltaan�liittyvien�ongelmien�ja�

riskiryhmiin�kuuluvien�tai�vaikeuksiin�joutuneiden�nuorten�ongelmien�käsittelemiseksi144.�Komissio�

tukee�turvallisuuteen�liittyviä�toimia�kansallisella�ja�alueellisella�tasolla�erityisesti�monin�

nuorisorikollisuuden�ehkäisemiseen,�alueelliseen�yhdentymiseen�ja�oikeuslaitoksen�uudistamiseen�

liittyvin�yhteistoimin.�

�������������������������������������������������
144� 9538/08.�
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EU:n�lähetystöjen�päälliköt�ovat�perustaneet�Guatemalaan�työryhmän,�joka�käy�läpi�

ihmisoikeusloukkauksia�käsittelevät�raportit�erityisesti�ihmisoikeuksien�puolustajiin�liittyen�ja�

ehdottaa�toimia.�Monia�myönteisiä�saavutuksia�voidaan�tuoda�esiin:�joidenkin�jäsenvaltioiden�ja�

komission�rahoituksellisesti�tukeman�kansainvälisen�rankaisematta�jättämisen�vastaisen�komitean�

(CICIG)�perustaminen�Guatemalaan;�Haagin�yleissopimuksen�ratifiointi�ja�täytäntöönpanolain�

antaminen�sekä�uuden�kansallisen�adoptioita�käsittelevän�neuvoston�perustaminen;�kyseinen�

neuvosto�hyväksyy�kansainvälisiä�adoptioita�sääntelevät�oikeudenkäynnit�ja�valvoo�niitä;�naisten�

murhia�ja�naisiin�kohdistuvaa�väkivaltaa�koskevan�lain�hyväksyminen,�jonka�valmistelutyötä�

komissio�tuki�oikeuslaitoksen�uudistusta�koskevan�hankkeen�puitteissa;�sekä�valtion�laaja�

sitoutuminen�ihmisoikeuksien�suojelua�koskeviin�kansainvälisiin�mekanismeihin,�myös�tuki�YK:n�

ihmisoikeusneuvostolle.�EU�esitti�Guatemalan�viranomaisille�syvän�huolensa�

kuolemanrangaistuksen�muuntamista�säätelevän�lain�hyväksymisestä�ja�oli�tyytyväinen�Guatemalan�

presidentin�päätökseen�käyttää�lakiin�veto2oikeuttaan.�

�

EU�on�huolissaan�kärjistyvästä�turvallisuustilanteesta�ja�väkivaltaisuuksien�lisääntymisestä�

Meksikossa�ja�pitää�arvossa�Meksikon�toimia�ihmisoikeuksien�edistämiseksi�ja�puolustamiseksi�

monenvälisesti,�erityisesti�ihmisoikeusneuvostossa,�ja�on�jatkanut�ihmisoikeus2�ja�

turvallisuuskysymysten,�myös�naisten�murhien,�käsittelyä�myös�ministeritasolla�käydyn�

säännöllisen�poliittisen�vuoropuhelun�puitteissa.�Komissio�tukee�edelleen�ihmisoikeuksien�

vahvistamiseen�tähtääviä�hankkeita�ja�toimia�erityisesti�valtio2�ja�paikallistasolla.�
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Andienyhteisönosalta�EU�kiinnitti�viime�vuoden�aikana�jatkuvasti�huomiota�kaikkiin�

ihmisoikeusloukkauksiin�ja�terroritekoihin�Kolumbiassa�riippumatta�siitä,�kenen�tekemiä�ne�olivat.�

Neuvosto�tunnusti�turvallisuustilanteen�parantumisen�ja�Kolumbian�hallituksen�tehostetut�toimet�

rauhan�ja�oikeudenmukaisuuden�palauttamiseksi�erittäin�monisyisessä�tilanteessa.�Huolimatta�

oikeuden�ja�rauhan�lain�täytäntöönpanosta�Kolumbian�siirtymäkauden�oikeusjärjestelyjen�

oikeudelliset�puitteet�eivät�ole�läheskään�valmiit.�EU�kehotti�Kolumbian�hallitusta�tukemaan�ja�

rahoittamaan�oikeuden�ja�rauhan�lain�pikaista�ja�tehokasta�täytäntöönpanoa�kaikilta�osin�siten,�että�

etusijalla�ovat�uhrien�oikeudet�totuuteen,�oikeudenmukaisuuteen�ja�hyvitykseen.�EU�osallistui�

prosessin�eri�vaiheisiin�tekemällä�yhteistyötä,�muun�muassa�antamalla�uhrien�järjestöille�tukea�

vakautusvälineestä.�EU�vetosi�kaikkiin�laittomiin�aseellisiin�ryhmiin,�jotta�ne�ryhtyisivät�

vilpittömästi�etsimään�neuvotteluratkaisua�maan�sisäiseen�aseelliseen�konfliktiin.�Neuvosto�toisti�

pyyntönsä,�että�laittomat�aseelliset�ryhmät,�joilla�yhä�on�panttivankeja,�vapauttaisivat�nämä�

välittömästi�ja�ehdoitta,�ja�vaati,�että�ne�vastaisuudessa�pidättyisivät�kaikista�ihmisryöstöistä.�EU�

tuki�lukuisissa�yhteyksissä�Kolumbian�viranomaisten�kanssa�maan�hallituksen�vakaata�aikomusta�

parantaa�ihmisoikeuksien�kunnioittamista�armeijassa�ja�oli�tyytyväinen�edistymiseen�tältä�osin.�Se�

toi�esiin�myös�huolensa�uudesta�ihmisoikeuksien�puolustajiin,�ammattiyhdistysten�edustajiin�ja�

muihin�haavoittuviin�ryhmiin�kohdistuneesta�hyökkäysten�ja�uhkausten�aallosta�ja�kehotti�hallitusta�

tuomitsemaan�ne�julkisesti�sekä�tehostamaan�toimia�niiden�henkilöiden�suojelemiseksi,�joita�on�

uhkailtu.�Neuvosto�esitti�huolensa�uusien�puolisotilaallisten�ja�muiden�aseistettujen�rikollisryhmien�

syntymisestä�ja�kehotti�Kolumbian�hallitusta�lisäämään�jo�aloitettuja�toimiaan�ja�tehostamaan�

toimenpiteitä�näiden�ryhmien�toiminnan�torjumiseksi145.�EU�piti�säännöllisesti�yhteyttä�myös�

valtioista�riippumattomiin�järjestöihin�Bogotassa�ja�Brysselissä.�Virallisia�yhteydenottoja�

toteutettiin�ja�toukokuussa�2008�annettiin�julkilausuma,�jossa�tuotiin�esiin�EU:n�huoli�

yhteiskunnallisten�järjestöjen�johtajiin�ja�ihmisoikeuksien�puolustajiin�kohdistuneesta�murha2

aallosta�ja�tappouhkauksista.��

�

EU�toteutti�Perussa�useita�virallisia�yhteydenottoja,�jotka�koskivat�hallituksen�pyrkimyksiä�

laajentaa�kuolemanrangaistuksen�soveltamisalaa,�ja�palautti�mieliin�Perun�San�Josén�sopimuksen�ja�

yleisamerikkalaisen�ihmisoikeusjärjestelmän�mukaisesti�antamat�sitoumukset.�Perun�kongressi�

hylkäsi�perustuslakiin�ehdotetut�muutokset�osittain�EU:n�aktiivisen�diplomatian�ansiosta.�

�������������������������������������������������
145� Neuvoston�päätelmät,�asiak.�15040/07.�
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EU�oli�tyytyväinen�Venezuelan�väestön�osallistumiseen�perustuslakiuudistuksesta�2.�joulukuuta�

2007�pidettyyn�kansanäänestykseen,�joka�toteutettiin�asianmukaisella�tavalla.�Erilaisten�ryhmien�

edustajiin�Venezuelassa�yhteydessä�ollessaan�EU�palautti�mieliin�demokraattisten�periaatteiden�ja�

ihmisoikeuksien�kunnioittamisen�tarpeen�ja�vahvisti�tukevansa�määrätietoisesti�demokratian�ja�

hyvän�hallinnon�lujittamista�sekä�köyhyyden,�eriarvoisuuden�ja�syrjäytymisen�vähentämistä�

Venezuelassa.�

�

Karibianalueen�osalta�EU�kehotti�Kuuban�hallitusta�maata�koskevasta�EU:n�politiikasta�

kesäkuussa�2008�annetuissa�päätelmissä�parantamaan�ihmisoikeustilannetta�tehokkaasti�muun�

muassa�vapauttamalla�ehdoitta�kaikki�poliittiset�vangit,�myös�ne,�jotka�on�pidätetty�ja�tuomittu�

vuonna�2003.�Tämä�on�EU:lle�edelleen�keskeinen�painopiste.�Neuvosto�kehotti�Kuuban�hallitusta�

lisäksi�helpottamaan�kansainvälisten�humanitaaristen�järjestöjen�pääsyä�Kuuban�vankiloihin.�

Lisäksi�neuvosto�pyysi�Kuuban�viranomaisia�ratifioimaan�ja�panemaan�täytäntöön�hiljattain�

allekirjoitetut�sopimukset�eli�kansalaisoikeuksia�ja�poliittisia�oikeuksia�koskevan�kansainvälisen�

yleissopimuksen�ja�taloudellisia,�sosiaalisia�ja�sivistyksellisiä�oikeuksia�koskevan�kansainvälisen�

yleissopimuksen�sekä�kehotti�Kuubaa�toteuttamaan�ihmisoikeuksia�koskevan�sitoumuksensa,�jonka�

se�on�tehnyt�allekirjoittamalla�kyseiset�ihmisoikeuksia�koskevat�yleissopimukset.�

�

Uudistaessaan�Kuubaa�koskevan�yhteisen�kantansa�neuvosto�vahvisti�kaksiosaisen�toimintatavan,�

jonka�mukaan�EU�jatkaa�ihmisoikeusvuoropuhelua�sekä�hallituksen�että�rauhanomaisen�

kansalaisyhteiskunnan�kanssa.�Jäsenvaltiot�ovat�yhtä�mieltä�siitä,�että�korkean�tason�vierailujen�

aikana�olisi�aina�käsiteltävä�ihmisoikeuskysymyksiä�ja�että�niihin�olisi�tarpeen�mukaan�kuuluttava�

kokouksia�demokraattisen�opposition�kanssa.�

�

EU�myös�toisti�Kuuban�hallitukselle�osoittamansa�vetoomuksen�varmistaa�tiedonvälityksen�vapaus�

ja�sananvapaus�sekä�oikeus�Internetin�käyttöön,�ja�kehotti�Kuuban�hallitusta�tekemään�yhteistyötä�

asiassa146.�



�������������������������������������������������
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EU�tuki�edelleen�demokratian�palauttamista�Haitiin�kannattamalla�YK:n�turvallisuusneuvoston�

rauhanturvaoperaatiota�(MINUSTAH)�ja�auttamalla�vaalien�järjestämisessä.�Turvallisuustason�

yleinen�parantuminen�pääasiassa�Haitin�suurimpien�kaupunkien�hökkelikylissä�toteutettujen�

MINUSTAH2operaatioon�kuuluvien�toimien�ansiosta�teki�mahdolliseksi�hauraan�vakauden�

vahvistamiseen�tähtäävien�toimien�aloittamisen.�Martissantin�alueen�jälleenrakentaminen�Port2au2

Princessä�aloitettiin�uuden�EU:n�vakautusvälineen�avulla.�EU�avusti�edelleen�hallituksen�toimia�

Haitin�oikeuslaitoksen�ja�vankeinhoitojärjestelmän�ongelmien�ratkaisemiseksi.�Ihmisoikeuksia�ja�

erityisesti�lasten�tilannetta�ja�elintarviketurvaa�on�tarkoitus�käsitellä�lisää�EU:n�ja�Haitin�hallituksen�

välisessä�poliittisessa�vuoropuhelussa�epävakaassa�tilanteessa�olevia�maita�koskevan�EY:n�aloitteen�

puitteissa.�

�

7.� EU:�TOIMIE�JAOHJAUSKEI�OJE�VAIKUTTAVUUDE�ARVIOI�TI



Demokratian,�oikeusvaltion�sekä�ihmisoikeuksien�ja�perusvapauksien�edistäminen�ja�suojeleminen�

ovat�periaatteita,�jotka�Euroopan�unioni�on�päättänyt�ottaa�huomioon�sisäpolitiikkansa�lisäksi�myös�

ulkosuhteissaan.��

�

Kuten�koko�tässä�raportissa�on�korostettu,�EU:sta�on�tämän�vuoksi�tullut�keskeinen�toimija�

ihmisoikeusalalla.�Tätä�tarkoitusta�varten�EU�on�kehittänyt�useita�ohjauskeinoja,�joilla�edistetään�ja�

suojellaan�ihmisoikeuksia.�Ensisijaisten�aihekohtaisten�kysymysten�suuntaviivat�

(kuolemanrangaistus,�kidutus,�ihmisoikeuksien�puolustajat,�lapsisotilaat,�lapsen�oikeudet�jne.),�

julkilausumat,�viralliset�yhteydenotot�yksittäisissä�ihmisoikeusloukkaustapauksissa,�vuoropuhelut�

tai�neuvottelut�kolmansien�maiden�kanssa,�yhteiset�kannat�ja�yhteisön�välineet�

kansalaisyhteiskuntahankkeiden�rahoittamiseksi�ihmisoikeuksien�ja�demokratian�aloilla�ovat�EU:n�

käytettävissä�olevia�ohjauskeinoja�ihmisoikeuksien�edistämiseksi.��

�
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Eurooppa=neuvostonpäätelmät

�

Yksi�raportointikauden�keskeisistä�tuloksista�on�epäilemättä�Eurooppa2neuvoston�päätelmien�

antaminen�ihmisoikeuksista,�erityisemmin�lapsen�oikeuksista�ja�aseellisiin�konflikteihin�joutuneista�

lapsista�kesäkuussa�2008.�Päätelmissä�vahvistettiin,�että�aseellisiin�konflikteihin�joutuneiden�lasten�

oikeuksia�on�käsiteltävä�kokonaisvaltaisella�tavalla,�jossa�otetaan�huomioon�turvallisuus,�kehitys�ja�

ihmisoikeudet.�Päätelmät�ovat�osoitus�pyrkimyksistä�tehostaa�aseellisiin�konflikteihin�joutuneiden�

lasten�oikeuksien�valtavirtaistamista�EU:n�kehitysyhteistyöpolitiikassa�ja�2ohjelmatyössä�(yleisten�

asioiden�ja�ulkosuhteiden�neuvosto�antoi�tästä�päätelmät�toukokuussa�2008)�sekä�ETPP2

operaatioissa�(yleisten�asioiden�ja�ulkosuhteiden�neuvosto�hyväksyi�päivitetyn�tarkistusluettelon�

toukokuussa�2008),�samoin�kuin�tarkistettujen�suuntaviivojen�hyväksyminen�ja�

ihmisoikeuskysymysten�valtavirtaistamista�ETPP2operaatioissa�koskevien�asiakirjojen�

julkaiseminen.�

�

Ihmisoikeuksienvaltavirtaistaminen

�

IhmisoikeuksienvaltavirtaistamisessaEU:npolitiikoissa�on�edistytty�merkittävästi�viime�

vuosina�varsinkin�Euroopan�turvallisuus2�ja�puolustuspolitiikan�yhteydessä,�erityisesti�nimittämällä�

ETPP2operaatioihin�entistä�useammin�ihmisoikeus2�ja�tasa2arvoneuvonantajia.�

Valtavirtaistamisstrategiaa�toteutetaan�ottamalla�järjestelmällisesti�huomioon�ihmisoikeudet�

ulkoisissa�toimissa,�erityisesti�nimittämällä�ihmisoikeus2�ja�tasa2arvoneuvonantajia.�Mainitut�

neuvonantajat�vastaavat�muun�muassa�lapsia�aseellisissa�selkkauksissa�koskevan�ongelman�

seurannasta�ja�säännöllisestä�asiasta�tiedottamisesta.�Raportointikauden�aikana�EU�pyrki�

vahvistamaan�edelleen�ihmisoikeuspolitiikkansa�johdonmukaisuutta�ja�avoimuutta.�EU:n�

uskottavuuden�varmistamiseksi�kolmansissa�maissa�on�tärkeää�tehostaa�tätä�politiikkaa�ja�ottaa�

ihmisoikeudet�täysin�huomioon�kaikissa�asiaan�liittyvissä�politiikoissa�ja�toimissa�sekä�EU:n�sisällä�

että�sen�ulkopuolella,�myös�sisällyttämällä�ihmisoikeuksia�ja�työelämän�perusnormeja�koskevat�

lausekkeet�järjestelmällisesti�EY:n�neuvotteluihin�ja�EU:n�sopimuksiin�kolmansien�maiden�kanssa.�

EU:n�ihmisoikeusalan�suuntaviivoja�ja�muita�normeja�tarkennetaan�ja�toiminnallistetaan�

kehittämällä�käytännön�täytäntöönpanovälineitä.�

�
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Ihmisoikeuksistavastaavankorkeanaedustajanatoimivanpääsihteerinhenkilökohtaisen

edustajan�viran�perustamisesta�joulukuussa�2004�lähtien�viranhaltija�on�lisännyt�aiheen�painoarvoa�

EU:ssa�ja�tehostanut�EU:n�ihmisoikeuksia�koskevien�toimien�näkyvyyttä�maailmanlaajuisesti.�Riina�

Kionka,�joka�on�ollut�mainitun�viran�haltija�vuoden�2007�tammikuusta�lähtien�ja�joka�on�toiminut�

samalla�neuvoston�pääsihteeristön�ihmisoikeusyksikön�päällikkönä,�edisti�ihmisoikeuspolitiikan�

jatkuvuutta�ja�kysymyksen�huomioon�ottamista�osallistumalla�Afrikka2työryhmään�huhtikuussa�

2008�sekä�poliittisten�ja�turvallisuusasioiden�komiteaan�ja�Aasian�ja�Oseanian�työryhmään�

kesäkuussa�2008.�Riina�Kionka�pyrkii�myös�siihen,�että�asia�otetaan�täysin�huomioon�poliittisissa�

vuoropuheluissa�ja�EU:n�erityisedustajien�toiminnassa.�Horisontaalinenlähestymistapa�

ihmisoikeuksiin�EU:n�ulkopolitiikassa�on�kuitenkin�edelleen�yksi�jäsenvaltioiden,�neuvoston�

pääsihteeristön�ja�komission�pääasiallisista�haasteista.�Neuvoston�ihmisoikeustyöryhmä�pyrkii�

järjestelmällisesti�sisällyttämään�ihmisoikeuskysymyksen�aihekohtaisiin�(esimerkiksi�terrorismi)�

asiantuntijakokouksiin�ja�ensimmäisen�ja�kolmannen�pilarin�päätöksiin�sekä�EU:n�ja�kolmansien�

maiden�välisiin�huippukokouksiin147.�Tehostettu�horisontaalinen�lähestymistapa�lisäisi�myös�EU:n

ihmisoikeuksiakoskevientoimiennäkyvyyttämaailmanlaajuisesti.�Vaikka�EU�on�kaikkein�

sitoutuneimpia�toimijoita�ihmisoikeuksien�alalla�sekä�rahoituksellisesti�(EIDHR:n�vuosittainen�

talousarvio�140�miljoonaa�euroa)�että�poliittisesti�(yli�30�erityistä�ihmisoikeusvuoropuhelua�

kolmansien�maiden�kanssa),�toiminnan�painoarvoa�suuren�yleisön�keskuudessa�on�syytä�lisätä.�

�

�������������������������������������������������
147� Ks.�neuvoston�pääsihteeristön�asiakirja�10076/06,�7.�kesäkuuta�2006.�
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EU:nsuuntaviivat

�

Kansainvälisen�toimintansa�suuntaamiseksi�ihmisoikeuksien�suojelemiseen�ja�edistämiseen�EU�

hyväksyi�vuonna�1998�ihmisoikeuksia�koskevat�suuntaviivat�kolmansissa�maissa�toteuttamiensa�

toimien�perustaksi.�Suuntaviivoissa�määritellään�toimintaa�koskevat�kriteerit,�toteutettavien�

virallisten�yhteydenottojen�laatu�ja�julkilausumien�sisältö.�Esimerkiksi�ihmisoikeuksien�puolustajia�

koskevien�suuntaviivojen�mukaisesti�EU:n�jäsenvaltioiden�suurlähetystöt�voivat�lähettää�

tarkkailijoita�oikeudenkäynteihin�ja�ilmoittaa�pääkaupunkeihin,�kun�ihmisoikeuksien�puolustajat�

ovat�vaarassa.�Suuntaviivat�ovat�arvokas�tuki�EU:n�toimien�ohjaamisessa�kentällä,�ja�niihin�liittyy

yleensätäytäntöönpanostrategia.�Esimerkiksi�kidutuksen�osalta�tiedotuskampanjoilla�pyrittiin�

saamaan�kolmannet�maat�ratifioimaan�ja�panemaan�täytäntöön�Yhdistyneiden�Kansakuntien�

yleissopimus�ja�sen�valinnaiset�pöytäkirjat.�Uudet�suuntaviivat�naisiin�kohdistuvasta�väkivallasta�

saatetaan�hyväksyä�vuoden�2008�loppuun�mennessä.�Ne�täydentävät�kuutta�jo�käsiteltyä�

aihekohtaista�kysymystä�(kuolemanrangaistus,�vuoropuhelu�kolmansien�maiden�kanssa,�kidutus,�

ihmisoikeuksien�puolustajat,�lapsisotilaat�ja�lapsen�oikeudet).�



Vuonna�2008,�kymmenen�vuotta�pääasiallisten�aihealueiden�hyväksymisen�jälkeen�ja�

ihmisoikeuksien�yleismaailmallisen�julistuksen�602vuotisjuhlan�yhteydessä,�EU�päätti�päivittää

kaikkisuuntaviivat.�Kidutusta,�kuolemanrangaistusta�ja�lapsia�aseellisissa�selkkauksissa�koskevia�

suuntaviivoja�päivitettiin�vuoden�2008�alkupuoliskolla,�ja�samalla�kaudella�hyväksyttiin�kidutusta�

koskevien�suuntaviivojen�uusi�täytäntöönpanostrategia.�EU�toteutti�myös�ihmisoikeuksien�

puolustajia�koskevien�suuntaviivojen�täytäntöönpanon�arvioinnin:�26�maassa�arvioitiin�paikalliset�

strategiat�mahdollisten�parannusten�määrittämiseksi.�Ihmisoikeuksien�puolustajia�ja�vuoropuheluja�

kolmansien�maiden�kanssa�koskevia�suuntaviivoja�päivitetään�vuoden�2008�loppupuolella.��

�

Suuntaviivojen�vaikuttavuuden�säännöllinen�arviointi�on�yksi�keskeisistä�tehtävistä.�EU:n�

päätavoitteena�on�varmistaa,�että�voimassa�olevia�suuntaviivoja�sovelletaan�tehokkaasti.�

Suuntaviivoja�koskevan�tietoisuuden�lisäämistä�EU2operaatioiden�yhteydessä,�päätöksentekijöiden�

keskuudessa�pääkaupungeissa�ja�Brysselissä�sekä�niiden�kohderyhmien�keskuudessa�voidaan�vielä�

jonkin�verran�tehostaa.�

�
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Kuolemanrangaistuksen�osalta�jatkettiin�EU:n�suuntaviivojen�mukaisia�toimia,�joilla�edistettiin�

kuolemanrangaistuksesta�luopumista�maailmanlaajuisesti.�Säännöllisten�virallisten�yhteydenottojen�

ja�julkilausumien�lisäksi�EU�kampanjoi�Yhdistyneissä�Kansakunnissa�ja�sai�Yhdistyneiden�

Kansakuntien�yleiskokouksessa�hyväksytyksi�päätöslauselman,�jossa�vaaditaan�moratorion�

soveltamista�kuolemanrangaistuksen�käyttöön.�EU:n�ja�yhdeksän�muun�kaikilta�mantereilta�peräisin�

olevan�osallistujan�esittämä�päätöslauselma�hyväksyttiin�selvällä�enemmistöllä�siitä�huolimatta,�että�

noin�50�valtiota�kampanjoi�sitä�vastaan.�Päätöslauselma�62/149�hyväksyttiin�18.�joulukuuta�2007�

104�maan�äänestäessä�puolesta,�54:n�vastaan�ja�29�maan�pidättyessä�äänestämästä.�Virallisia�

yhteydenottoja,�joissa�kuolemanrangaistus�otettiin�esiin,�toteutettiin�48�maassa�keväällä�2008.�

�

Uudetsuuntaviivatlapsenoikeuksista�hyväksyttiin�joulukuussa�2007.�Tämän�jälkeen�EU�laati�

kymmenelle�ensisijaiselle�kohdemaalle�räätälöidyt�strategiat�tiiviissä�yhteistyössä�Unicefin�ja�

valtioista�riippumattomien�järjestöjen�kanssa.�Tämän�lähestymistavan�pitäisi�johtaa�suuntaviivojen�

tehokkaampaan�täytäntöönpanoon.�

�

Vuoropuhelutkolmansienmaidenkanssa

�

Ihmisoikeuksia�koskevien�vuoropuhelujen�käyminen�kolmansien�maiden�kanssa�on�keskeinen�tekijä�

EU:n�politiikassa�ihmisoikeuksienkunnioittamisenedistämiseksimaailmanlaajuisesti.�EU:lla�

on�meneillään�noin�30�vuoropuhelua�pääkaupunkien�tai�paikallisen�tason�asiantuntijoiden�kanssa,�ja�

noin�kymmentä�uutta�vuoropuhelua�ollaan�valmistelemassa.��

�

Vuoropuhelujakoskevillavuoden�2001suuntaviivoilla�luodaan�puitteet�

ihmisoikeusvuoropuheluille�kolmansien�maiden�kanssa.�Suuntaviivoja�on�täydennetty�poliittisten�ja�

turvallisuusasioiden�komitean�vuonna�2004�antamalla�tiedonannolla�niiden�täytäntöönpanosta.�

Yhtenäiset�työskentelypuitteet�eivät�kuitenkaan�estä�kunkin�vuoropuhelun�erityispiirteiden�

sopeuttamista�paikallisiin�olosuhteisiin�joustavasti�ja�käytännönläheisesti.�Vuoropuhelujen�

muodosta�riippumatta�niissä�kaikissa�pyritään�tuomaan�esiin�ihmisoikeuskysymys,�jotta�kolmansien�

maiden�kanssa�voidaan�tarkastella�tapoja�parantaa�tilannetta�kentällä.�

�
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Kyseinen�ohjauskeino,�jolla�edistetään�ihmisoikeuksia�maailmanlaajuisesti,�on�herättänyt�

kolmansienmaidenkeskuudessasuurtamielenkiintoaihmisoikeusvuoropuhelujakohtaan,�

mikä�näkyy�siinä,�että�kyseisten�vuoropuhelujen�määrä�kasvoi�kuluneena�vuonna.�Uusia�

vuoropuheluja�suunnitellaan�viiden�Keski2Aasian�ja�Kaukasian�valtion�kanssa.�Helmikuussa�2008�

antamassaan�tiedonannossa�poliittisten�ja�turvallisuusasioiden�komitea�suhtautui�myönteisesti�

kolmansien�maiden�kanssa�käytyjen�vuoropuhelujen�edistymiseen,�joka�todistaa�EU:n�toiminnan�

tuloksellisuuden�alalla.�Komitea�totesi�myös,�että�EU:n�on�varmistettavanäiden�monien�

vuoropuhelujen�välinenjohdonmukaisuus,�ja�varmistettava,�että�sillä�on�valmiudet�vastata�

kolmansien�maiden�pyyntöihin.�

�

EU:n�toteuttama�toiminta�edellyttää�halua�keskustellamyösEU:nsisällä

ihmisoikeuskysymyksistä,�jotka�kolmannet�maat�yhä�useammin�ottavat�esiin�vuoropuhelujen�

yhteydessä.�EU:n�on�näin�ollen�edelleen�varmistettava�ihmisoikeuksia�koskevien�toimiensa�

johdonmukaisuus�sekä�sisäisesti�että�ulkoisesti�tutkimalla�jatkossakin,�miten�se�soveltaa�keskeisiä�

arvojaan�omalla�alueellaan.�

�

Yhteistyöjatoimetkansainvälisilläfoorumeilla

�

Tulosten�osalta�Euroopan�unionin�toiminta�YhdistyneidenKansakuntienyleiskokouksen

62.istunnonkolmannessakomiteassa�voidaan�arvioida�erittäin�onnistuneeksi.�EU�osallistui�

edelleen�aktiivisesti�työskentelyyn�YK:n�yleiskokouksen�kolmannessa�komiteassa,�jossa�se�noudatti�

yhteistä�kantaa�kaikissa�päätöslauselmaäänestyksissä.�Konkreettisia�tuloksia�voidaan�pitää�melko�

hedelmällisinä.�Esimerkiksi�sen�jälkeen,�kun�95�YK:n�jäsenvaltiota�oli�allekirjoittanut�

kuolemanrangaistusta�koskevan�julkilausuman�vuonna�2007�ja�kun�päätöslausumaehdotuksesta�oli�

virallisin�yhteydenotoin�kampanjoitu�maailmanlaajuisesti,�alueidenvälistä�liittoutumaa�johtanut�EU�

varmisti,�että�ensimmäistä�kertaa�hyväksyttiin�päätöslauselmakuolemanrangaistuksenkäyttöä

koskevastayleismaailmallisestamoratoriosta.�Päätöslauselman�hyväksyminen�joidenkin�

kuolemanrangaistuksen�säilyttämistä�kannattaneiden�maiden�tiukasta�vastustuksesta�huolimatta�on�

todellinen�käännekohta�pyrkimyksissä�kuolemanrangaistuksen�yleismaailmalliseen�poistamiseen.�

�
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Ihmisoikeusneuvoston�toisen�toimintavuoden�alkupuoliskolla�voitiin�siirtyä�institutionaalisista�

kysymyksistä�asiakysymyksiin.�EU�osallistui�tiiviisti�erityisesti�ihmisoikeusneuvoston�

toimintamekanismien�ja�2sääntöjen�hyväksymiseen�(mukaan�lukien�yleinen�määräaikaisarviointi)�ja�

onnistui�säilyttämään�tärkeimmät�osat:�maakohtaiset�erityismenettelyt�(Kuubaa�ja�Valko2Venäjää�

lukuun�ottamatta)�ja�valtioista�riippumattomien�järjestöjen�osallistumisen.�Vaikka�keskustelut�

olennaisista�kysymyksistä�olivat�hyvin�kärjistyneet�ja�vaikka�paikkajako�ei�ollut�EU:lle�suotuisa,�

EU�onnistui�puolustamaan�ihmisoikeuksien�yleismaailmallisuutta�joidenkin�valtioiden�esittämistä�

relativistisista�käsityksistä�huolimatta.�Ihmisoikeusneuvoston�kahdeksannessa�istunnossa�EU:n�

vankka�ja�yhtenäinen�kanta�mahdollisti�Myanmaria�koskevan�päätöslauselman�hyväksymisen�ilman�

äänestystä.�EU�pystyi�ottamaan�maakohtaisia�tilanteita�esiin�käyttämällä�asialistan�kaikkia�eri�osia,�

kuten�vuorovaikutteisia�vuoropuheluja,�aihekohtaisia�keskusteluja�ja�yleisiä�lausumia,�ja�aikoo�

tehdä�niin�jatkossakin.�On�tärkeää,�että�kansainvälinen�yhteisö�saa�ihmisoikeusneuvoston�toimimaan�

tehokkaalla�ja�uskottavalla�tavalla.�EU�on�tämän�osalta�jatkossakin�avainasemassa.�

�

Huhtikuussa�2008�otettiin�käyttöön�yleinenmääräaikaisarviointi(UPR),�joka�on�innovatiivinen�

mekanismi�ihmisoikeuksia�koskevan�vertaisarvioinnin�suorittamiseksi�YK:n�jäsenvaltioissa�neljän�

vuoden�välein.�Arvioinnin�kahta�ensimmäistä�kierrosta�huhti2�ja�toukokuussa�2008�voidaan�pitää�

melko�myönteisinä�EU:n�jäsenvaltioiden�osallistuessa�aktiivisesti�vuorovaikutteiseen�

vuoropuheluun.�UPR:n�potentiaalin�hyödyntäminen�eri�maiden�tilanteiden�arvioimiseksi�

objektiivisesti�edellyttää�kuitenkin�vastaisuudessakin�varovaisuutta,�huolellisuutta�ja�vakavuutta.�

Prosessia�on�jo�pyritty�heikentämään,�ja�EU�on�toistuvasti�torjunut�tällaiset�pyrkimykset.�

�
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EU�tarkastelee�edelleen,�millätavoinsevoisitehostaatoimiaan�monenvälisillä�foorumeilla.�EU�

etsi�edelleen�tapoja�ratkaista�kantansa�esiintuomista�ihmisoikeusneuvostossa�koskeva�ongelma�ja�

jatkoi�"moniäänistä"�esiintymistä�samalla�kun�se�esitti�EU:n�yhteisesti�sopiman�kannan�

puheenjohtajavaltion�kautta,�mikä�vahvisti�sen�viestiä.�EU�myös�jatkoi�rakentavaa�ja�vuoropuhelulle�

ja�neuvotteluille�avointa�asennoitumistaan�eri�alueellisiin�ryhmiin�kuuluviin�maihin.�EU�kuitenkin�

myöntää,�että�ennakoivia�toimia�voitaisiin�tehostaa.�Lisäksi�käytäntö,�jossa�asianomaiset�valtioista�

riippumattomat�järjestöt�kutsutaan�ennen�ihmisoikeusneuvoston�istuntoja,�istuntojen�aikana�ja�

niiden�jälkeen�pidettäviin�EU227:n�ihmisoikeusasiantuntijoiden�kokouksiin,�on�osoittautunut�

hyödylliseksi�sekä�valtioista�riippumattomille�järjestöille�että�EU:lle.�

�

EU:n�on�tulevaisuudessa�tehostettava�aloitteidensa�suunnittelua�hyvissä�ajoin,�jotta�se�voi�määritellä�

etukäteen�tarkemmin�ensisijaiset�pyrkimyksensä,�tiivistää�yhteyksiään�kolmansiin�maihin,�jakaa�

paremmin�tehtäviä�muiden�samanmielisten�maiden�kanssa�ja�osallistua�päätöslauselmien�käytön�

järkeistämiseen�eri�foorumeilla.�EU:n�vahvuus�toimijana�Yhdistyneiden�Kansakuntien�elimissä�

perustuu�EU:n�jäsenvaltioiden�yhtenäisyyteen,�ja�näin�ollen�on�tärkeää�hyödyntää�yhteiset�

voimavarat�parhaalla�mahdollisella�tavalla.�

�

8.� LOPUKSI



Tässä�kymmenennessä�vuosittaisessa�ihmisoikeusraportissa�osoitetaan,�miten�merkittävinä�

Euroopan�unioni�pitää�ihmisoikeuksia,�demokratiaa�ja�hyvää�hallintotapaa�toteuttaessaan�

ulkopolitiikkaansa.�Ihmisoikeuksien�edistäminen�ja�kunnioittaminen�on�olennaisen�tärkeää�

kehityksen,�rauhan�ja�turvallisuuden�kannalta�koko�maailmassa.�

�

Kuluneen�vuoden�aikana�EU:n�toimet�ihmisoikeuksien�alalla�lisääntyivät�tasaisesti,�

ihmisoikeusvuoropuhelujen�määrä�kasvoi,�neuvoston�ihmisoikeustyöryhmässä�käsiteltiin�yhä�

useampia�aihealueita�ja�YK:n�ihmisoikeusneuvostossa�otettiin�käyttöön�uusia�mekanismeja.�

�
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Vaikka�EU�on�saavuttanut�kiistatonta�menestystä�(esimerkiksi�YK:n�yleiskokouksen�päätöslauselma�

kuolemanrangaistuksen�käyttöä�koskevasta�moratoriosta),�sillä�on�edessään�uusia�haasteita:��

�

�� Tänä�vuonna�tulee�kuluneeksi�60�vuotta�ihmisoikeuksien�yleismaailmallisesta�julistuksesta,�

mutta�perinteisiin,�uskontoon,�kulttuuriyhteyksiin�tai�historiaan�perustuvan�relativismin�

kannattajat�vastustavat�entistä�voimakkaammin�ihmisoikeuksien�yleismaailmallisuutta.��

�

�� Euroopan�unionin�on�käyttäydyttävä�esimerkillisesti,�koska�sen�odotetaan�yhä�enemmän�

huolehtivan�ihmisoikeustilanteesta�rajojensa�sisäpuolella.�Kyse�on�sekä�johdonmukaisuudesta�

että�kansainvälisestä�uskottavuudesta.��

�

�� Ihmisoikeuksien�valtavirtaistaminen�kaikissa�EU:n�sisäisissä�ja�ulkoisissa�politiikoissa�on�

avain�mainitun�johdonmukaisuuden�varmistamiseen.�YUTP:n�korkean�edustajan�

henkilökohtaisen�edustajan�Riina�Kionkan�toiminnalla�on�tässä�ratkaiseva�merkitys.�Hän�

jatkaa�ihmisoikeusasioista�tiedottamista�maantieteellisille�ja�aihekohtaisille�työryhmille.�

Ihmisoikeudet�olisi�myös�otettava�täysin�huomioon�ETPP2operaatioissa�ja�muissa�

asiaankuuluvissa�EU:n�politiikoissa,�myös�kauppasopimuksissa.�

�

�� Nyt�kun�ihmisoikeusneuvosto�ja�sen�neuvoa2antava�komitea�on�perustettu�ja�niiden�

pääasialliset�toimintaohjeet�määritelty,�EU:n�on�edelleen�oltava�valmis�varmistamaan,�että�ne�

muodostuvat�tehokkaiksi�ja�uskottaviksi�ohjauskeinoiksi.��

�

Näihin�haasteisiin�vastaamiseksi�ihmisoikeusneuvostossa�vähemmistöasemassa�olevan�EU:n�on�

vastustettava�kiusausta�eristäytyä�ja�pyrittävä�jatkamaan�vuoropuhelua�alueellisista�jakolinjoista�

huolimatta.�EU�pyrkii�tekemään�uusia�alueidenvälisiä�aloitteita�sekä�tehostamaan�yhteistyötään�

kansalaisyhteiskunnan�ja�erityisesti�ihmisoikeuksien�puolustajien�kanssa.�Ainoastaan�tällä�tavoin�

Euroopan�unioni�pystyy�vaikuttamaan�täysipainoisesti�keskusteluihin�ja�ihmisoikeuksien�

maailmanlaajuiseen�edistämiseen�ja�suojelemiseen.�

�

�
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OverviewofprojectsfundedunderEIDHRbetween1July2007and30June

2008

�

1. Projectsselectedthroughglobalcallsforproposals1�

�

Organisation



ProjectTitle



Country



Max.EC

contribution
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1� This�list�does�not�include�sensitive�projects�which�will�not�be�published�for�security�reasons.�
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2. Countrycallsforproposals

�

Country2based� support� schemes,� CBSS,� are� being� concluded� for� the� following� 72� countries:�

Afghanistan,� Albania,� Algeria,� Angola,� Argentina,� Armenia,� Azerbaijan,� Bangladesh,� Belarus,�

Bolivia,� Bosnia� Herzegovina,� Brazil,� Burundi,� Cambodia,� Chile,� Colombia,� Costa� Rica,� Croatia,�

Cuba,�DRC,�Ecuador,�Egypt,�Ethiopia,�Fiji,�fYRoM,�Georgia,�Guatemala,�Guyana,�Haiti,�Honduras,�

Indonesia,� Israel,� Jordan,� Kazakhstan,� Kosovo,� Kyrgyzstan,� Laos,� Lebanon,� Mauritania,� Mexico,�

Moldova,� Montenegro,� Morocco,� Mozambique,� Nepal,� Nicaragua,� Nigeria,� Pakistan,� Panama,�

Papua�New�Guinea,� Paraguay,� Peru,� Philippines,�RCA,�Russia,�Rwanda,�Salvador,� Serbia,� Sierra�

Leone,� Solomon� Islands,� Sri� Lanka,� Sudan,� Tajikistan,� Turkey,� Uganda,� Ukraine,� Uruguay,�

Venezuela,�Vietnam,�West�Bank�and�Gaza,�Yemen�and�Zimbabwe.�

�
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1. Funding/projectsselectedwithoutcallsforproposals1�

�

Organisation



Projecttitle



Country



Max.EC

contribution
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1� Without�the�Election�Observation�Missions.�
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�

EU/I�TER�ATIO�ALDAYSI�THEFIELDOFHUMA�RIGHTS

�

DATE DAY

6�February� InternationalDayofZeroToleranceagainstFemaleGenitalMutilation

8�March� InternationalWomen'sDay�

21�March� InternationalDayfortheEliminationofRacialDiscrimination�

8�April� InternationalRomaDay�

3�May� WorldPressFreedomDay�

17�May� InternationalDayagainstHomophobia

18�October� EUDayagainstTraffickinginHumanBeings�

20�June� WorldRefugeeDay�

26�June� InternationalDayinSupportofVictimsofTorture

9�August� InternationalDayoftheWorld'sIndigenousPeople

10�October WorldDayAgainsttheDeathPenalty�

20�November� UniversalChildren'sDay�

25�November� InternationalDayfortheEliminationofViolenceagainstWomen�

3�December� InternationalDay/EUDayofDisabledPeople

10�December� HumanRightsDay�
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�

Lisätietoja�EU:n�ihmisoikeuspolitiikasta�on�saatavilla�seuraavista�osoitteista:�

�

http://www.consilium.europa.eu/human2rights�

http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/intro/index.htm�

http///www.europarl.europa.eu/comparl/human_rights/�

�

Kuten� tässä� raportissa� on� todettu,� useat� kansainväliset� järjestöt� työskentelevät� ihmisoikeuksien�

parissa.�Niiden�www2sivustoilla�on�lisätietoja�niiden�toiminnasta�alalla:�

�

Yhdistyneet�Kansakunnat�http://www.un.org�

Kansainvälinen�työjärjestö�http://www.ilo.org/global/lang22en/index.htm�

YK:n�ihmisoikeusvaltuutetun�toimisto�http://www.ohchr.org�

Kansainvälinen�rikostuomioistuin�http://www.icc2cpi.int�

Euroopan�neuvosto�http://www.coe.int�

Euroopan�ihmisoikeustuomioistuin�http://www.echr.coe.int/echr�

Euroopan�turvallisuus2�ja�yhteistyöjärjestö�http://www.osce.org�

Afrikan�unioni�http://www.africa2union.org�

Amerikan�valtioiden�järjestö�http://www.oas.org�

�

Monien� kansainvälisten� valtioista� riippumattomien� järjestöjen�www2sivustoilla� on� runsaasti� tietoa�

ihmisoikeuskysymyksistä�eri�puolilla�maailmaa,�esimerkiksi:�

�

Amnesty�International�http://www.amnesty.org�

Human�Rights�Watch�http://www.hrw.org�

Kansainvälinen�ihmisoikeusliitto�http://www.fidh.org�

Punaisen�Ristin�kansainvälinen�komitea�http://www.icrc.org�

�

�

http://www.un.org/
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://www.ohchr.org/
http://www.icc-cpi.int/
http://www.coe.int/
http://www.echr.coe.int/echr
http://www.osce.org/
http://www.africa-union.org/
http://www.oas.org/
http://www.amnesty.org/
http://www.hrw.org/
http://www.fidh.org/
http://www.icrc.org/
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LISTOFABBREVIATIO�S

�

ACHPR� African�Commission�on�Human�and�Peoples�Rights�
ACP� African,�Caribbean�and�Pacific�
AIHRC� Afghanistan�Independent�Human�Rights�Commission��
ALDE� Alliance�of�Liberals�and�Democrats�for�Europe�
AMIS� African�Union�Mission�in�the�Darfur�region�of�Sudan�
ANP� Afghan�National�Police��
ASEAN� Association�of�Southeast�Asian�Nations�
ASEF� Asia�Europe�Foundation�
ASEM� Asia2Europe�Meeting�
AT� Austria�
AU� African�Union�
BiH� Bosnia�and�Herzegovina�
CAAC� Children�affected�by�armed�conflict��
CARDS� Programme�of�Community�assistance�for�reconstruction,�development�and�

stabilisation�
CBM� Confidence2building�measures�
CBSS� Country2Based�Support�Schemes�
CEAS� Common�European�Asylum�System�
CEDAW� Committee�on�the�Elimination�of�Discrimination�against�Women�
CFSP� Common�Foreign�Security�Policy�
CICIG� International�Commission�against�Impunity�in�Guatemala�
CMI� Crisis�Management�Initiative�
COAFR� EU�Council's�Working�Party�on�Africa�
COASI� EU�Council's�Working�Party�on�Asia2Oceania�
CoE� Council�of�Europe�
COEST� EU�Council's�Working�Party�on�Eastern�Europe�and�Central�Asia�
COHOM� Council�Human�Rights�Working�Party�
CONOPS� Concept�of�operations�
COTER� EU�Council's�Working�Party�on�terrorism�
CPA� Comprehensive�Peace�Agreement�
CPT� European�Committee�for�the�Prevention�of�Torture�
CSP� Comprehensive�Status�Proposal�
CSR� Corporate�Social�Responsibility�
DCCA� Development�and�Cooperation�in�Central�Asia�
DCI� Development�Cooperation�Instrument�
DDPA� Durban�Declaration�and�Programme�of�Action�
DDR� disarmament,�demobilization�and�reintegration�
DK� Denmark�
DPRK� Democratic�People's�Republic�of�Korea�
DRC� Democratic�Republic�of�the�Congo�
DRC� Durban�Review�Conference�
EC� European�Commission�
ECCC� Extraordinary�Chambers�in�the�Constitutional�Court�of�Cambodia�
ECHR� European�Court�of�Human�Rights�
ECOSOC� Economic�and�Social�Council�
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ECRI� European�Commission�against�Racism�and�Intolerance�
EE� Estonia�
EEG� Eastern�European�Group�
EFA� European�Free�Alliance,�European�Parliament�political�group�
EIDHR� European�Instrument�for�Democracy�and�Human�Rights�
EIUC� European�Inter�University�Centre�for�Human�Rights�and�Democratisation�
ELIAMEP� Hellenic�Foundation�for�European�and�Foreign�Policy�
ENP� European�Neighbourhood�Policy�
ENPI� European�Neighbourhood�and�Partnership�Instrument�
EOM� Election�Observation�Mission�
EP� European�Parliament�
EPAs� Economic�Partnership�Agreements�
EPD� Enhanced�Permanent�Dialogue�
EPLO� European�Peacebuilding�Liaison�Office�
ESDP� European�Security�and�Defence�Policy�
EU� European�Union�
EUBAM� European�Union�Border�Assistance�Mission�to�Moldova�and�Ukraine�
EUFOR� European�Military�Force�
EUFOR�Tchad/RCA� Bridging�military�operation�in�Eastern�Chad�and�North�Eastern�Central�

African�Republic��
EUJUST�LEX� Integrated�Rule�of�Law�Mission�for�Iraq��
EULEX�Kosovo� European�Union�Rule�of�Law�Mission�in�Kosovo�
EUPM� European�Union�Police�Mission�
EUPOL�Afghanistan� EU�Police�mission�in�Afghanistan�
EUPOL�COPPS� European�Union�Police�Mission�for�the�Palestinian�Territories��
EUPOL�RD�Congo� European�Union�Police�Mission�in�the�Democratic�Republic�of�Congo�
EUPT�Kosovo� EU�Planning�Team�Kosovo�
EUR� Euro�
EUSEC�RD�Congo� EU�mission�to�provide�advice�and�assistance�for�security�sector�reform�in�

the�Democratic�Republic�of�Congo�
EUSR� EU�Special�Representative�
FAO� Food�and�Agriculture�Organisation�
FDLR� Forces�démocratiques�de�libération�du�Rwanda�
FIDH� Fédération�Internationale�des�Droits�de�l'Homme�
FR� France�
FRA� Fundamental�Rights�Agency�
FRIDE� Fundación�para�las�Relaciones�Internacionales�y�el�Diálogo�Exterior�
FYROM� former�Yugoslav�Republic�of�Macedonia�
GAERC� General�Affairs�and�External�Relations�Council�
GFMD� Global�Forum�on�International�Migration�and�Development�
GRULAC� Group�of�Latin�American�and�Caribbean�countries�
GRULAC� Group�of�Latin�America�and�Caribbean�Countries�
GSP� EU's�Generalised�System�of�Preferences�
GSP+� Special�Incentive�Arrangement�for�Sustainable�Development�and�Good�

Governance�
GSPC� Salafist�Group�for�Preaching�and�Combat�
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HDIM� Human�Dimension�Implementation�Meeting�
HoMs� Heads�of�Mission�
HQ� Headquarters�
HRC� Human�Rights�Council�
HRDs� Human�Rights�Defenders�
IA� International�Alert�
ICC� International�Criminal�Court�
ICCPR� International�Covenant�on�Civil�and�Political�Rights�
ICESCR� International�Covenant�on�Economic,�Social�and�Cultural�Rights�
ICTJ� International�Center�for�Transitional�Justice�
ICTY� International�Criminal�Tribunal�for�the�former�Yugoslavia�
IDPS� Institut�de�Développement�de�Produits�de�Santé�
IER� Fairness�and�Reconciliation�Commission�
IfP� Initiative�for�Peace�building�
IHL� International�humanitarian�law�
IIGEP� Independent�International�Group�of�Eminent�Persons�
ILO� International�Labour�Organisation�
IOM� International�Organisation�for�Migration�
IPA� Instrument�on�Pre2Accession�Assistance�
IPA� Instrument�on�Pre2Accession�Assistance�
IT� Italy�
IWGIA� International�Work�Group�for�Indigenous�Affairs�
JMA� Joint�Military�Affairs�
JPA� Joint�Parliamentary�Assembly�
JPL� Justice�and�Peace�Law�
LAC� Latin�American�and�Caribbean�countries�
LIBE� Committee�on�Civil�Liberties,�Justice�and�Home�Affairs�
LRA� Lord's�Resistance�Army�
LTTE� Liberation�Tigers�of�Tamil�Eelam�
MDC� Movement�for�Democratic�Change�
MDG� Millennium�Development�Goal�
MEP� Member�of�the�European�Parliament�
Mercosur� Common�market�of�the�south��
MINUSTAH� Mission�des�Nations�Unies�pour�la�stabilisation�en�Haiti�
MLC� Mouvement�de�Libération�du�Congo�
MoI� Ministry�of�the�Interior�
NATO� North�Atlantic�Treaty�Organization�
NCCM� National�Council�for�Childhood�and�Motherhood�
NCHR� National�Council�for�Human�Rights�
NGOs� Non2governmental�organisations�
NL� Netherlands�
ODIHR� Office�for�Democratic�Institutions�and�Human�Rights�
OECD� Organisation�for�Economic�Co2operation�and�Development�
OJ� Official�Journal�of�the�European�Union�
OP� Optional�Protocol�
OPCAT� Optional�Protocol�to�the�International�Convention�against�Torture�and�

Other�Cruel,�Inhuman�or�Degrading�Treatment�or�Punishment�
OSCE� Organisation�for�Security�and�Cooperation�in�Europe�
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PACE� Parliamentary�Assembly�of�the�Council�of�Europe�
PCP� Palestinian�Civil�Police��
PDCI� Partners�for�Democratic�Change�International�
PHARE� Programme�of�Community�aid�to�the�countries�of�Central�and�Eastern�

Europe�
PSC� Political�and�Security�Committee�
RCP� Rafah�Crossing�Point��
RPM� Reform�Process�Monitoring�
RRI� Review,�rationalisation�and�improvement�
SA� Stabilisation�and�Association�
SAA� Stabilisation�and�Association�Agreement�
SADC� Southern�African�Development�Community�
SAp� Stabilisation�and�Association�process�
SE� Sweden�
SG/HR� Secretary�General/High�Representative�for�the�Common�Foreign�and�

Security�Policy�
SPS� Milosevic's�former�Socialist�party�
SSR� Security�sector�reform��
STM� SAp�Tracking�Mechanism�
SuR� State�under�Review�
SW� Saferworld�
TAIEX� Technical�Assistance�and�Information�Exchange�
TEU� Treaty�of�European�Union�
UK� United�Kingdom�
UN� United�Nations�
UNAMA� United�Nations�Assistance�Mission�in�Afghanistan�
UNAMID� UN/AU�Hybrid�Operation�in�Darfur�
UNDP� United�Nations�Development�Programme�
UNDP� United�Nations�Development�Programme�
UNESCO� United�Nations�Educational,�Scientific�and�Cultural�Organization�
UNGA� United�Nations�General�Assembly��
UNHCR� United�Nations�High�Commissioner�for�Refugees�
UNHRC� UN�Human�Rights�Council�
UNICEF� United�Nations�Children's�Fund�
UNODC� United�Nations�Office�on�Drugs�and�Crime�
UNPFII� UN�Permanent�Forum�on�Indigenous�Issues
UNSC� United�Nations�Security�Council�
UNSCR� United�Nations�Security�Council�Resolution�
UNSG� United�Nations�Secretary2General�
UNSRSG� Special�Representative�of�the�UN�Secretary�General�
UPR� Universal�Periodic�Review��
US� United�States�
WEOG� Western�European�and�Others�Group�
WG� Working�Group�
WTO� World�Trade�Organisation�
ZANU2PF� Zimbabwe�African�National�Union�–�Patriotic�Front�
�
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(TAKAKANNEN�TEKSTI)�

�

�

�

Tässä�kymmenennessä�EU:n�vuosittaisessa�ihmisoikeusraportissa�käsitellään�Euroopan�unionin�

1.�heinäkuuta�2007�ja�30.�kesäkuuta�2008�välisenä�aikana�toteuttamia�toimia�ja�politiikkoja,�joiden�

tavoitteena�on�edistää�ihmisoikeuksien�ja�perusvapauksien�yleismaailmallista�kunnioittamista.�

Raportti�ei�pyri�olemaan�tyhjentävä,�vaan�siinä�kiinnitetään�erityistä�huomiota�huolta�aiheuttaneisiin�

ihmisoikeuskysymyksiin�sekä�siihen,�mitä�EU�on�tehnyt�niiden�ratkaisemiseksi�niin�unionissa�kuin�

sen�ulkopuolellakin.�

�

�

________________________�
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