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KORKEAN EDUSTAJAN, VARAPUHEENJOHTAJAN LAATIMA JOHDANTO  
 

Nyt julkaistava EU:n vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa vuonna 2012 on 

tärkeä asiakirja. Kertomuksessa kartoitetaan ihmisoikeuksien hyväksi tekemämme työ EU:n 

kaikissa ulkosuhteissa sekä painotetaan tärkeimpiä saavutuksiamme. Samalla kertomus antaa 

suuntaa tulevalle työlle kiinnittämällä huomiota kiireellisiä toimia vaativiin aloihin.  

 

Ihmisoikeudet ovat kaikkia ulkoisia toimiamme yhdistävä punainen lanka. EU on rakennettu 

sitoumukselle suojella näitä arvoja unionissa ja kaikkialla maailmassa. Ihmisoikeudet ovat aina 

mukana matkoillani käymissäni keskusteluissa, oli kyse sitten virallisista neuvotteluista hallitusten 

kanssa tai keskusteluista kansalaisyhteiskunnan ja NGO:iden kanssa. 

 

Vuosi 2012 oli ihmisoikeuksien kannalta merkittävä vuosi EU:n ulkosuhteissa. Unioni hyväksyi 

25. kesäkuuta ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n strategiakehyksen, jossa ensimmäistä 

kertaa esitetään ne periaatteet ja tavoitteet, jotka ohjaavat työtämme ihmisoikeuksien edistämiseksi 

kaikkialla maailmassa. 

 

Strategiakehys on yhteydessä toimintasuunnitelmaan, jolla varmistetaan hyvien aikomusten 

muuntaminen konkreettisiksi tuloksiksi. Tämä lähestymistapa on jo osoittautunut onnistuneeksi. 

Asettamalla kuolemanrangaistuksen ensisijaiseksi kysymykseksi ja jatkamalla EU:n harjoittamaa 

lobbausta olemme esimerkiksi saaneet aikaan maailmanlaajuista moratoriota koskevan 

päätöslauselman hyväksymisen YK:n yleiskokouksessa.  

 

Viime vuonna EU rahoitti demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevasta eurooppalaisesta 

rahoitusvälineestä (EIDHR) satoja hankkeita tukeakseen sellaisia kansalaisjärjestöjä, joiden 

toimintaan kuuluu demokratian edistäminen. Viime vuonna perustettiin myös eurooppalainen 

demokratiarahasto joustavan ja nopean tuen antamiseksi pienemmille NGO:ille. Näin suurempi 

joukko ihmisiä pystyy työskentelemään tehokkaasti perusoikeuksien ja -vapauksien turvaamiseksi 

kaikkialla maailmassa.  
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Konkreettisten tulosten saavuttamiseksi pyrimme jatkuvasti päivittämään ja parantamaan 

demokratian edistämiseen tähtäävää työtämme. Vaalitarkkailuvaltuuskuntien työn 

järjestelmällisemmät jatkotoimet auttavat varmistamaan, että suosituksemme muunnetaan 

todellisiksi uudistuksiksi. 

Monissa maissa eri puolilla maailmaa viime vuonna tapahtunut edistyminen innostaa ihmisiä 

kaikkialla maailmassa puolustamaan oikeuksiaan ja jatkamaan ponnistelujaan. Olen erittäin 

tyytyväinen, että EU on kyennyt tukemaan heitä. 

Mutta ei riitä, että iloitaan tästä menestyksestä. Toistuvat kertomukset ja kuvat suuresta 

kärsimyksestä vahvistavat käsitystämme siitä, että kiireellinen toiminta on edelleen välttämätöntä. 

Toimintasuunnitelman avulla varmistamme edistymisen jatkumisen.  

EU:n sitoumuksen vahvistamiseksi nimitin viime vuonna Stavros Lambrinidisin ihmisoikeuksista 

vastaavaksi EU:n erityisedustajaksi. Hän on väsymättä vienyt EU:n viestiä eteenpäin edistäen asiaa 

ja toimien inspiraationa ja tukena kaikille ihmisoikeuksien puolustajille kaikkialla maailmassa. 

Olemme myös pystyneet hyödyntämään NGO:iden ja kansalaisjärjestöjen sekä työtämme 

avustavien omistautuneiden henkilöiden asiantuntemusta ja paikallistuntemusta. Ihmisoikeuksissa 

on kyse yksilön vapauksista, ja juuri yksilöt ovat lopullinen avain muutokseen. 

 

Unioni sai vuonna 2012 Nobelin rauhanpalkinnon rauhan, sovinnon, demokratian ja 

ihmisoikeuksien edistämisestä Euroopassa. Tämä tunnustus on meille kaikille suuri kunnia. Uskon, 

että palkinnon tulisi myös kannustaa meitä tehostamaan toimiamme ja antamaan apua sitä 

tarvitseville ihmisille kaikkialla maailmassa.  

 

Vuosikertomus muodostaa perustan, jonka pohjalta voimme tarttua toimeen. Pystymme 

kartoittamaan edistymistä selkeällä, yksinkertaisella ja järjestelmällisellä tavalla ja tunnistamaan, 

missä lisätoimia tarvitaan kaikkein kipeimmin. Kertomus toimii kannustimena tärkeän työn 

jatkamiseksi, jotta ihmisoikeuksista, perusvapauksista ja demokratiasta tulee todellisuutta kaikille, 

ei vain harvoille etuoikeutetuille, riippumatta siitä, mihin ihminen sattuu syntymään. 
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ESIPUHE 

Ihmisoikeuksien perusvahvuus on niiden yleismaailmallinen luonne. Tämä perustavaa laatua oleva 

totuus käy ilmi tästä uusimmasta ihmisoikeuksia ja demokratiaa maailmassa koskevasta 

vuosikertomuksesta.  

Ihmisoikeudet vahvistavat meidän kaikkien kuulumisen samaan ihmiskuntaan ja asettavat kaikki 

samalla viivalle. Ne muistuttavat meitä siitä, että yhden yksilön taistelu toisella puolella maapalloa 

on samalla meidän kaikkien yhteinen taistelumme. Ihmisoikeusliike puolestaan tarjoaa meille 

oikeudellisen perustan ja perustavaa laatua olevat tekstit, joiden avulla voimme jatkaa taistelua 

jokaisen yksilön oikeuksien puolesta. Näiden tekstin ansiosta voimme puhua maailman 

valtaapitäville vaikeistakin asioista tavalla, joka herättää vastakaikua kaikissa ihmisissä, ja näin 

saada asiamme taakse yksilöitä yli puoluerajojen, yli valtioiden rajojen, kautta eri uskontojen ja 

sukupuolien. 

 

Todellisia taisteluja oikeuksista ei käydä eri kulttuuriryhmien välillä. Ihmisoikeudet edustavat 

kaikissa yhteiskunnissa "heikompien yleismaailmallisia etuja" "valtaa käyttävien relativismia" 

vastaan. Perheväkivallan uhriksi joutuneen puolison edut vastaan väkivaltaisen aviomiehen 

vetoaminen "perinteisiin perhearvoihin" tai vainotun aktivistin edut vastaan sortovaltion 

vetoaminen "erityisiin turvallisuusnäkökohtiin". Ihmisoikeusloukkausten uhrit harvoin 

kyseenalaistavat ihmisoikeuksien yleismaailmallisen luonteen, mutta näihin loukkauksiin 

syyllistyvät tahot sitä vastoin useinkin.  

 

Eurooppa toi yli 60 vuotta sitten mukanaan keskusteluun yhden sukupolven aikana käytyjen kahden 

maailmansodan sekä kaikkien aikojen julmimman kansanmurhan traumaattiset kokemukset, jotka 

olivat saaneet eurooppalaiset vakuuttuneiksi asian tärkeydestä. Eurooppa - ja koko kansainvälinen 

yhteisö - antoivat sitoumuksensa, ettei missään maailman kolkassa "enää milloinkaan" jouduttaisi 

kokemaan vastaavia kauheuksia. 
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Tänä päivänä EU:n keskeisenä ajatuksena on, että ihmisoikeuksien yleismaailmallisuus "alkaa 

kotoa", joten se seuraa aktiivisesti Euroopan omia ihmisoikeushaasteita ja puuttua niihin monilla eri 

mekanismeilla ilman minkäänlaista itsetyytyväisyyttä. Lisäksi EU painottaa näkemystään, jonka 

mukaan EU:n velvollisuus edistää ja suojella ihmisoikeuksia ulottuu sen omien rajojen 

ulkopuolelle, minkä vuoksi sen on käytettävä kaikkia ulkopoliittisia välineitään ja toimiaan. 

 

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi uudessa ihmisoikeuksia koskevassa strategiakehyksessä ja 

toimintasuunnitelmassa sitoutetaan EU:n toimielimet tekemään entistä tiiviimpää yhteistyötä 

suurimman mahdollisen johdonmukaisuuden ja yhtenäisyyden varmistamiseksi 

toimintapolitiikoissa. Sitoudumme käyttämään kaikkia ulkopoliittisia työkalujamme 

ihmisoikeuksien edistämiseen ja suojelemiseen parhaalla mahdollisella tavalla sekä arvioimaan 

toimiemme vaikutuksia. Aiomme pyrkiä asettamaan ihmisoikeus- ja demokratiakysymykset 

kanssakäymisen keskipisteeseen kahdenvälisten kumppaniemme kanssa kaikkialla maailmassa. 

Emme aio ainoastaan "osoittaa sormella", mikä on tehtävä vakavien ihmisoikeusloukkausten ollessa 

kyseessä, vaan myös "ottaa kädestä kiinni" antaaksemme käytännön tukea ja ohjausta 

ihmisoikeusvelvoitteiden täytäntöönpanossa. Sitoudumme myös aktiiviseen ja rakentavaan 

toimintaan kaikissa ihmisoikeuksia edistävissä ja suojelevissa alueellisissa ja monenvälisissä 

järjestöissä. Tunnustamme, että ihmisoikeuspolitiikkamme keskipisteessä niin kansallisella, EU:n, 

alueellisella kuin monenvälisellä tasolla on elinvoimainen kansalaisyhteiskunta, jolla on 

korvaamaton tehtävä viranomaisten vastapainona ja joka auttaa ihmisiä tuntemaan oikeutensa ja 

vaatimaan niitä ja jonka mahdollisuuksia toimia ilman pelkoa, epäilyksiä tai vainoa on suojeltava.  

 

Tässä vuosikertomuksessa kartoitetaan EU:n ulkopoliittinen toiminta ihmisoikeuksien alalla vuonna 

2012. Kertomuksen tärkein tehtävä on antaa suuntaa tulevien vuosien toiminnalle. Sen tulisi antaa 

ohjeistusta siitä, mikä on turvattava, mitä on parannettava ja mitä on muutettava, jotta 

ihmisoikeuksien kunnioittamisesta tulisi todellisuutta kaikkialla maailmassa.  
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IHMISOIKEUKSIA JA DEMOKRATIAA KOSKEVA EU:N STRATEGIAKEHYS 

Yleiskatsaus 

 

EU hyväksyi 25. kesäkuuta 2012 ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n strategiakehyksen 

ja toimintasuunnitelman, jotka ovat laatuaan ensimmäiset tällä alalla. Näissä asiakirjoissa esitetään 

EU:n visio sen tulevien vuosien maailmanlaajuista ihmisoikeuspolitiikkaa varten ja 

yksityiskohtainen luettelo toimista, joilla EU toteuttaa tätä politiikkaa tavoitteiden edistämiseksi 

käytännössä. Strategiakehyksen ja toimintasuunnitelman hyväksymisellä on erityistä merkitystä 

maailman kumppaneiden silmissä, olivat ne sitten hallituksia tai NGO:ita, koska niissä esitetään 

selkeällä tavalla ne normit, joita EU aikoo määrätietoisesti edistää.  

 

Strategiakehyksessä vahvistetaan uudelleen EU:n päättäväisyys sen varmistamisessa, että 

ihmisoikeudet (kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet sekä taloudelliset, sosiaaliset ja 

sivistykselliset oikeudet) toteutuvat kaikkien ihmisten osalta. Tässä se tukee koko painoarvollaan 

vapauden, demokratian ja ihmisoikeuksien puolestapuhujia koko maailmassa. Strategiakehyksessä 

korostetaan sitä, että EU pyrkii edistämään ihmisoikeuksia kaikilla ulkoisen toimintansa aloilla 

poikkeuksetta. Näihin kuuluvat esimerkiksi kauppaa, investointeja, teknologiaa, internetiä ja muita 

sähköisiä televiestintävälineitä, energiaa, ympäristöä, yritysten yhteiskuntavastuuta ja kehitystä 

koskevat politiikat sekä yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka ja työllisyys- ja 

sosiaalipolitiikan sekä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen ulkoiset ulottuvuudet, 

terrorismin vastainen politiikka mukaan luettuna.  

 

Strategiakehyksessä esitetään EU:n tärkeimmät painopisteet, tavoitteet ja työmenetelmät, joiden 

kaikkien tarkoituksena on parantaa EU:n ihmisoikeuspolitiikan vaikuttavuutta ja johdonmukaisuutta 

seuraavien kymmenen vuoden aikana. Siinä painotetaan myös jäsenvaltioiden, Euroopan 

parlamentin, Euroopan komission ja neuvoston yhteistyötä ihmisoikeuksien edistämisessä. Lisäksi 

siinä korostetaan, kuinka tärkeänä EU pitää vuoropuheluaan elinvoimaisen ja riippumattoman 

kansalaisyhteiskunnan kanssa EU:ssa ja sen ulkopuolella. 
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Strategiakehystä täydentää toimintasuunnitelma, jossa esitetään 97 toimea, jotka EU toteuttaa 

31. joulukuuta 2014 mennessä. Nämä toimet kattavat ihmisoikeuksien kaikki näkökohdat 

kidutuksen poistaminen, avioliittoon pakottamisen ehkäiseminen ja sananvapauden puolustaminen 

mukaan luettuina. Toimintasuunnitelmassa viedään eteenpäin jo joitain vuosia sitten aloitettua työtä 

esimerkiksi kuolemanrangaistuksen vastaisten toimien ja kidutuksen poistamiseen pyrkivien 

kampanjoiden aloilla, mutta siihen sisältyy myös EU:n aloitteita uusilla aloilla, joita ovat muun 

muassa ihmisoikeuksien edistämisen saattaminen keskeisempään asemaan kehitysyhteistyössä, 

sananvapauden edistäminen internetissä ja kansalaisuudettomuuden ehkäiseminen.  

 

Toimintasuunnitelmassa edellytetään, että EU raportoi ihmisoikeuksia ja demokratiaa maailmassa 

koskevassa vuosikertomuksessaan edistymisestään toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa1. 

Tämän vuoksi tämän kertomuksen rakennetta on tarkistettu, jotta siinä noudatettaisiin 

toimintasuunnitelman rakennetta. Kertomuksen strategiakehystä ja toimintasuunnitelmaa koskevan 

A-osan jokainen jakso sisältää yhteenvedon toimintasuunnitelman vastaavan osan 

täytäntöönpanosta tähän mennessä. Toimintasuunnitelman toimista yhdeksän piti toteuttaa vuoden 

2012 loppuun mennessä2. Huomattavaa edistystä tapahtui lähes kaikkien näiden tavoitteiden 

saavuttamisessa (lisätietoja toimesta 3 jäljempänä).  

 

                                                 
1 Toimi 3: Esitetään EU:n tulokset ihmisoikeusstrategiansa tavoitteiden saavuttamisessa 

ihmisoikeuksia ja demokratiaa maailmassa koskevassa vuosikertomuksessa. 
2 Toimet 6 a, 6 d, 7, 14 a,16 a, 18 c, 23 a, 25 b ja 30 b. 
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Lisäksi neuvosto hyväksyi 25. kesäkuuta 2012 ihmisoikeuksista vastaavan EU:n erityisedustajan 

toimeksiannon. Kreikan entinen ulkoministeri ja Euroopan parlamentin varapuhemies Stavros 

Lambrinidis aloitti tehtävässä syyskuussa 2012. Ihmisoikeuksista vastaavan EU:n erityisedustajan 

(ensimmäinen Lissabonin sopimuksen jälkeen nimitetty erityisedustaja, jolle annettiin 

aihekohtainen toimeksianto) tehtävänä on huolehtia EU:n ihmisoikeuspolitiikan 

johdonmukaisuudesta, vaikuttavuudesta ja näkyvyydestä. Erityisedustaja edistää toimielimissä 

ihmisoikeuksia koskevan strategiakehyksen ja toimintasuunnitelman sekä muiden välineiden kuten 

ihmisoikeuksia koskevien EU:n suuntaviivojen täytäntöönpanoa alan politiikan johdonmukaisuuden 

varmistamiseksi. Erityisedustaja pyrkii myös tehostamaan kolmansien maiden hallitusten, 

kansainvälisten ja alueellisten järjestöjen sekä kansalaisyhteiskunnan kanssa käytävää 

ihmisoikeusvuoropuhelua EU:n ihmisoikeuspolitiikan vaikuttavuuden ja näkyvyyden lisäämiseksi. 

Vuoden 2012 neljän viimeisen kuukauden aikana Lambrinidis edusti EU:ta useissa keskeisissä 

kansainvälisissä ihmisoikeuskokouksissa kuten Etyjin inhimillisen ulottuvuuden 

täytäntöönpanokokouksessa syyskuussa, YK:n yleiskokouksen kolmannen komitean 67. istunnossa 

sekä liike-elämää ja ihmisoikeuksia käsittelevässä YK:n foorumissa joulukuussa 2012. 

Erityisedustaja tapasi useiden monenvälisten ja alueellisten järjestöjen (YK, Euroopan neuvosto, 

Etyj, Arabiliitto, OIC, AU) johtajia ja kollegoitaan niissä edistääkseen tiiviimpää yhteistyötä ja 

EU:n ihmisoikeustavoitteita. Hän toimi myös EU:n valtuuskunnan puheenjohtajana EU:n ja 

Meksikon ihmisoikeusvuoropuhelun lokakuussa pidetyssä kolmannessa kokouksessa sekä EU:n ja 

Afrikan unionin ihmisoikeusvuoropuhelun yhdeksännessä kokouksessa. Lambrinidis teki useita 

virallisia vierailuja eri maihin, myös yhden Venäjän federaatioon ja tämän vierailun aikana hän 

avasi Pietarissa lokakuussa EU:n ja Venäjän välisen kansalaisyhteiskuntafoorumin. Hän johti myös 

14. marraskuuta pidettyä ensimmäistä EU:n ja Egyptin erityistyöryhmän kokousta. Hän oli laajasti 

yhteydessä paikallisiin ja kansainvälisiin NGO:ihin sekä ihmisoikeuksien puolustajiin Brysselissä ja 

muualla maailmassa.  
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EU:n edustustot aloittivat vuonna 2011 maakohtaisten ihmisoikeusstrategioiden laatimisen 

tiiviissä yhteistyössä eri puolilla maailmaa sijaitsevien EU:n jäsenvaltioiden edustustojen kanssa. 

Neuvosto hyväksyi vuonna 2012 näistä strategioista 48 ja toiset 90 hyväksyttäneen piakkoin. 

Strategiat sisältävät analyysin asianomaisen maan ihmisoikeustilanteesta, ja niissä määritellään 

tietyt asiat EU:n toiminnan painopisteiksi. Ne on laadittu kansalaisyhteiskuntaa kuullen, ja niissä 

vahvistetaan suuntaviivat sekä EU:n poliittiselle toiminnalle että sen rahoitusavulle kolmansia maita 

varten. Kaikkia maita varten laadittavat ihmisoikeusstrategiat muodostavat näin ollen merkittävän 

edistysaskeleen pyrittäessä varmistamaan, että ihmisoikeudet otetaan keskeisesti huomioon EU:n 

ulkosuhteissa käytännöllisellä ja kohdennetulla tavalla. Näiden strategioiden täytäntöönpano on jo 

aloitettu, ja ensimmäiset täytäntöönpanokertomukset saataneen vuoden 2013 alussa. 

 

Strategiakehyksen hyväksymisen yhteydessä EU toteutti useita toimia ihmisoikeusalan 

työmenetelmiensä saattamiseksi tehokkaammiksi ja järjestelmällisemmiksi. Kaikissa 140:ssä EU:n 

edustustossa ja toimistossa sekä 15:ssä YTPP-operaatiossa on nyt olemassa ihmisoikeuksien ja 

demokratian yhteyspiste. Ihmisoikeuksien puolustajien yhteyshenkilö on myös nimetty 

101 maassa. Neuvoston ihmisoikeustyöryhmä (COHOM) on lisännyt kokoustensa määrää. 

Komission yksiköiden välinen ihmisoikeustyöryhmä, joka saattaa yhteen Euroopan 

ulkosuhdehallinnon (EUH) ja komission yksiköt, kokoontui monta kertaa valvomaan 

toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa. Euroopan parlamentin ja EUH:n välille perustettiin 

huhtikuussa 2012 ihmisoikeuksien korkean tason kontaktiryhmä foorumiksi, jolla parlamentin 

jäsenet ja EUH:n korkeat virkamiehet keskustelevat säännöllisesti ihmisoikeuksista.  
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Maailman yleisiin tapahtumiin palaten erityisen huolestuttava suuntaus vuonna 2012 oli 

kansalaisyhteiskunnan tilan kutistuminen monissa kolmansissa maissa, mikä johtui usein 

pyrkimyksistä estää arabikevään innoittamien vallankumousten leviäminen ja sen tiedostamisesta, 

että internet on yhä suurempi uhka sortohallinnoille. Kansalaisjärjestöt kohtasivat yhä enemmän 

tiukkoja sanan- ja yhdistymisvapauden rajoituksia, joihin kuuluvat esimerkiksi äärimmäisen työläät 

rekisteröinti- ja raportointivaatimukset, ulkomailta tulevaa rahoitusta säätelevät erittäin rajoittavat 

säännöt, NGO:ita koskeva poliittisen toiminnan kielto tai niiden kieltäminen pitämästä yhteyttä 

ulkomaalaisiin, kunnianloukkauksia koskevien rikoslakien aggressiivinen käyttö NGO:ita vastaan 

tai NGO:iden toiminnan kieltäminen täysin. EU oli syvästi huolissaan tästä suuntauksesta. Se otti 

kantaa joko luottamuksellisesti diplomaattiteitse tai julkisin lausunnoin useisiin yksittäisiin 

tapauksiin, joissa kansalaisaktivistit tai ihmisoikeuksien puolustajat joutuivat pelottelun tai 

rangaistuksen kohteiksi. EU jatkoi aktiivisen ja riippumattoman kansalaisyhteiskunnan edistämistä 

kaikkialla maailmassa etenkin käyttämällä demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevaa 

eurooppalaista rahoitusvälinettä (EIDHR), josta myönnettiin rahoitustukea ihmisoikeuksien 

puolustajille ja kansalaisaktivisteille yli 100 maassa vuonna 2012. Komissio antoi lokakuussa 2012 

tiedonannon Demokratian ja kestävän kehityksen juuret: EU:n suhtautuminen 

kansalaisyhteiskuntaan ulkosuhteissa1. Tiedonantoon sisältyy EU:n sitoumus antaa enemmän tukea 

kumppanimaissa sijaitseville kansalaisjärjestöille, jotta ne voisivat antaa täyden panoksensa 

sosiaalipalvelujen tarjoamiseen, avoimuuteen, hyvään hallintotapaan ja sen puolustamiseen sekä 

osallistua päätöksentekoon. Lisääntynyt tuki kansalaisyhteiskunnalle kuuluu myös uudistetun EU:n 

naapuruuspolitiikan keskeisiin osatekijöihin. Tätä varten EU perusti kansalaisyhteiskuntaa tukevan 

välineen, josta myönnettiin 22 miljoonaa euroa kansalaisyhteiskunnan tukemiseksi eteläisellä 

naapurialueella vuosina 2012 ja 2013.  

 

                                                 
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0492:FIN:EN:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0492:FIN:EN:PDF
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Lokakuussa perustettiin myös eurooppalainen demokratiarahasto. Demokratiarahasto on 

itsenäinen yksityisoikeudellinen säätiö, josta on tarkoitus tukea demokratia-aktivisteja, jotka 

pyrkivät saamaan aikaan demokratiaan siirtymisen Euroopan naapurialueella ja muuallakin. 

Demokratiarahasto ei ole varsinainen Euroopan unionin väline, vaan se täydentää olemassa olevia 

EU:n välineitä, myös EIDHR:ää, antamalla nopeasti ja joustavasti tukea toimijoille, kuten 

rekisteröimättömille NGO:ille ja uusille demokratiaa ajaville toimijoille, jotka tällä hetkellä voivat 

saada ainoastaan rajoitetusti EU:n tukea. 

 

Eteläisellä naapurialueella vuonna 2011 tapahtunutta demokratian ja ihmisoikeuksien merkittävää 

läpimurtoa seurasi vuonna 2012 demokraattisten vaalien järjestäminen useissa maissa, mutta jotkut 

demokratiaan siirtymisprosessin vakiinnuttamisen esteet säilyivät edelleen sitkeästi. Toistuvat 

joukkomielenosoitukset, joihin usein liittyi kovaotteinen poliisitoiminta, osoittivat kansalaisten 

turhautumisen siihen, etteivät kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet edelleenkään toteutuneet 

täydellisinä ja että mahdollisuudet nauttia taloudellisista ja sosiaalisista oikeuksista olivat vähäiset, 

mistä oli osoituksena korkeat työttömyys- ja köyhyysluvut. EU:n ja eteläisen naapurialueen maiden 

ja yhteiskuntien välisen kumppanuuden lujittamiseksi EU hyväksyi vuonna 2011 "enemmällä 

enemmän" -periaatteen, jonka mukaisesti tukea lisätään niille kumppanimaille, jotka pyrkivät 

rakentamaan kestävän syvälle ulottuvan demokratian. Vuonna 2012 EU toteutti tätä käytännössä 

perustamalla kumppanuutta, uudistuksia ja osallistavaa kasvua tukevan SPRING-ohjelman, jonka 

määrärahat vuosiksi 2001 ja 2012 ovat 390 miljoonaa euroa. Lisäksi EU ja Euroopan neuvosto 

hyväksyivät demokraattisten uudistusten lujittamista eteläisellä naapurialueella tukevan yhteisen 

ohjelman, jonka kautta eteläisen naapurialueen maat voivat käyttää hyväksi Euroopan neuvoston 

asiantuntemusta ihmisoikeuksien ja demokratian suojelussa. Tunisian, Jordanian ja Egyptin kanssa 

perustettiin korkean tason EU:n työryhmät, jotta demokratiaan siirtymistä tuettaisiin poliittisesti ja 

tehtäisiin tiiviimpää yhteistyötä näiden maiden kansojen, hallitusten ja kehitysalan toimijoiden 

kanssa. Naisten oikeudet olivat edelleen erityinen haaste alueella, joten EU perusti naisten 

taloudellisen ja poliittisen vaikutusvallan lisäämistä tukevan 7 miljoonan euron suuruisen 

alueellisen ohjelman, jonka täytäntöönpanosta vastaa YK Naiset -järjestö. 
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Myös itäisellä naapurialueella sovellettiin "enemmällä enemmän" -periaatetta perustamalla 

kesäkuussa itäistä kumppanuutta koskevan integraatio- ja yhteistyöohjelman, josta niille maille, 

jotka pyrkivät rakentamaan kestävän syvälle ulottuvan demokratian, tarjotaan lisää rahoitustukea.  

 

EU toteutti toimia, joilla se pyrki varmistamaan ihmisoikeuksien suojelun ja estämään 

kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaukset aseellisissa konfliktitilanteissa. Syyria ja 

Mali olivat kaksi merkittävää esimerkkiä. Vuonna 2012 tilanne Syyriassa paheni entistäkin 

väkivaltaisemmaksi konfliktiksi, joka sai aikaan humanitaarisen kriisin. Malissa puolestaan 

vallankaappaus ja aseistettujen ääriryhmien toiminta johtivat ihmisoikeuksien räikeisiin 

loukkauksiin. Syyriassa tapahtuneiden ihmisoikeuksien ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden 

laajamittaisten ja järjestelmällisten loukkausten johdosta EU keskeytti kahdenvälisen yhteistyön ja 

määräsi pakotteita, joihin kuului kaikkien EIP:n toimien keskeyttäminen Syyriassa, toimitti 

huomattavassa määrin humanitaarista apua pakolaisille ja kriisistä kärsiville ihmisille Syyriassa 

sekä otti johtavan roolin Yhdistyneissä kansakunnissa Syyrian hallinnon tuomitsemiseksi 

ihmisoikeuksien ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksista. EU korosti tukevansa 

kansainvälistä tutkintaa, joka kohdistuu väitettyihin rikoksiin ihmiskuntaa vastaan ja sotarikoksiin, 

ja niiden viemistä kansainväliseen rikostuomioistuimeen, jos niitä ei käsitellä asianmukaisesti 

kansallisella tasolla. Malissa EU pyrki lujittamaan tukeaan kansalaisyhteiskunnalle ja 

kohdentamaan kehitysapua uudelleen rauhanpyrkimysten tukemiseksi. EU antoi myös useita 

julkilausumia, joissa se korosti, että humanitaarisen avun olisi voitava jatkuvasti saavuttaa kaikki 

maan alueet ja kaikkien osapuolten olisi kunnioitettava ihmisoikeuksia. 
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EU jatkoi ihmisoikeuksien yleismaailmallisuuden edistämistä ja ehdotettujen 

yleismaailmallisuuden kunnioittamista heikentävien käsitteiden kyseenalaistamista 

ihmisoikeusneuvostossa. EU kannustaa kolmansia maita ratifioimaan kansainväliset 

ihmisoikeussopimukset, kansainvälistä humanitaarista oikeutta koskevat sopimukset ja 

kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön. Vuonna 2012 pidetyssä YK:n korkean 

tason oikeusvaltiokonferenssissa EU:n jäsenvaltiot korostivat olevansa sitoutuneita 

yleismaailmallisuuteen ja lupasivat harkita liittymistä useisiin keskeisiin ihmisoikeussopimuksiin, 

kuten tahdonvastaisten katoamisten torjumista koskevaan yleissopimukseen ja kidutuksen vastaisen 

yleissopimuksen valinnaiseen pöytäkirjaan, ja lupasivat hyväksyä yksilövalitusoikeuden useiden 

YK:n ihmisoikeusyleissopimusten yhteydessä. Kansainvälisen humanitaarisen oikeuden alalla 

kahden jäsenvaltion ratifioitua vuonna 2012 jalkaväkimiinojen käytön kieltämistä koskevan 

Ottawan yleissopimuksen kaikki jäsenvaltiot ovat nyt sen sopimuspuolia.  

 

Ihmisoikeuksien puolustajien tukeminen maailmanlaajuisesti säilyi edelleen keskeisenä asiana 

vuonna 2012. EU antoi 37 julkilausumaa, joissa se ilmaisi tukensa yksittäisille ihmisoikeuksien 

puolustajille, jotka olivat joutuneet väkivallan, pelottelun tai häirinnän kohteiksi, ja toimitti 

11 luottamuksellista virallista yhteydenottoa. EU:n edustustot tukivat ihmisoikeuksien puolustajia 

käytännön tasolla ottamalla yhteyttä kansallisiin viranomaisiin ihmisoikeuksien puolustajien 

vapauttamiseksi aiheettoman pidätyksen jälkeen ja seuraamalla heidän oikeudenkäyntejään. Joissain 

maissa EU:n tarkkailijoilta kiellettiin kuitenkin toistuvasti pääsy oikeussaliin. Demokratiaa ja 

ihmisoikeuksia koskevasta eurooppalaisesta rahoitusvälineestä (EIDHR) myönnettiin vuonna 2012 

suoraa tukea yli 300:lle vaarassa olevalle ihmisoikeuksien puolustajalle yli 20 maassa. EU pyrki 

myös säännöllisesti kuulemaan ihmisoikeuksien puolustajia sekä Brysselissä että kolmansissa 

maissa asioissa, jotka liittyivät tietyn maan tilanteeseen tai EU:n ihmisoikeuspolitiikan kehitykseen.  

 

Vuonna 2012 EU:n ihmisoikeuspolitiikalla ja siihen liittyvillä toimilla pyrittiin vastaamaan 

kansalaisoikeuksiin ja poliittisiin oikeuksiin liittyviin moninaisiin haasteisiin 
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Sananvapauden osalta EU tuomitsi toistuvasti monenvälisillä foorumeilla sananvapauden ja 

internetiin pääsyn rajoitukset sekä verkkopäiväkirjojen kirjoittajien pidätykset tietyissä kolmansissa 

maissa. Kesäkuussa EU:lla oli keskeinen rooli sen varmistamisessa, että ihmisoikeusneuvosto 

hyväksyi yksimielisesti internetin sananvapauden suojelemista koskevan ensimmäisen 

päätöslauselman, jota esitti Ruotsi1. "No Disconnect" -strategiansa kautta EU edelleen antoi 

jatkuvaa tukea autoritaarisissa järjestelmissä eläville internetin käyttäjille, verkkopäiväkirjojen 

kirjoittajille ja verkkoaktivisteille, jotta nämä pystyisivät kiertämään internetiä ja muita sähköisiä 

viestintätekniikoita koskevia mielivaltaisia rajoituksia. 

 

Ihmisoikeuksien maailmanlaajuisuus koki vuonna 2012 haasteita myös uskonnon- ja 

uskonvapauden alalla. EU ilmaisi huolensa useissa suvaitsemattomuus- tai syrjintätapauksissa oli 

sitten kyse tiettyjen uskonnollisten yhteisöjen jäseniin kohdistuvista fyysisistä hyökkäyksistä taikka 

syrjivästä käytännöstä tai lainsäädännöstä. EU oli erityisen huolestunut pyrkimyksistä luoda 

uskontojen halventamista koskeva käsite, joka rajoittaisi sekä uskonnonvapautta että sananvapautta 

ja voisi mahdollistaa uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden järjestelmällisen 

kaltoinkohtelun. Tämä huomioon ottaen EU antoi joko yksin tai muiden kansainvälisten järjestöjen 

kanssa useita julkilausumia, joissa painotettiin tarvetta puolustaa ihmisoikeuksia yleensä ja 

uskonnon- ja uskonvapautta sekä sananvapautta erityisesti, kehotettiin rauhaan ja 

suvaitsevaisuuteen sekä tuomittiin uskontoon perustuvat valtiollisten tai valtiosta riippumattomien 

toimijoiden väkivallanteot sekä uskonnollisen vihan lietsominen ja väkivaltaan yllyttäminen. EU 

ehdotti YK:n ihmisoikeusneuvostossa päätöslauselmaa uskonnon- ja uskonvapaudesta ja oli 

diplomaattiteitse yhteydessä useisiin maihin tässä asiassa. Islamilaisten maiden yhteistyöjärjestön 

(OIC) kanssa käytyjen tiiviiden neuvottelujen avulla EU varmisti, ettei sen oma päätöslauselma eikä 

myöskään OIC:n päätöslauselma asiasta sisältänyt uskontojen halventamista koskevan käsitteen 

hyväksymistä ja että molemmat päätöslauselmat hyväksyttiin siksi konsensuksella. EU osoittaa 

pitävänsä asiaa tärkeänä, kun se hyväksyy vuoden 2013 alussa neuvoston suuntaviivat uskonnon- ja 

uskonvapaudesta.  

 

                                                 
1 A/HRC/20/L.13 The promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet 

http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=20280  

http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=20280
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EU jatkoi naisten oikeuksien aktiivista edistämistä. Se toteutti edelleen sukupuolten tasa-arvoa ja 

naisten vaikutusvallan lisäämistä kehityksessä koskevaa toimintasuunnitelmaansa ja esitti 

tilanneselvityksen tähänastisesta edistymisestä. Syyskuussa pidetyn YK:n yleiskokouksen 

yhteydessä EU ja 12 muuta rinnakkaisperustajaa käynnistivät Equal Futures Partnership -aloitteen, 

jolla edistetään naisten osallistumista politiikkaan ja heidän taloudellista vaikutusvaltaansa. EU 

jatkoi edelläkävijänä toimimista naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevan YK:n 

turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 täytäntöönpanossa etenkin ottamalla huomioon 

sukupuolinäkökohdat kaikissa YTPP-operaatioissa. Lisäksi EU vei eteenpäin naisia, rauhaa ja 

turvallisuutta koskevaa asiaa yli 70 maassa ja jakoi noin 200 miljoonaa euroa kansallisten 

toimintasuunnitelmien laatimiseksi ja toteuttamiseksi, valtioista riippumattomien järjestöjen 

rahoittamiseksi sekä valtion viranomaisten kouluttamiseksi. Vuonna 2012 EUH:iin nimitettiin tasa-

arvoasioiden neuvonantaja huolehtimaan toimien koordinoinnista ja vaikuttavuudesta. 

Sukupuolinäkökohdat on nyt asetettu ensisijaisiksi 109 maakohtaisessa ihmisoikeusstrategiassa.  

 

EU on myös sitoutunut turvaamaan vammaisten henkilöiden oikeudet. Se on ainoana alueellisena 

viranomaisena allekirjoittanut ja ratifioinut vammaisten oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen 

ja sen valinnaisen pöytäkirjan. EU on perustanut yleissopimuksen täytäntöönpanoa varten 

yhteystahon ja riippumattoman järjestelmän, joka toimii jäsenvaltioiden yhteystahojen ja 

riippumattomien järjestelmien rinnalla. EU-maiden enemmistö on nyt ratifioinut sekä 

yleissopimuksen että pöytäkirjan.  
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EU korosti toimissaan seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvan 

syrjinnän torjumiseksi, että se pyrkii varmistamaan, että kaikkiin ihmisiin kaikkialla maailmassa 

sovelletaan syrjimättä samoja ihmisoikeuksia. EU hyväksyi "keinovalikoiman", jossa se määrittelee 

painopisteensä tällä alalla ja joka muutetaan ihmisoikeuksia koskeviksi suuntaviivoiksi vuonna 

2013. EU otti esille homo- ja biseksuaalisten sekä trans- ja intersukupuolisten henkilöiden oikeudet 

useissa kansainvälisillä foorumeilla pitämissään puheenvuoroissa ja kahdenvälisissä suhteissaan 

tiettyjen kolmansien maiden kanssa. Lisäksi EU antoi EIDHR:n kautta rahoitusapua tässä asiassa 

kampanjoiville kansalaisryhmille.  

 

EU tähdensi useilla eri foorumeilla, muun muassa ihmisoikeuksia ja terrorismia käsitelleissä 

kahdessa kansainvälisessä konferenssissa, pitävänsä tärkeänä, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan 

täysin terrorismin torjunnan yhteydessä. EU hyväksyi luettelon maista ja alueista, joiden kanssa se 

aikoo tehostaa yhteistyötä ihmiskaupan torjumiseksi.  

 

EU toteutti edelleen vakiintuneita neuvoston suuntaviivoja kuten kuolemanrangaistuksen ja 

kidutuksen vastaisia suuntaviivoja, ihmisoikeuksien puolustajia tukevia suuntaviivoja ja lasten 

oikeuksia edistäviä suuntaviivoja.  

 

Kuolemanrangaistusta koskevassa kysymyksessä EU pyrki vahvistamaan kuolemanrangaistuksen 

vastustuksen kasvua kansainvälisellä tasolla antamalla useita julkisia lausuntoja ja käyttämällä 

puheenvuoroja kansainvälisillä foorumeilla. EU käytti vaikutusmahdollisuuksiaan erittäin 

aktiivisesti tukeakseen YK:n yleiskokouksen päätöslauselmaa 67/176, jossa vahvistetaan kehotus 

noudattaa kuolemanrangaistusta koskevaa moratoriota. Päätöslauselma hyväksyttiin aikaisempaa 

suuremmalla puoltavien äänten määrällä. Se oli keskeisessä asemassa vahvistettaessa 

kuolemanrangaistuksen poistamiseen tähtäävä maailmanlaajuinen suuntaus. EU tuki eri puolilla 

maailmaa useita kansalaisyhteiskunnan hankkeita ja tapahtumia, joilla pyrittiin lujittamaan 

kansalaisten tukea kuolemanrangaistuksen poistamiselle. EU hyväksyi vuonna 2012 kidutuksen 

vastaiset tarkistetut suuntaviivat. Tarkistetuissa suuntaviivoissa korostetaan tarvetta varmistaa 

kansainvälisten seurantamekanismien kuten kidutuksen vastaisen YK:n komitean puitteissa 

annettujen suositusten asianmukainen täytäntöönpano ja tähdennetään, että terrorismin vastaisten 

toimien yhteydessä on kiellettyä harjoittaa kidutusta tai pahoinpitelyä. EU otti esille yksittäiset 

kidutustapaukset suoraan kolmansien maiden kanssa ja myönsi 16 miljoonaa euroa 

kansalaisjärjestöille kidutuksen vastaisten kampanjoiden tukemiseksi. 
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EU toteutti vuonna 2012 maailmanlaajuisen kampanjan edistääkseen lapsen oikeuksia koskevan 

yleissopimuksen kahden valinnaisen pöytäkirjan sekä lapsityön pahimpia muotoja koskevan ILO:n 

yleissopimuksen nro 182 ratifiointia. Nämä asiakirjat saivat 18 uutta ratifiointia. EU rahoitti lapsen 

oikeuksien edistämiseksi hankkeita, joiden joukossa 15 lapsityövoiman vastaista hanketta, yli 

50 maassa ja yhteensä noin 11,1 miljoonalla eurolla.  

 

EU jatkoi vuonna 2012 vaaliprosessien tukemista eri puolilla maailmaa lähettämällä paikalle 

vaalitarkkailuvaltuuskuntia ja vaaliasiantuntijoiden valtuuskuntia sekä antamalla vaaliapua ja tukea 

kotimaisille tarkkailijoille. EU lähetti vuoden 2012 aikana yhteensä 13 vaalitarkkailuvaltuuskuntaa 

ja vaaliasiantuntijoiden valtuuskuntaa. Ne tukivat demokratiakehitystä EU:n naapurialueilla 

(vaalitarkkailuvaltuuskunta Algeriassa, vaalien arviointiryhmä Libyassa ja vaaliasiantuntijoiden 

valtuuskunta Egyptissä) sekä todistivat vallan siirtymistä oppositiolle (vaalitarkkailuvaltuuskunta ja 

vaaliasiantuntijoiden valtuuskunta Senegalissa ja vaaliasiantuntijoiden valtuuskunta Meksikossa) ja 

konfliktin jälkeisen demokratiakehityksen lujittumista (vaalitarkkailuvaltuuskunta Itä-Timorissa ja 

Sierra Leonessa). EU myös tehosti pyrkimyksiään varmistaa EU:n vaalivaltuuskuntien antamien 

suositusten järjestelmällinen seuranta. Joulukuussa osana näitä toimia EU lähetti ensimmäisen 

vaalien jälkeisen seurantavaltuuskunnan Malawiin ja antoi tälle tehtäväksi tarkastella 

vaaliuudistusten edistymistä ja EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunnan suositusten vaikutuksia. EU pyrki 

myös tehostamaan työtään demokratian tukemisen alalla neuvoston joulukuussa 2009 antamien 

päätelmien1 mukaisesti. EU esitti raportit demokratiatuen toimintasuunnitelmien täytäntöönpanosta 

yhdeksässä pilottimaassa ja aikoo hyödyntää saatuja kokemuksia, kun vuoden 2013 alussa 

käynnistetään vastaavat toimintasuunnitelmat toisessa ryhmässä maita. 

                                                 
1 Neuvoston päätelmät demokratian tukemisesta EU:n ulkosuhteissa – Johdonmukaisuuden ja 

tehokkuuden lisääminen (16081/09) 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/fi/09/st16/st16081.fi09.pdf  

http://register.consilium.europa.eu/pdf/fi/09/st16/st16081.fi09.pdf
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Taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet (TSS-oikeudet) kuuluvat myös olennaisena 

osana EU:n ulkoiseen ihmisoikeuspolitiikkaan. On selvää, että ihmisoikeuksien (niin 

kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien kuin TSS-oikeuksien) toteutuminen, kestävä kehitys 

ja köyhyyden poistaminen ovat kytköksissä toisiinsa. Näin ollen EU jatkuvasti korosti tarvetta 

sisällyttää ihmisoikeudet, hyvä hallintotapa, demokratia ja oikeusvaltioperiaate vuoden 2015 

jälkeisiin vuosituhattavoitteisiin. EU otti taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet esille kolmansien 

maiden kanssa käymissään ihmisoikeusvuoropuheluissa, järjesti YK:n ja Yhdysvaltojen kanssa 

korkean tason tapahtuman vedensaannin varmistamisesta ja työskenteli tiiviisti TSS-oikeuksia 

käsittelevien YK:n erityisraportoijien kanssa. Lisäksi se antoi maailman vesipäivää koskevan EU:n 

julkilausuman, joka sisälsi maininnan oikeudesta veteen. Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 

yleissopimusten ratifioimisen ja täytäntöönpanon tarpeellisuus otettiin esille säännöllisesti 

kolmansien maiden kanssa, minkä lisäksi EU antoi huomattavaa kahdenvälistä rahoitusapua 

hankkeille, joilla edistetään työelämän normien noudattamista ja esimerkiksi parannetaan 

työolosuhteita kaivosteollisuudessa. EUH toteaa kuitenkin, että toimintaa tällä alalla voitaisiin 

tehostaa, joten toimintasuunnitelman mukaisesti on ryhdytty kehittämään tapoja varmistaa TSS-

oikeuksien laaja-alaisempi kattavuus.  

 

EU hyödynsi edelleen kaikkia käytettävissään olevia välineitä ihmisoikeuksien ottamiseksi esille 

kolmansien maiden kanssa. EU hyväksyi vuonna 2012 muutossuunnitelman1, jossa 

ihmisoikeuksien, hyvän hallintotavan ja demokratian edistäminen asetetaan EU:n 

kehitysyhteistyön ytimeen. EU:n kehitysapu ja -lainat liitetään nyt tiiviimmin ihmisoikeuksien, 

myös TSS-oikeuksien, ja demokratian edistämiseen . Vuonna 2012 hyväksyttyjen 

ohjelmasuunnittelun suuntaviivojen mukaan EU:n kehitysapu olisi mukautettava edistymiseen, jota 

kolmannet maat ovat saaneet aikaan sitoutumisessaan ihmisoikeuksien, demokratian ja 

oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamiseen2. Yleistä budjettitukea annetaan sinne, missä voidaan 

luottaa siihen, että apu käytetään niiden perusarvojen mukaisesti, joihin EU ja kumppanimaa ovat 

sitoutuneet. EU on kehittänyt perusarvojen arviointimenetelmän. 

                                                 
1 Neuvoston päätelmät "EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan vaikutuksen lisääminen: 

muutossuunnitelma" (Neuvoston 3166. istunto (ulkoasiat), 14.5.2012). 
2 Neuvoston päätelmät "Kolmansille maille annettavaa EU:n budjettitukea koskeva uusi 

lähestymistapa" (neuvoston 3166. istunto (ulkoasiat), 14.5.2012). 
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Kauppapolitiikan alalla vahvistettiin lokakuussa 2012 hyväksytyssä tarkistetussa GSP-asetuksessa 

menetelmä, jolla seurataan ihmisoikeusvelvoitteiden täytäntöönpanoa niissä kolmansissa maissa, 

jotka kuuluvat GSP+ -kaupanedistämisjärjestelmän piiriin. Asetusta sellaisten tavaroiden kaupasta, 

joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon tai kidutukseen, tarkistettiin tiettyjen 

sellaisten aineiden kaupan kieltämiseksi, joita käytetään teloituksissa käytettävissä tappavissa 

ruiskeissa.  

 

EU jatkoi vuonna 2012 sen varmistamista, että ihmisoikeuslausekkeet sisällytettiin sekä teollisuus- 

että kehitysmaiden kanssa tehtyihin poliittisiin puitesopimuksiin jopa silloin, kun sopimukseen 

pääseminen kumppanimaan kanssa ei ollut helppoa. Ihmisoikeuslausekkeen sisältäviä sopimuksia 

allekirjoitettiin vuonna 2012 Irakin, Vietnamin, Keski-Amerikan ja Filippiinien kanssa. Vuoden 

aikana pidettiin 30 ihmisoikeusvuoropuhelua ja -neuvottelua, joissa huolenaiheet otettiin puheeksi 

kumppanimaiden kanssa. Kaikki vuoropuhelut perustuivat vastavuoroisuuteen, jolloin 

kumppanimaat käyttivät mahdollisuuden hyväksi ja esittivät laajoja kysymyksiä ihmisoikeuksista 

Euroopan unionissa. Yhä useampi kolmas maa ilmaisi kiinnostuksensa aloittaa 

ihmisoikeusvuoropuhelut tai -neuvottelut EU:n kanssa. Ihmisoikeusvuoropuhelu aloitettiin Etelä-

Afrikan kanssa, Kolumbian kanssa olemassa ollut paikallinen ihmisoikeusvuoropuhelu vietiin 

ylemmälle tasolle pääkaupunkiin ja Etelä-Korean kanssa sovittiin ihmisoikeusneuvotteluista, joiden 

ensimmäinen kierros käydään vuonna 2013. Ihmisoikeusvuoropuhelujen määrän kasvaessa EU on 

ryhtynyt tarkastelemaan sitä, miten se voi parhaiten käyttää tätä välinettä hyväksi. Samanaikaisesti 

ihmisoikeusvuoropuhelujen kanssa järjestettiin 12 kansalaisyhteiskunnan seminaaria. Vuonna 2012 

korkea edustaja tai hänen tiedottajansa antoi 151 julkilausumaa ihmisoikeuksista, minkä lisäksi 

useissa tapauksissa käytettiin luottamuksellisia virallisia yhteydenottoja. 
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Monenvälisellä tasolla EU toimi edelleen johtavassa asemassa ihmisoikeuksien edistämisessä YK-

järjestelmän sisällä. Ihmisoikeusneuvoston vuonna 2012 pidetyissä kolmessa istunnossa EU esitti 

maakohtaisia päätöslauselmia (Syyria, Myanmar/Burma, Korean demokraattinen kansantasavalta ja 

Valko-Venäjä) ja aihekohtaisia päätöslauselmia uskonnon- ja uskonvapaudesta sekä lapsen 

oikeuksista. EU kannatti monia muita päätöslauselmia, kuten Sri Lankaa, Irania, Eritreaa, 

Norsunluurannikkoa ja Somaliaa koskevia päätöslauselmia. EU:n ehdotuksesta laadittiin uusi 

maakohtainen toimeksianto Valko-Venäjää varten, ja EU kannatti uuden erityisraportoijan 

nimittämistä Eritreaa varten. EU tuki voimakkaasti Syyrian tutkintakomission työtä ja osallistui sen 

toimeksiannon jatkamisen varmistamiseen.  

 

YK:n yleiskokouksen 67. istunnon aikana kaikki EU:n esittämät aloitteet hyväksyttiin laajan 

kannatuksen myötä. EU oli tyytyväinen siihen, että oli mahdollista saavuttaa konsensus Myanmaria 

koskevasta päätöslauselmasta, jossa tunnustettiin edistyminen, mutta myös todettiin ongelmat 

ihmisoikeuksissa. EU iloitsi lisäksi siitä, että Pohjois-Koreaa koskeva päätöslauselma hyväksyttiin 

ilman äänestystä ja että arabimaiden johtaman laajan maakoalition esittämä Syyriaa koskeva aloite 

sai ennätyksellisen kannatuksen. Lisäksi EU:n tukemana esitettiin ihmisoikeuksia Iranissa koskenut 

laaja-alainen päätöslauselma. EU:n esittämä YK:n vuosittainen päätöslauselma uskonnon- ja 

uskonvapaudesta hyväksyttiin jälleen konsensuksella. YK:n yleiskokous hyväksyi lapsen oikeuksia 

koskevan päätöslauselman, jonka keskeisenä osana olivat alkuperäiskansoihin kuuluvat lapset, ja 

ensimmäistä kertaa päätöslauselman, jossa vaadittiin lopettamaan naisten sukuelinten silpominen. 

Jälkimmäinen päätöslauselma oli Afrikan maiden aloite, jota EU vahvasti kannatti. 
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EU jatkoi tiivistä yhteistyötä alueellisten kumppanien kuten Euroopan turvallisuus- ja 

yhteistyöjärjestön (Etyj), Afrikan unionin, Tyynenmeren saarten foorumin sihteeristön ja 

Arabiliiton kanssa. EU lujitti jo ennestään tiivistä suhdettaan Euroopan neuvostoon hyväksymällä 

yhteistyön painopisteet. EU ja Euroopan neuvosto jatkoivat useiden oikeusvaltiota, demokratiaa ja 

ihmisoikeuksia koskevien yhteisten ohjelmien toteuttamista; niiden määrärahat olivat noin 

101 miljoonaa euroa. Yleiskokouksessa ja ihmisoikeusneuvostossa EU teki yhteistyötä myös 

Islamilaisten maiden yhteistyöjärjestön (OIC) kaltaisen temaattisen järjestön kanssa. 

 

Marraskuussa 2012 Norjan Nobel-komitea ilmoitti EU:n saavan Nobelin rauhanpalkinnon 

tunnustuksena sovinnon, demokratian ja ihmisoikeuksien edistämisestä sekä rauhan ja vakauden 

alueen laajentamisesta koko maanosaan. Palkinnon ottivat vastaan 10. joulukuuta kolme 

toimielinten johtohahmoa: Euroopan parlamentin puhemies Martin Schultz, Eurooppa-neuvoston 

puheenjohtaja Herman Van Rompuy ja Euroopan komission puheenjohtaja Jose Manuel Barroso. 

EU ilmoitti, että palkintosummalla tuetaan aseellisista konflikteista kärsimään joutuneiden lasten 

koulutukseen liittyviä hankkeita. 
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I Ihmisoikeudet ja demokratia kaikessa EU:n politiikassa 

1 Sisällytetään ihmisoikeudet kaikkiin vaikutustenarviointeihin 

 

Euroopan komissio 

 

Euroopan komissio on vuodesta 2006 lähtien tehnyt EU:n aloitteita koskevia vaikutustenarviointeja 

aloitteiden mahdollisten sosiaalisten, taloudellisten ja ympäristövaikutusten kartoittamiseksi. 

Vaikutustenarviointeja tehdään lainsäädäntöehdotuksista ja sellaisista muista ehdotuksista, joilla on 

selkeitä taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia, sekä muista kuin lainsäädännön piiriin 

kuuluvista aloitteista, joissa määritellään tulevaa politiikkaa, kansainvälisiä sopimuksia koskevat 

neuvotteluohjeet mukaan lukien.  

 

Vaikka aloitteen ihmisoikeusvaikutukset eivät alun perin kuuluneetkaan komission tarkastelemiin 

asioihin, komissio ilmoitti vuonna 2010 tekevänsä perusoikeuskirjan noudattamisen 

varmistamiseksi perusoikeuksia koskevan vaikutustenarvioinnin lainsäädäntöehdotuksistaan, myös 

niistä ehdotuksista, joilla on ulkoinen ulottuvuus, kuten kauppasopimuksista ja apua koskevista 

asetuksista. Komissio myös vahvisti sen, että perusoikeuskirjaa sovelletaan EU:n ulkoisen politiikan 

aloihin1. Komissio hyväksyi vuonna 2011 perusoikeuksia koskevat toimintaohjeet2, joissa esitetään 

ne vaiheet, joiden mukaisesti komission yksiköiden tulisi tarkastella perusoikeuksia komission 

vaikutustenarvioinneissa.  

 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/application/index_en.htm 
2 Operational Guidance on taking account of fundamental rights in Commission Impact 

Assessments (Toimintaohjeet perusoikeuksien huomioimiseksi komission 
vaikutustenarvioinneissa), SEC(2011) 567 final. 
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EU:n perusoikeuskirjan soveltamista koskevat komission vuosikertomukset1 osoittavat, että 

perusoikeuskirja toimii edelleen viitekohtana sisällytettäessä perusoikeuksia kaikkiin EU:n 

säädöksiin ja jäsenvaltioiden soveltaessa EU:n lainsäädäntöä. Niistä käy myös ilmi, miten EU:ssa 

kehitetään perusoikeuskulttuuria vahvistamalla uutta lainsäädäntöä EU:n toimivaltaan kuuluvilla 

aloilla sekä Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön kautta. Vuosikertomuksessa 

käydään vuosittain läpi kaikki EU:n perusoikeuskirjan määräykset, jotta pystytään seuraamaan 

edistymistä ja toteamaan ne alat, joilla syntyy uusia haasteita. 

 

Kauppasopimuksista tehtyjen vaikutustenarviointien ihmisoikeusulottuvuutta vahvistettiin vuoden 

2012 aikana (ks. 11 jakso jäljempänä). 

 

Euroopan parlamentti 

 

Vuosi 2012 oli Euroopan parlamentin vaikutustenarvioinnin ja Euroopan tason lisäarvon osaston 

ensimmäinen toimintavuosi. Osasto perustettiin Euroopan parlamentin 8. kesäkuuta 2011 

riippumattomien vaikutustenarviointien varmistamisesta hyväksymän Nieblerin mietinnön 

perusteella. 

 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/application/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/application/index_en.htm
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Vaikutustenarvioinnin osaston tehtävänä on vahvistaa parlamentin riippumattomuutta toimielimenä 

ja sen toimintavalmiuksia osallistumalla sen yleisten poliittisten painopisteiden yksilöimiseen, 

määrittelyyn ja perusteluun ja parantamalla sen kykyä tehdä pitkälle meneviä politiikan arviointeja 

ja tukemalla näin paremman lainsäädännön yleistavoitetta. Tässä työssä parlamentti otti huomioon 

komission vaikutustenarvioinnit ja teki vuonna 2008 hyväksymänsä vaikutustenarvioinnin 

käsikirjan mukaisesti omista asiasisältöä koskevista tarkistuksistaan vaikutustenarviointeja. 

Vaikutustenarvioinnin osasto laati vuonna 2012 useita arviointeja, joilla on EU:n ulkoisen 

toiminnan kannalta merkitystä1.  

 

Ihmisoikeuksia ei mainita vuoden 2008 käsikirjassa, mutta parlamentin määrittämiin kriteereihin 

kuuluu heikossa asemassa oleviin väestöryhmiin (sosiaalinen vertailuanalyysi) ja sukupuolten tasa-

arvoon kohdistuvien vaikutusten tarkastelu. Lisäksi vaikutustenarvioinnin osasto vahvisti pitävänsä 

ihmisoikeuksia tärkeänä asiana ja seuraavansa tätä asiaa jatkuvasti. 

 

                                                 
– 1 Alustava arviointi komission vaikutustenarvioinnista, joka koskee ehdotusta luvan myöntämisestä EU:n ja 

Japanin välistä vapaakauppasopimusta koskevien neuvottelujen aloittamiseksi, alustava arviointi komission 
vaikutustenarvioinnista, joka koskee ehdotusta direktiiviksi Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisesta 
rikosoikeudellisin keinoin, 

– alustava arviointi komission vaikutustenarvioinnista, joka koskee ehdotusta neuvoston päätökseksi merentakaisten 
maiden ja alueiden assosiaatiosta EU:hun, alustava arviointi komission vaikutustenarvioinnista, joka koskee 
ehdotusta asetukseksi Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukkojen perustamisesta, alustava arviointi 
komission vaikutustenarvioinnista, joka koskee ehdotusta asetukseksi vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen 
avun rahastosta. 
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EU:n neuvosto 

 

Neuvoston vuonna 2011 vaikutustenarvioinnista antamien päätelmien mukaisesti 

puheenjohtajavaltio esitti Coreperille raportin, joka sisälsi tilannekatsauksen vaikutustenarviointiin 

neuvostossa1. Raportissa esitetään vaikutustenarviointia kaikissa neuvoston kokoonpanossa 

koskevan selvityksen tulokset ja todetaan, että vaikutustenarviointia "ei yleensä käytetä kahdessa 

neuvoston kokoonpanossa (yleiset asiat ja ulkoasiat)". 

 

Rajoittavat toimenpiteet 

 

Suuntaviivat rajoittavien toimenpiteiden (pakotteiden) täytäntöönpanoa ja arviointia varten EU:n 

yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla edellyttävät, että YUTP:n puitteissa hyväksyttyjen 

rajoittavien toimenpiteiden ihmisoikeusvaikutukset on arvioitava sekä ennen toimenpiteiden 

hyväksymistä että tämän jälkeen vuosittain2. 

 

Suuntaviivojen 8 kohta kuuluu seuraavasti: "Rajoittavien toimenpiteiden käyttöön ottamisessa ja 

täytäntöönpanossa on aina noudatettava kansainvälistä oikeutta. Rajoittavissa toimenpiteissä on 

kunnioitettava ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, erityisesti oikeutta oikeudenmukaiseen 

menettelyyn ja tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin. Toimenpiteiden on aina oltava tavoitteeseensa 

nähden oikeasuhteisia." 

 

Vuonna 2012 suuntaviivoja sovellettiin toimenpiteiden vuosittaisiin uudelleentarkasteluihin ja 

uusien toimenpiteiden hyväksymiseen seuraavien maiden kohdalla: Valko-Venäjä, 

Myanmar/Burma, Iran, Syyria ja Zimbabwe. 

                                                 
1 Puheenjohtajavaltion ja neuvoston pääsihteeristön raportti vaikutustenarvioinnista, 

21.11.2012, asiak. 16569/12. 
2 11205/12. 



 
9431/13   29 
LIITE DG C   FI 

Budjettituki 

 

Neuvoston hyväksyttyä toukokuussa 2012 päätelmät kolmansille maille annettavaa EU:n 

budjettitukea koskevasta uudesta lähestymistavasta kumppanimaissa suoritetaan ihmisoikeuksien, 

demokratian ja oikeusvaltion perusarvojen arviointi sen määrittämiseksi, onko budjettituen 

myöntäminen mahdollista. EU siis arvioi, täyttyvätkö ennakkoedellytykset hyvää hallintoa ja 

kehitystä koskevien sopimusten tekemiseksi kumppanimaan kanssa eli noudatetaanko 

ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion perusarvoja ja edistäisikö tällainen sopimus laajoja 

uudistuksia köyhyyden vähentämiseksi ja hallinnon parantamiseksi toimien samalla julkisena 

osoituksena yleismaailmallisia perusarvoja koskevasta yhteisestä ja jaetusta sitoumuksesta.  

 

Komissio perusti huhtikuussa 2012 budjettituen ohjauskomitean tekemään näitä arviointeja. EUH 

on budjettituen ohjauskomitean jäsen. Komitea käyttää riskinarviointikehystä, joka perustuu muun 

muassa EU:n edustustojen poliittisiin raportteihin ja käynnissä olevaan poliittiseen vuoropuheluun. 

Syyskuussa 2012 laadittiin viralliset suuntaviivat budjettituen ohjelmasuunnittelua, laatimista ja 

hallinnointia varten. Suuntaviivojen 4 luku käsittelee perusarvoja. Siinä käydään läpi noudatettavat 

periaatteet, arvioinnin laajuus, perusarvojen yhteydet hyvää hallintoa ja kehitystä koskevien 

sopimusten eri osiin ja muihin budjettituen muotoihin (alakohtaisia uudistuksia koskevat 

sopimukset ja valtiorakenteiden kehittämistä koskevat sopimukset) sekä perusarvojen arviointi- ja 

seurantaprosessi. 
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Euroopan investointipankki (EIP)  

 

Euroopan unionin perusoikeuskirjan määräykset ovat oikeudellisesti sitovia EIP:n suhteen, koska se 

on EU:n pankki. Pankin antaman ympäristö- ja sosiaaliperiaatteita ja -standardeja koskevan 

lausuman mukaisesti sen huolellisuusperiaatetta ohjaa ihmisoikeusvaikutuksiin1 perustuva 

lähestymistapa. Ihmisoikeusnäkökohdat huomioidaan pankin hankekohtaisissa sosiaalisissa 

vaikutustenarvioinneissa EIP:n ympäristö- ja sosiaalikysymyksiä koskevien käytäntöjen käsikirjassa 

kuvatulla tavalla. Pankki rahoittaa ainoastaan hankkeita, joissa kunnioitetaan ihmisoikeuksia, ja 

tästä vaatimuksesta poikkeavat hankkeet tai toimet suljetaan nimenomaisesti EIP:n lainanannon 

ulkopuolelle2.  

 

Ottaen huomioon EIP:n oikeudellisesti sitovat velvoitteet (SEU) sekä yritystoimintaa ja 

ihmisoikeuksia koskevien YK:n suuntaviivojen hyväksymisen pankki suoritti vuonna 2012 

ihmisoikeuksia koskevan puuteanalyysin, jonka tarkoituksena oli arvioida sen nykyisiä sosiaalisen 

vaikutustenarvioinnin standardeja suhteessa EU:n perusoikeuskirjaan ja yritystoimintaa ja 

ihmisoikeuksia koskeviin YK:n suuntaviivoihin. Tämän arvioinnin tulosten pohjalta pankki on 

vuosien 2012 ja 2013 aikana tarkistanut sosiaalista huolellisuusvelvoitettaan ja on odotettavissa, että 

tätä koskevien normien uudelleenlaatiminen on tärkeä askel prosessissa kohti 

ihmisoikeusnäkökohtien operatiivista valtavirtaistamista EIP:n rahoitustoimissa. Tätä asiaa tutkittiin 

lähemmin, kun EIP järjesti lokakuussa 2012 vuosittaisen sosiaalialan asiantuntijoiden 

kansainvälisen kokouksen (ISEM), jossa pohdittiin sitä, miten kansainväliset rahoituslaitokset 

voivat parhaiten sisällyttää ihmisoikeudet sosiaaliseen huolellisuusvelvoitteeseensa ja erityisesti 

vaikutustenarviointiin.  

 

                                                 
1 Näitä ovat vastentahtoinen uudelleensijoittaminen / siirtyminen taloudellisista syistä, heikossa 

asemassa olevien väestöryhmien oikeudet ja edut, työelämän normit, työturvallisuus, 
työterveys, kansanterveys ja yleinen turvallisuus sekä julkinen osallistuminen ja kuuleminen. 
Hankkeen olosuhteista riippuen voidaan tarkastella myös muita aiheita kuten hallinto-, 
avoimuus- ja voimavarakysymyksiä, varojen hyödyntämiseen tai hanke-etujen myöntämiseen 
liittyviä eturistiriitoja ja arkaluonteisia kysymyksiä, epätasa-arvon kärjistymistä sekä 
monimuotoisia institutionaalisia olosuhteita ja yhteiskunnan dynamiikkaa. 

2 Luettelo poissuljetuista toimista: 
http://www.eib.org/attachments/documents/excluded_activities_2012_en.pdf.  

http://www.eib.org/attachments/documents/excluded_activities_2012_en.pdf
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Tulosten mittaamista koskevan kehyksen (Results Measurement Framework, REM) samanaikainen 

kehittäminen on merkittävä osa pankin tehostettua huolellisuusvelvoitetta ja valvontaa mitä tulee 

sosiaalisiin kysymyksiin, ihmisoikeusnäkökohtiin, yritysten yhteiskuntavastuuseen, ihmisarvoiseen 

työhön, ympäristöperiaatteisiin ja hyvään hallintoon sen rahoittamissa hankkeissa. 

 

Yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien vuosittaisten sitoumustensa puitteissa EIP raportoi myös 

tuloksistaan ympäristö-, sosiaali- ja hallintokysymyksissä sekä erityisesti useista sosiaalisista ja 

ihmisoikeusindikaattoreista maailmanlaajuisen raportointialoitteen (Global Reporting Initiative, 

GRI) puitteissa 
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2 Aito kumppanuus kansalaisyhteiskunnan kanssa, myös paikallisesti  

EU jatkoi vuonna 2012 vuorovaikutuksen lisäämistä kansalaisyhteiskunnan kanssa pitäen tätä sekä 

keskeisenä kumppanina, jota kuullaan EU:n ihmisoikeuspolitiikan alalla, että poliittisen ja 

taloudellisen tuen erityiskohteena ottaen huomioon kansalaisyhteiskunnan ehdottoman tärkeän 

aseman, kun pyritään saamaan ihmiset ymmärtämään oikeutensa ja vaatimaan niitä ja valvotaan 

viranomaisten toimintaa. 

EU:n virkamiehet ovat ottaneet tavakseen käydä neuvotteluja kansalaisyhteiskunnan kanssa 

Brysselissä ja asianomaisessa maassa ennen ihmisoikeusvuoropuheluja ja pitää 

tiedotustilaisuuksia niiden jälkeen.  

Lisäksi vuonna 2012 Argentiinan, Bangladeshin, Brasilian, Chilen, Kolumbian, Georgian, 

Indonesian, Kirgisian, Moldovan tasavallan, Meksikon, palestiinalaishallinnon ja Tadžikistanin 

kanssa käytyjen virallisten ihmisoikeusvuoropuhelujen yhteydessä järjestettiin kansalaisjärjestöille 

virallisia seminaareja, joissa eurooppalaiset ja kansainväliset NGO:t tapasivat vastaavia järjestöjä 

asianomaisista maista. Marraskuussa 2012 järjestettiin Galwayssa ihmisoikeusseminaari, johon 

osallistui oikeusalan asiantuntijoita ja kansalaisjärjestöjen edustajia EU:sta ja Kiinasta. 

Näiden kansalaisjärjestöille järjestettyjen seminaarien suositukset otettiin huomioon EU:n ja 

asianomaisten maiden välisissä virallisissa ihmisoikeusvuoropuheluissa. Parhaan käytännön 

mukaisesti kansalaisjärjestöjen edustajat esittivät nämä suositukset Afrikan unionin, Meksikon ja 

Moldovan tasavallan kanssa käydyissä virallisissa ihmisoikeusvuoropuheluissa.  

Samoin maakohtaisia ihmisoikeusstrategioita valmisteltaessa kansalaisyhteiskunnalta pyydettiin 

näkemyksiä paikallisesti ja/tai EU:n päätoimipaikassa. 
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Kansalaisyhteiskuntaa kuultiin vuonna 2012 useiden poliittisten tapahtumien yhteydessä, muun 

muassa ulkoasianneuvoston 25. kesäkuuta ja Eurooppa-neuvoston sen jälkeen hyväksymän 

ihmisoikeuspaketin valmistelussa. Kansalaisyhteiskunnalta saatiin myös näkemyksiä muun 

muassa edelleen valmisteilla olevista EU:n suuntaviivoista, joista toinen koskee uskonnon- ja 

uskonvapautta ja toinen homo- ja biseksuaalisia sekä trans- ja intersukupuolisia henkilöitä (HLBTI).  

Samoin EU:n ulkoisen muuttoliike- ja liikkuvuuspolitiikan yleisinä puitteina toimivassa 

maahanmuuttoa ja liikkuvuutta koskevassa EU:n kokonaisvaltaisessa lähestymistavassa korostetaan 

kansalaisyhteiskunnan roolia sen täytäntöönpanossa. Näin ollen kansalaisyhteiskunta osallistuu 

järjestelmällisesti kaikkiin muuttoliikettä koskeviin vuoropuheluihin sekä erityisiin 

yhteistyörakenteisiin eli liikkuvuuskumppanuuksiin, ja se otetaan mukaan tuleviin maahanmuuttoa 

ja liikkuvuutta koskeviin yhteisiin toimintasuunnitelmiin. Lisäksi ihmiskaupan hävittämiseen 

tähtäävässä EU:n strategiassa vuosiksi 2012–20161 korostetaan kansalaisyhteiskunnan roolia sen 

täytäntöönpanossa, mukaan lukien kansalaisyhteiskunnan osallistuminen kansallisiin ja 

kansainvälisiin ohjausjärjestelmiin. EU:n strategiassa säädetään erityisesti sellaisen EU:n foorumin 

perustamisesta, johon kuuluu kansalaisjärjestöjä ja palveluntarjoajia, jotka työskentelevät uhrien 

suojelun ja avustamisen alalla sekä jäsenvaltioissa että valituissa kolmansissa maissa. 

Kansalaisyhteiskunnan edustajat osallistuvat säännöllisesti neuvoston ihmisoikeustyöryhmän 

(COHOM) työskentelyyn, ja heille tiedotetaan työryhmän päätelmistä. 

 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/home-

affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf  

http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf
http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf
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Kansalaisyhteiskunta on edelleen ollut demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevasta 

eurooppalaisesta rahoitusvälineestä1 myönnetyn avun tärkein saaja. Vuonna 2012 rahoitettiin 

lähes 500:ttä uutta hanketta, jotka muodostavat maailmanlaajuisesti käynnissä olevan 2 500 

hankkeen kokonaisuuden, seuraavilla neljällä alalla: 

 

• EU:n valmiudet toimia kaikkein vaikeimmissa tilanteissa, reagoida nopeasti kiireellisissä 

ihmisoikeustapauksissa ja perustaa laaja-alainen ihmisoikeuksien puolustajia koskeva EU:n 

mekanismi. 

• Toimivan kansalaisyhteiskunnan kehittäminen antamalla sille valmiudet edistää ja puolustaa 

demokratiaa ja ihmisoikeuksia sekä tukemalla sen erityistä roolia positiivisen muutoksen 

aikaansaamisessa. 

• Aihekohtaiset kampanjat, joissa yhdistyvät puolesta puhuminen ja toiminta kentällä. Vuonna 

2012 keskeisiä aiheita olivat kuolemanrangaistus, rankaisematta jääminen, oikeussuojan 

saatavuus, kidutus tai pahoinpitely, lasten oikeudet, naisten oikeudet, sosioekonomiset ja 

sivistykselliset oikeudet, perusvapaudet, syrjimättömyys ja vammaiset. 

• Demokratian edistäminen ja tukeminen kannustamalla ja lisäämällä osallistuvaa ja 

edustuksellista demokratiaa sekä lujittamalla kansalaisyhteiskunnan roolia ja sen 

vuorovaikutusta demokratiaan liittyvien yleismaailmallisten, kansainvälisten ja alueellisten 

mekanismien kanssa, mukaan lukien demokratiaa koskevien kansainvälisten sitoumusten 

täytäntöönpano ja seuranta. Vuonna 2012 lähetettiin neljä vaalitarkkailuvaltuuskuntaa sekä 

Libyaan vaalien arviointivaltuuskunta ja joitain vaaliasiantuntijoiden valtuuskuntia. 

                                                 
1 http://www.eidhr.eu/  

http://www.eidhr.eu/
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Vuonna 2012 EU ryhtyi myös panemaan täytäntöön neuvoston päätelmiä ja komission tiedonantoa 

"Demokratian ja kestävän kehityksen juuret: EU:n suhtautuminen kansalaisyhteiskuntaan 

ulkosuhteissa"1. EU sai tehtäväkseen muun muassa laatia etenemissuunnitelmat kumppanimaissa 

toimivien kansalaisjärjestöjen kanssa toteutettavalle yhteistyölle. Etenemissuunnitelmilla vastataan 

tarpeeseen luoda johdonmukainen EU:n toiminta kansalaisyhteiskunnan kanssa. Niiden avulla 

varmistetaan, että maakohtaisesti toteutetaan uutta politiikkaa, siihen sisältyviä EU:n pitkän 

aikavälin yhteistyötavoitteita kumppanimaiden kansalaisjärjestöjen kanssa, vuoropuhelua ja 

toimintatukea. Tämä on yhteydessä EU:n ulkoisen avun ja erityisesti kahdenvälisen, alueellisen ja 

aihekohtaisen yhteistyön suunnitteluun, ja siten varmistetaan välineiden välinen poliittinen 

johdonmukaisuus ja täydentävyys. Maakohtaisilla ihmisoikeusstrategioilla on myös tärkeä merkitys 

suunnittelussa. 

 

EU:n ja NGO:iden 14. vuosittainen ihmisoikeusfoorumi järjestettiin onnistuneesti Brysselissä 

6. ja 7. joulukuuta EU:n (Euroopan ulkosuhdehallinto ja Euroopan komissio) ja 

kansalaisyhteiskunnan (NGO:iden ihmisoikeus- ja demokratiaverkosto ja Dag Hammarskjöld -säätiö) 

aikaisempaa tiiviimmän yhteistyön tuloksena. Foorumiin osallistui yli 200 kansalaisyhteiskunnan 

toimijaa eri puolilta maailmaa sekä kansainvälisten ja alueellisten ihmisoikeusmekanismien edustajia 

ja EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden edustajia. Keskustelun aiheena oli yleismaailmallisuuden 

edistäminen, alueellisten ihmisoikeusmekanismien rooli ja niiden yhteistyö kansalaisyhteiskunnan 

kanssa. Alueellisten järjestöjen ihmisoikeusosastojen päälliköt osallistuivat myös tähän tapaamiseen. 

 

Poliittista foorumia ja vuoropuhelua täydentää suuri määrä teknisiä kansalaisjärjestöille suunnattuja 

kokouksia, jotka tarjoavat tietoja, pääsyn helpottamista, rahoitusta ja tukea, mm. rakenteellinen 

vuoropuhelu, EIDHR:n foorumi, ehdotuspyyntöjä valmisteleva seminaari. 

                                                 
1 KOM(2012) 492 lopullinen; neuvoston päätelmät "Demokratian ja kestävän kehityksen 

juuret: EU:n suhtautuminen kansalaisyhteiskuntaan ulkosuhteissa", neuvoston 3191. istunto 
(ulkoasiat), Luxemburg 15.10.2012. 
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3 Täytäntöönpanon säännöllinen arviointi  

 

Toimintasuunnitelmassa edellytetään, että EU raportoi ihmisoikeuksia ja demokratiaa maailmassa 

koskevassa vuosikertomuksessaan edistymisestään toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa. 

Tämän vuoksi tämän kertomuksen rakennetta on tarkistettu, jotta siinä noudatettaisiin 

toimintasuunnitelman rakennetta. Kertomuksen strategiakehystä ja toimintasuunnitelmaa koskevan 

A-osan jokainen jakso sisältää yhteenvedon toimintasuunnitelman vastaavan osan 

täytäntöönpanosta tähän mennessä. Tämän rakenteen tarkoituksena on tehdä asiakirjasta selkeämpi 

ja yksinkertaisempi ja siten helpottaa sen lukemista ja ymmärtämistä. 

 

Toimintasuunnitelman toimista yhdeksän piti toteuttaa vuoden 2012 loppuun mennessä1. 

Huomattavaa edistystä tapahtui lähes kaikkien näiden tavoitteiden saavuttamisessa.  

1.  Demokratiaa koskevat väliraportit hyväksyttiin yhdeksän pilottimaan osalta lokakuussa 

2012 ja lopulliset raportit on tarkoitus hyväksyä vuoden 2013 alussa. Lähes kaikille 

pilottimaille laaditaan parhaillaan demokratian tukemisen toimintasuunnitelmaa.  

2.  EU:n vaalitarkkailuvaltuuskuntien jatkotoimien järjestelmällisyyden parantamiseksi 

toteutettiin toimia, jotta valtuuskuntien johtajien raportteja ja EU:n avun suunnittelua 

käytettäisiin paremmin hyväksi, ja vaalitarkkailuvaltuuskunnille ja edustustoille laadittiin 

uudet suuntaviivat.  

3.  Neuvoston ihmisoikeustyöryhmän Brysselissä toimiva kokoonpano perustettiin 

marraskuussa 2012.  

4.  Luettelo ensisijaisista maista ja alueista, joiden kanssa voidaan solmia kumppanuuksia 

ihmiskaupan torjunnan alalla, hyväksyttiin joulukuussa 2012.  

                                                 
1 Toimet 6 a, 6 d, 7, 14 a,16 a, 18 c, 23 a, 25 b ja 30 b. 
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5.  EU käytti vaikutusmahdollisuuksiaan erittäin aktiivisesti tukeakseen YK:n yleiskokouksen 

päätöslauselmaa 67/206, jossa vahvistetaan kehotus noudattaa kuolemanrangaistusta 

koskevaa moratoriota. Päätöslauselma hyväksyttiin aikaisempaa suuremmalla puoltavien 

äänten määrällä.  

6.  Jokaiseen EU:n edustustoon nimettiin ihmisoikeusalan yhteyspiste ja ihmisoikeuksien 

puolustajia varten EU:n yhteyshenkilö. Työtä tehtiin myös merkittävässä määrin näiden 

yhteyspisteiden ja -henkilöiden yhteystietojen julkaisemisen edesauttamiseksi. 

7.  Uskonnon- ja uskonvapautta koskevien suuntaviivojen laatiminen aloitettiin. 

Kansalaisyhteiskuntaa on kuultu, ja EU hyväksynee suuntaviivat vuoden 2013 alussa.  

8.  Raportti EU:n painopisteistä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n 

suuntaviivojen tuloksellista täytäntöönpanoa varten päätettiin julkaista vasta vuonna 2013, 

jotta siinä otettaisiin huomioon yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevan YK:n foorumin 

puitteissa joulukuussa 2012 käydyt keskustelut.  

9.  Euroopan komissio saattoi elokuussa 2012 päätökseen vammaisuutta ja kehitystä koskevien 

ohjeiden päivittämisen vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn YK:n yleissopimuksen 

mukaisiksi.  
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II Ihmisoikeuksien yleismaailmallisuuden edistäminen  

4 Yleismaailmallinen liittyminen  

 

SEU 21 artiklan ja ihmisoikeuksia koskevan strategiakehyksen ja toimintasuunnitelman mukaisesti 

vuonna 2012 edistettiin edelleen yleismaailmallisia ihmisoikeusnormeja, joiden perusteella EU 

tekee yhteistyötä kolmansien maiden ja alueellisten järjestöjen kanssa. 

 

YK:n ihmisoikeusneuvostossa vuonna 2012 EU seurasi tarkkaan ja joskus vastusti sellaisten 

aloitteiden sisältöä, jotka voisivat vaarantaa ihmisoikeuksien yleismaailmallisuuden, kuten aloitteet 

perinteisistä arvoista tai monikulttuurisuudesta ja ihmisoikeuksista. EU esitti näkemyksensä 

selkeästi julkilausumissa ja äänestysselityksissä.  

 

EU kannusti ja seurasi tarkkaan ASEANin uuden ihmisoikeusjulistuksen laatimista vuonna 2012 ja 

korosti tämän olevan tärkeä vaihe ihmisoikeuksien suojelemisen vahvistamisessa Aasiassa. Korkea 

edustaja Ashton korosti kuitenkin, että on varmistettava, että täytäntöönpanossa otetaan 

asianmukaisella tavalla huomioon mahdolliset ristiriidat suhteessa kansainvälisiin normeihin, 

erityisesti ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen ja YK:n ihmisoikeussopimuksiin. 

 

Vuonna 2012 YK:n ihmisoikeussopimusten ratifioinnista tuli pysyvä osa toimintaa, muun muassa 

ihmisoikeusvuoropuheluja, maakohtaisissa ihmisoikeusstrategioissa kuvatun asianomaisen 

kolmannen maan tilanteen mukaisesti.  
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Lisäksi vuonna 2012 EU saattoi päätökseen kampanjan, jolla edistettiin lapsen oikeuksia koskevan 

yleissopimuksen kahden valinnaisen pöytäkirjan sekä lapsityön pahimpia muotoja koskevan ILO:n 

yleissopimuksen nro 182 ratifiointia. Kampanja oli yhteydessä näiden pöytäkirjojen ja 

yleissopimusten voimaantulon 10-vuotispäivään vuoden 2012 alussa. EU:n kampanjalla oli 

myönteinen vaikutus, koska seitsemän valtiota ratifioi valinnaisen pöytäkirjan lasten 

osallistumisesta aseellisiin selkkauksiin, yksi valtio allekirjoitti ja 10 muuta ratifioi valinnaisen 

pöytäkirjan lasten myynnistä, lapsiprostituutiosta ja lapsipornografiasta sekä yksi valtio ratifioi 

ILO:n yleissopimuksen nro 182. Ratifiointeja odotetaan lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä vielä 

noin 12 valtiolta, jotka ovat osoittaneet myönteistä suhtautumista asiaan EU:n 

edistämiskampanjoinnin aikana. Joissakin tapauksissa edellytyksenä voi olla avun saaminen.  

 

Tyynenmeren saarten foorumin (PIF) sihteeristön kanssa aloitettiin EIDHR:n hankkeen välityksellä 

yhteistyö, jolla pyritään siihen, että PIF:n jäsenvaltiot ratifioisivat YK:n ihmisoikeussopimukset. 

 

Vastaavasti YK:n sopimuksilla perustettujen elinten ja erityisraportoijien suositusten 

täytäntöönpano ja valtioiden omien, yleisen määräaikaisarvioinnin puitteissa antamien sitoumusten 

noudattaminen kuuluvat nyt vakio-osina kahdenväliseen ihmisoikeustoimintaan kolmansien maiden 

kanssa. Lisäksi kahdenvälisissä yhteyksissään EU pyrki säännöllisesti siihen, että YK:n 

erityisraportoijille esitettäisiin pysyvä vierailukutsu.  

 

EU jatkoi vuonna 2012 yhteistyötä kumppanimaiden ja -järjestöjen kanssa uskonnon- ja 

uskonvapauden alalla pyrkien vakiinnuttamaan konsensuksen niistä päätöslauselmista, joita EU on 

esittänyt ihmisoikeusneuvostossa ja yleiskokouksessa. Lisäksi EU sitoutui kumppaneiden, 

erityisesti OIC:n, kanssa uskonnollisen suvaitsemattomuuden torjumiseen ja siihen liittyvien YK:n 

päätöslauselmien hyväksymiseen tavoitteenaan niiden ihmisoikeuksien jatkuva huomioon 

ottaminen, jotka perustuvat uskonnon- ja uskonvapautta koskeviin yleismaailmallisiin normeihin.  
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5 Ihmisoikeuksien ja demokratian toimintakulttuuri EU:n ulkosuhteissa  

 

Ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n toimintasuunnitelman mukaisesti EUH järjesti 

vuonna 2012 ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevaa koulutusta etenkin kolme kertaa 

vuodessa (vuonna 2012 maalis-, kesä- ja lokakuussa) järjestettävän viikon pituisen 

ihmisoikeuskurssisarjan muodossa. 

 

Ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevaa politiikkaa EU:n ulkosuhteissa käsitelleiden kolmen 

yleisluennon jälkeen järjestettiin erityiskursseja, joiden aiheina olivat syrjimättömyys (uskonnon- ja 

uskonvapaus, vammaiset, HLBT), sukupuolten tasa-arvo, lasten oikeudet, kansainvälinen 

rikosoikeus, demokratiatuki ja vaalitarkkailu, ihmisoikeudet YK:n puitteissa sekä Euroopan 

neuvosto ja ihmisoikeudet. EUH kutsui joillekin näistä koulutuskursseista luennoimaan 

asiantuntijoita tiedemaailmasta, ihmisoikeus- ja demokratiaverkostoon kuuluvista NGO:ista, YK:n 

alaisista järjestöistä ja Euroopan neuvostosta. 

 

Näihin koulutuskursseihin osallistui EUH:n ja Euroopan komission henkilöstöä (sekä 

päätoimipaikasta että edustustoista), YTPP-operaatioiden henkilöstöä, jäsenvaltioiden diplomaatteja 

ja Euroopan parlamentin henkilöstöä. Päivittäin kursseille osallistui keskimäärin 35 henkilöstön 

jäsentä, jotka ovat siten tärkeässä asemassa, kun ihmisoikeudet ja demokratia pyritään ottamaan 

huomioon kaikilla EU:n politiikan aloilla. Kursseista ilmoitettiin edustustoissa sijaitsevien 

ihmisoikeusalan yhteyspisteiden verkoston kautta, mistä johtuen niille ilmoittautui huomattava 

määrä edustustojen henkilöstöä (52 henkilöä 48 eri maasta), jotka jakoivat keskenään tietoja 

parhaista käytännöistä ajankohtaisissa ihmisoikeusasioissa.  

 

Antaakseen uutta vauhtia henkilöstön koulutukselle EUH käynnisti syyskuussa 2012 tutkimuksen 

jäsenvaltioiden järjestämistä ihmisoikeuksia ja demokratiaa käsittelevistä koulutuskursseista 

parhaiden käytäntöjen kokoamiseksi ja voimavarojen yhdistämiseksi. Seitsemän jäsenvaltiota 

ilmoitti kokemuksistaan.  
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Lisäksi ihmisoikeuksista ja demokratiasta järjestettiin muita koulutuskursseja osana edustustojen 

päälliköiden, virkamiesten ja yhteistyöstä vastaavien henkilöiden asemapaikkaan lähettämistä 

edeltävää koulutusta, jäsenvaltioiden diplomaateille järjestettäviä seminaareja, EUH:n 

perehdytyskursseja ja kehitysyhteistyöstä vastaavan pääosaston (DEVCO) alueellisia seminaareja 

sekä erillisten pyyntöjen perusteella. Asemapaikkaan lähettämistä edeltävään koulutukseen sisältyy 

nykyisin aina luento ihmisoikeuksista ja demokratiasta. 

 

EU jatkoi vuonna 2012 tuen antamista ihmisoikeuskoulutukselle kaikkialla maailmassa eri 

rahoitusvälineiden kuten demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen 

kautta. Akateemisten laitosten ja NGO:iden eri alueilla edistämien hankkeiden kohteina olivat 

erilaiset ihmiset koululapsista yhteisöjen johtajiin ja poliisiviranomaisiin unohtamatta kaikkein 

heikoimmassa asemassa olevia ryhmiä. Ihmisoikeuksia ja demokratiakehitystä käsittelevä Euroopan 

yliopistojen välinen keskus (EIUC) ja sen alueellisten maisterintutkintotason koulutusohjelmien 

verkosto Afrikassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella, Balkanilla, Kaukasiassa ja Latinalaisessa 

Amerikassa ovat esimerkkejä onnistuneista hankkeista tällä alalla. Verkosto yhdistää yli 

81 yliopistoa kautta maailman, ja se muodostaa tieteidenvälisen osaamiskeskuksen, joka tarjoaa 

jatkokoulutusta ihmisoikeuksien alalla sadoille opiskelijoille, tuleville johtajille, yksityiselle 

sektorille, kansalaisjärjestöille, virkamiehille ja EU:n edustustojen henkilöstölle. Vuonna 2012 

EIUC:n verkosto on aloittanut neuvottelut uuden alueellisen maisterintutkintotason 

koulutusohjelman perustamisesta Välimeren eteläpuolisella alueella. 

 

Ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n toimintasuunnitelman mukaisesti kaikkia EU:n 

edustustoja ja YTPP-operaatioita on pyydetty nimeämään ihmisoikeusalan yhteyspisteet ja 

julkaisemaan niiden yhteystiedot verkkosivuillaan. Vuoden loppuun mennessä kaikki 

140 edustustoa ja kaikki 15 YTPP-operaatiota olivat tehneet näin. Useissa tapauksissa on nimetty 

kaksi yhteyspistettä, joista toinen on poliittisella osastolla ja toinen operaatio-osastolla (yhtensä 

215 yhteyspistettä). Ihmisoikeuksien puolustajia varten on nimetty erityinen yhteyshenkilö 

101 maahan. 67 edustustoa on jo julkaissut ihmisoikeusalan yhteyspisteiden yhteystiedot 

verkkosivuillaan. Kuusi edustustoa on päättänyt turvallisuussyistä olla julkaisematta näitä tietoja. 
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Ihmisoikeusalan yhteyspisteet ovat keskeisessä asemassa koordinoitaessa paikallisesti 

maakohtaisten ihmisoikeusstrategioiden täytäntöönpanoa. Ne myös toimittavat päätoimipaikkaan 

asiantuntijatietoja paikallisista tapahtumista, käsittelevät yksittäisiä tapauksia, suorittavat virallisia 

yhteydenottoja ja tiedottavat EU:n prioriteeteista YK:n yleiskokouksen kolmannessa komiteassa ja 

ihmisoikeusneuvostossa. Kaikissa näissä asioissa yhteyspisteitä kannustettiin jakamaan tietoja 

parhaista käytännöistä. Siihen tarjoutuu tilaisuus Brysselissä 28. helmikuuta 2013 pidettävässä 

ihmisoikeusalan yhteyspisteiden ensimmäisessä kokouksessa. 

 

Maakohtaisten ihmisoikeusstrategioiden laatiminen ja täytäntöönpano tarjoaa uusia mahdollisuuksia 

EU:n edustustojen ja jäsenvaltioiden suurlähetystöjen väliselle yhteistyölle. Tämän tuloksena 

vuonna 2012 monessa paikassa perustettiin ihmisoikeustyöryhmiä poliittisten neuvosten tasolla ja 

EU:n edustustojen ja jäsenvaltioiden suurlähetystöjen yhteistyöosastoille lähetettiin ihmisoikeusalan 

asiantuntijoita. Useat työryhmät myös edesauttoivat parantamaan ihmisoikeuksien puolustajia 

koskevien tietojen ja toiminnan koordinointia, minkä johdosta työnjako paikallisten EU-

kumppaneiden välillä saatiin tehokkaammaksi. EUH jatkaa tällaisten paikallisten 

ihmisoikeustyöryhmien kannustamista parhaana käytäntönä. 
 

 

III POLITIIKAN TAVOITTEIDEN JOHDONMUKAISUUS EU:SSA JA KANSAINVÄLISESTI  

6 Demokratian tosiasiallinen tukeminen  

 

Vuonna 2012 EU:n jatkoi työtään demokratian ja ihmisoikeuksien lujittamiseksi kaikkialla 

maailmassa johdonmukaisiin tavoitteisiin pyrkien ja SEU 21 artiklassa vahvistettujen sitoumusten 

mukaisesti.  

 

Tärkeimpiin välineisiin kuului johdonmukaisia viestejä sisältävä poliittinen vuoropuhelu, jota 

tukivat vaalitarkkailuvaltuuskunnat ja kehitysyhteistyötoimet.  
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Johdonmukaisuuteen voidaan pyrkiä parhaiten maakohtaisesti, ja se alkaa EU:n välineiden, myös 

poliittisen vuoropuhelun, välisen johdonmukaisuuden varmistamisesta. Se jatkuu EU:n ja 

jäsenvaltioiden välisellä yhteistyöllä, jossa viestejä ja toimintaa yhdenmukaistetaan ja 

koordinoidaan. Se on saavuttanut tavoitteensa, kun tuesta on sovittu ja se toteutetaan yhdessä 

kumppanimaan kanssa. Aikaisempaa enemmän keskitytään kestäviin tuloksiin myös 

demokratiatuessa. 

 

Uskottavien vaaliprosessien tukemisessa erittäin näkyvien vaalitarkkailuvaltuuskuntien lisäksi 

kumppanimaissa toteutetaan yhteistyössä kansalaisjärjestöjen kanssa toimia, joilla tuetaan 

demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen (EIDHR) kautta 

kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia sekä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia.  
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Demokratiatukea toteutetaan myös laajemmassa mittakaavassa antamalla erilaisille julkisille 

instituutioille tukea, jonka tavoitteena on lisätä kansalaisille tarjottavia palveluja ja taloudellisten ja 

sosiaalisten oikeuksien toteutumista. Tukea annetaan myös parlamenteille ja kansalaisjärjestöille ja 

hallinnon hajauttamistoimia edistetään tavoitteena poliittisen tilan laajentaminen ja kansalaisten 

kuulemisen ja edustuksen varmistaminen. Valmiuksien kehittämistä ja instituutioiden tukemista 

toteutetaan pääasiassa kehitysyhteistyön rahoitusvälineen (DCI), eurooppalaisen naapuruuden ja 

kumppanuuden välineen (ENPI) ja Euroopan kehitysrahaston (EKR) kautta.  

 

Neuvoston marraskuussa 2009 ja joulukuussa 2010 antamien päätelmien täytäntöönpano on nyt osa 

strategiakehyksen ja toimintasuunnitelman mukaisia demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevia 

sitoumuksia.  

 

Vuonna 2012 demokratiatukea koskevaa työtä jatkettiin EU:n edustustoissa yhdessä 

jäsenvaltioiden kanssa yhdeksässä jäljellä olevassa pilottimaassa (Benin, Bolivia, Ghana, 

Indonesia, Kirgisia, Libanon, Malediivit, Mongolia ja Salomonsaaret, jotka mainittiin 

joulukuussa 2010 annetuissa neuvoston päätelmissä) demokratiaa koskevien kuvausten 

saattamiseksi päätökseen ja demokratiaa koskevien toimintasuunnitelmien laatimiseksi. Väliraportti 

hyväksyttiin lokakuussa 2012. Vuoden loppuraportointi ja ensimmäisen ryhmän pilottivaiheen 

loppuunsaattaminen on odotettavissa vuoden 2013 alkupuolella.  

 

Kaikki pilottiedustustot ovat toimittaneet kuvailevia raportteja, joissa esitetään tuenantajayhteisön 

toimet demokratian tukemiseksi pilottimaassa. Näistä edustustoista suurin osa on myös analysoinut 

tarpeita, ja ne laativat parhaillaan demokratiatuen toimintasuunnitelmia.  
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Työ jatkuu vuonna 2013, ja malliluonnoksia tarkistetaan saatujen raporttien perusteella. 

Tähänastiset tulokset osoittavat, että demokratiaan keskittyvät raportit tuottavat lisätietoa 

poliittisista rakenteista ja instituutioiden laadusta sekä tarjoavat arvion niistä poliittisista 

prosesseista, jotka joko lujittavat tai heikentävät demokratiaa. Niistä käy myös ilmi, että välineitä 

olisi kehitettävä edelleen niin henkilöstön kehittämisen ja koulutuksen kuin analyysia koskevien 

suuntaviivojen ja mallien osalta ja demokratiaa tukeva toiminta olisi määriteltävä ja toimet pantava 

täytäntöön ja niitä olisi arvioitava. 

 

Ensimmäisen pilottiryhmän kokemusten perusteella käynnistetään pilottimaiden toinen ryhmä. 

 

Demokratiaa koskevien kuvausten tarkoituksena on tarjota EU:lle arvio demokratian tilasta tietyssä 

maassa, antaa järjestelmällisempää tietoa keskeisistä näkökohdista ja arvioida mahdollisuuksia 

muutokseen. Ihannetapauksessa tämä toteutettaisiin yhteistyössä sekä paikallisten sidosryhmien 

(niin viralliset tahot kuin kansalaisyhteiskunta) että kansainvälisten sidosryhmien kanssa. Alustava 

päätelmä ensimmäisen ryhmän toimittamasta sisällöstä on, että kerätyt tiedot pysyvät suhteellisen 

pitkään ajankohtaisina ja toimivat hyödyllisinä taustatietoina poliittisia vuoropuheluja, 

kehitysyhteistyötä sekä vaalitarkkailua ja -apua varten. 
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Demokratiaa koskevien toimintasuunnitelmien tarkoituksena on esittää sovittu arviointi niillä 

aloilla, jotka tarvitsevat EU:n tai sen jäsenvaltioiden tukea ja muuta tukea demokratian 

lujittamiseksi. Ihannetapauksessa EU ja sen jäsenvaltiot (ja muut tuenantajat) sekä kumppanimaa 

sopivat yhdessä näistä aloista. Tarkoituksena on lisätä toimien johdonmukaisuutta ja 

omavastuullisuutta ja saada aikaan kestäviä tuloksia. Demokratiaa koskevat kuvaukset ja 

toimintasuunnitelmat esitellään neuvostolle, ja niitä käytetään metodologian kehittämiseksi 

edelleen. Lopullisena päämääränä on kehittää välineitä, joita voidaan soveltaa maailmanlaajuisesti. 

 

Todelliset vaalit ovat toimivan demokratian olennainen perusta ja kestävän kehityksen keskeinen 

osatekijä. EU uskoo, että toimenpiteet, joilla varmistetaan oikeus osallistua todellisiin vaaleihin, 

voivat edistää huomattavalla tavalla rauhaa, turvallisuutta ja konfliktinehkäisyä. EU jatkoi vuonna 

2012 vaaliprosessien voimakasta tukemista eri puolilla maailmaa lähettämällä viranomaisten 

kutsusta EU:n vaalitarkkailuvaltuuskuntia ja vaaliasiantuntijoiden valtuuskuntia sekä 

antamalla pyynnöstä vaaliapua ja tukea kotimaisille tarkkailijoille. 

 

Kesäkuussa tehtiin myös puolivälin tarkastelu vaalitarkkailuvaltuuskuntien ja vaaliasiantuntijoiden 

valtuuskuntien varainhoidon ja -käytön parantamiseksi. 

 

Vaalitarkkailuvaltuuskuntia lähetettiin vuonna 2012 Senegaliin, Algeriaan, Itä-Timoriin ja Sierra 

Leoneen. Erityisten turvallisuusolosuhteiden vuoksi Libyaan lähetettiin vaalien arviointiryhmä. 

Vaaliasiantuntijoiden valtuuskuntia lähetettiin lisäksi Egyptiin, Jemeniin, El Salvadoriin, Guinea-

Bissauhun, Senegaliin, Meksikoon, Angolaan ja Ghanaan.  
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EU vahvisti edelleen vaaliprosesseja koskevaa pitkän aikavälin toimintamalliaan ryhtymällä 

arvioimaan mahdollisimman monia vaalisyklin näkökohtia ennen vaaleja (esim. äänestäjien 

rekisteröintiä) ja niiden jälkeen (vaalitarkkailuvaltuuskunnan suositusten seuranta). Ihmisoikeuksia 

ja demokratiaa koskevassa EU:n strategiakehyksessä ja toimintasuunnitelmassa annetun 

sitoumuksen täyttämiseksi EU:n toimielimet toteuttivat toimia EU:n vaalitarkkailuvaltuuskuntien 

jatkotoimien järjestelmällisyyden parantamiseksi käyttämällä paremmin hyväksi olemassa olevia 

välineitä, kuten valtuuskuntien johtajien säännöllisiä raportteja ja EU:n avun suunnittelua, ja 

kehittämällä uusia välineitä, kuten edustustoille tarkoitettuja suuntaviivoja ja ohjeita 

seurantavaltuuskuntia varten. Vaalitarkkailuvaltuuskuntien vaikutusten lisäämiseksi EU käynnisti 

vaalisyklin keskellä seurantavaltuuskuntien ensimmäisen kierroksen, jonka tarkoituksena oli 

vahvistaa edellisissä vaaleissa annettujen suositusten täytäntöönpanoa seuraavien vaalien 

olosuhteiden parantamiseksi. EU lähetti joulukuussa 2012 seurantavaltuuskunnan Malawiin 

tarkastelemaan vaaliuudistusten edistymistä ja avustamaan seuraavien, vuonna 2014 pidettävien 

vaalien valmisteluissa. Useita muita valtuuskuntia valmistellaan vuodelle 2013. 

 

Tietoisena siitä, että suositusten luonteella ja muodolla on olennaista merkitystä niiden 

täytäntöönpanon onnistumiselle, EU jatkoi tarkkailuvaltuuskunnille näissä ja muissa asioissa 

tarkoitettujen menetelmäohjeidensa parantamista erityisesti NEEDS-hankkeen kautta. 
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NEEDS-hanke 2008–2012 

 

Tehostetun vaali- ja demokratiatuen verkosto (NEEDS) 2008–2012 oli kolmas EU:n rahoittama 

hanke tällä alalla. Hankkeen tarkoituksena oli: 

 

1) edistää johdonmukaisen menetelmän käytön vakiinnuttamista EU:n vaalitarkkailuvaltuuskuntien 

toimissa demokraattisia vaaleja koskevien kansainvälisten ja alueellisten normien mukaisesti (myös 

kytkökset vaaliapuun);  

2) parantaa EU:n tarkkailijoiden valmiuksia kehittämällä EU:n yhteinen toimintamalli 

tarkkailijoiden rekrytointia ja koulutusta varten;  

3) tukea demokratiaprosessia kolmansissa maissa antamalla alueellisten kumppanien välityksellä 

kohdennettua tukea kansallisille tarkkailijaryhmille ja muille merkityksellisille kansalaisjärjestöille 

ja tässä yhteydessä laatia ja edistää strategioita EU:n vaalitarkkailuvaltuuskuntien suositusten 

täytäntöönpanoa varten, valmiuksien kehittäminen mukaan luettuna. 

 

Kolmivuotisen (jatkettu yhdellä ylimääräisellä vuodella) hankkeen tuloksena saatiin useita 

hyödyllisiä välineitä ja suuntaviivoja EU:n vaalitarkkailuvaltuuskuntien käyttämää menetelmää 

varten, järjestettiin satojen pitkäaikaisesti tai lyhytaikaisesti toimivien tarkkailijoiden ja keskeisten 

ryhmän jäsenten koulutus sekä parannettiin kansalaisjärjestöjen ja alueellisten verkostojen 

valmiuksia. 

 

Nämä tavoitteet pysyvät sen tuen ytimessä, jota annetaan GIZ:n ja Erisin johdolla ja näiden 

afrikkalaisten, aasialaisten ja latinalais-amerikkalaisten alueellisten ja kansallisten kumppanien 

tuella toteutettavasta vaalitarkkailua ja demokratiatukea koskevasta hankkeesta (2013–2017). 
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EU johti edelleen eri vaalitarkkailuvaltuuskuntien kenttätoimien koordinointia ja osallistui muiden 

alueellisten järjestöjen kuten Afrikan unionin ja Arabiliiton valmiuksien vahvistamiseen. EU:n 

edustustoja kannustettiin noudattamaan Etyjin ja ODIHR:n antamia suosituksia vaalitarkkailusta. 

 

Arabiliiton ja EU:n välinen yhteistyö 

 

Vuonna 2012 NEEDS-hankkeella tuettiin 10-päiväistä ohjelmaa, joka sisälsi vastavuoroisia 

vierailuja ja toimia, joilla Arabiliitto ja EU saatettiin saman pöydän ääreen keskustelemaan 

vaalitarkkailuvaltuuskuntien haasteista. Kokoukset järjestettiin 7.–17. lokakuuta 2012, aluksi 

Brysselissä, minkä jälkeen Arabiliiton edustajat matkustivat 14. lokakuuta Liettuaan osallistuakseen 

parlamenttivaalien tarkkailuun. Arabiliiton valtuuskuntaan kuului sen päätoimipaikasta tulleet 

14 asiantuntijaa, joiden tehtäviin kuuluu osallistua Arabiliiton vaalitarkkailuvaltuuskuntiin, ja 

edustaja Maltalla sijaitsevasta EU:n ja Arabiliiton yhteystoimistosta. 

 

Seminaari antoi Arabiliiton ja EU:n virkamiehille mahdollisuuden vaihtaa tietoja vaalitarkkailun 

nykyisistä käytännöistä ja toimintamalleista ja vaaliavun menetelmistä. Osanottajat saivat näin lisää 

tietoa toistensa kokemuksista vaalitarkkailussa ja pystyivät vertailemaan menetelmiä ja strategioita, 

joita useat muut vaalitarkkailuryhmiä rahoittavat kansainväliset ja alueelliset toimijat käyttävät.  
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EU tuki useissa maissa luotettavia kansallisia tarkkailuverkostoja rahoituksen ja valmiuksien 

kehittämisen muodossa. Lisäksi EU jatkoi teknisen ja aineellisen tuen antamista vaaliprosesseja 

varten erityisesti vaalijärjestelyistä vastaaville elimille, aineellisen tuen antamista äänestys- ja 

rekisteröintitoimiin ja yhä enemmän myös muille keskeisille sidosryhmille kuin vaalijärjestelyistä 

vastaaville elimille prosessiin osallistumisen ja sen hyväksyttävyyden edistämiseksi. Tähän sisältyi 

kansalaisjärjestöjen tukeminen muun muassa äänestäjien ja kansalaisten valistamisessa, 

puolueettomien ja ammattimaisten tiedotusvälineiden edistäminen muun muassa antamalla 

koulutusta toimittajille, koulutuksen tarjoaminen puolueiden jäsenille ja ehdokkaille myös 

puolueiden välistä vuoropuhelua ja sukupuolten tasa-arvoa koskevissa kysymyksissä, 

kannustaminen hyväksymään asianmukaiset mekanismit vaaleja koskevien riitojen ratkaisemiseksi 

ja oikeuslaitoksen vahvistaminen. 

 

Vuonna 2012 EU antoi vaaliapua useissa maissa kuten Burkina Fasossa, El Salvadorissa, 

Nigeriassa, Pakistanissa ja Togossa. Maailmanlaajuisia toimiaan ja painotustaan vähentämättä EU 

on vahvistanut tukeaan Välimeren eteläpuolisissa maissa ja Lähi-idässä käynnissä olevalle 

demokratisoitumisen aallolle. Siksi tukea annettiin demokraattisille uudistusprosesseille Jordaniassa 

ja Libyassa. Parhaillaan valmistellaan tuen antamista maille, joissa on käynnissä demokraattisten 

instituutioiden vakiinnuttaminen (esim. Nepal ja Tansania), ja kriisin kohdanneille maille, joissa 

siirtymävaiheen instituutioita ollaan korvaamassa demokraattisesti valituilla instituutioilla (esim. 

Madagaskar).  

 

EU:n painopisteinä ovat edelleen tietämyksen ja toimintapolitiikan kehittäminen sekä yhteistyö 

tärkeimpien vaaliapuun osallistuvien toimijoiden kanssa. Aihekohtainen työpaja "Vaalit ja tieto- ja 

viestintätekniikka" järjestettiin Mombasassa Keniassa maaliskuussa 2012, ja siihen osallistui yli 

200 osanottajaa mukaan lukien vaalilautakuntien edustajia useista kehitysmaista. Työpaja 

järjestettiin yhteistyössä UNDP:n kanssa. Työpajassa laadittiin kattava yhteenveto, ja siitä tehtiin 

verkko-oppimiskurssi.  
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7 Ihmisoikeuksista ja demokratiasta vastaava pysyvä yksikkö EU:n neuvostossa  

 

Kaikkia ihmisoikeusnäkökohtia EU:n ulkosuhteissa käsittelevän neuvoston työryhmän 

(COHOM) työskentelyyn osallistuvat EU:n jäsenvaltiot, Euroopan komissio ja Euroopan 

ulkosuhdehallinto. Tämä ihmisoikeustyöryhmä vastaa ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan 

EU:n politiikan strategisesta kehittämisestä ja täytäntöönpanosta, mikä kattaa erilaiset 

ihmisoikeuksia koskevat EU:n suuntaviivat, kolmansien maiden kanssa käytävät 

ihmisoikeusvuoropuhelut ja -neuvottelut sekä ihmisoikeuksien huomioon ottamisen EU:n 

ulkoisessa toiminnassa.  

 

Keskeisenä tehtävänä on EU:n strategisten painopisteiden määrittäminen monenvälisiä 

ihmisoikeusfoorumeja varten, joita ovat erityisesti YK:n ihmisoikeusneuvosto ja YK:n 

yleiskokouksen kolmas komitea. Ihmisoikeustyöryhmä vastasi ihmisoikeuksia ja demokratiaa 

koskevan EU:n strategiakehyksen ja toimintasuunnitelman laatimisesta, ja se valvoo niiden 

täytäntöönpanoa kokonaisuudessaan.  

 

Ihmisoikeustyöryhmä käy säännöllisesti keskusteluja Euroopan parlamentin ihmisoikeuksien 

alivaliokunnan puheenjohtajan ja kansalaisjärjestöjen edustajien kanssa. Lisäksi 

ihmisoikeustyöryhmässä käy säännöllisesti puhumassa erityisaiheista useita muita korkea-arvoisia 

vieraita kuten YK:n erityisraportoijia.  

 

Työryhmän työtaakka ja kokousten määrä ovat viime vuosina lisääntyneet huomattavasti EU:n 

ihmisoikeuspolitiikan laajentumisen myötä. Esimerkiksi vuoden 2012 alkupuoliskolla pidettyjen 

kokousten määrä ajallisesti lähes kaksinkertaistui vuoteen 2010 verrattuna. Tämä uusi tilanne vaati 

muutoksia työmenetelmiin. 
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Tavanomaisia pääkaupungeissa pidettäviä kokouksia, joihin osallistuvat EU:n jäsenvaltioiden 

ihmisoikeusalan päälliköt, täydentävät nyt marraskuussa 2012 perustetun Brysselin 

kokoonpanon säännölliset kokoukset. Päätavoitteena ei ole ainoastaan käsitellä 

ihmisoikeustyöryhmän kasvanutta työtaakkaa, vaan myös mahdollistaa se, että se voi reagoida 

tapahtumiin nopeammin, ja varmistaa tiivis vuorovaikutus poliittisten ja turvallisuusasioiden 

komitean sekä muiden, erityisesti neuvoston maantieteellisten työryhmien kanssa. Tämä on selkeä 

osoitus siitä, että EU aikoo määrätietoisesti edistää ihmisoikeuksia ja demokratiaa kaikessa 

ulkoisessa toiminnassaan.  

 

Ihmisoikeustyöryhmä noudattaa nykyistä käytäntöä kiertävästä puheenjohtajuudesta. Se on 

perustanut erityistyöryhmiä, jotka tukevat ihmisoikeustyöryhmän työtä tietyllä painopistealoilla 

vastaamalla huolellisesta valmistelusta ja keskustelemalla tietyistä aiheista, erityisesti 

ihmisoikeuksia koskevien EU:n suuntaviivojen täytäntöönpanosta (esim. kuolemanrangaistus, 

kidutus, lapset ja aseelliset konfliktit, ihmisoikeuksien puolustajat, lapsen oikeudet, naisiin ja 

tyttöihin kohdistuva väkivalta). Nämä erityistyöryhmät ovat käytännöllinen tapa saattaa yhteen alan 

asiantuntijat EUH:sta, komission yksiköistä ja jäsenvaltioista ja jakaa epävirallisesti työtaakkaa.  

 

Tällä hetkellä epävirallisia työnjakojärjestelyjä on olemassa myös YK:n ihmisoikeusfoorumilla 

(yleiskokouksen kolmas komitea ja ihmisoikeusneuvosto) ja muissa monenvälisissä järjestöissä 

kuten Euroopan neuvostossa ja Etyjissä.  

 

Toimivat työnjakojärjestelyt takaavat laajan poliittisen tuen ja mahdollistavat asiantuntemuksen ja 

voimavarojen käytön parhaalla mahdollisella tavalla. Työnjaon tehostamista koskevia keskusteluja 

jatketaan vuonna 2013.  
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8 Politiikan johdonmukaistaminen  

 

EU on sitoutunut edistämään ihmisoikeuksia kaikilla aloilla. EU ja sen jäsenvaltiot ovat 

sitoutuneet varmistamaan ihmisoikeuksien kunnioittamisen EU:n rajojen sisällä. EU:n alueen 

ulkopuolella EU edistää määrätietoisesti ihmisoikeuksia ja demokratiaa kaikessa ulkoisessa 

toiminnassaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklan mukaisesti. Vuoden 2012 aikana 

on pyritty käsittelemään EU:n ulkoisen ja sisäisen ihmisoikeuspolitiikan keskinäiseen 

johdonmukaisuuteen ja yhtenäisyyteen liittyviä kysymyksiä. Yhteistyötä perusoikeuksia, 

kansalaisoikeuksia ja henkilöiden vapaata liikkuvuutta käsittelevän neuvoston työryhmän (FREMP) 

ja ihmisoikeuksia ulkoisessa toiminnassa käsittelevän työryhmän (COHOM) välillä tehostetaan 

vuonna 2013. 

 

9 Taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien kunnioittaminen  

 

Taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet (TSS-oikeudet) ovat olennainen osa EU:n 

ulkoista ihmisoikeuspolitiikkaa, mikä kuvastaa vahvaa sitoutumista kaikkien ihmisoikeuksien 

yleismaailmallisuuteen ja jakamattomuuteen. Näiden oikeuksien edistämiseksi, suojelemiseksi ja 

kunnioittamiseksi käytettiin vuonna 2012 erilaisia välineitä, joihin kuuluivat myös puolesta 

puhuminen korkealla tasolla ja julkiset diplomatian keinot. 

Hallitustenvälisissä neuvotteluissa EU kannusti tunnustamaan ihmisoikeusnormien täytäntöönpanon 

sekä kestävän kehityksen ja köyhyyden poistamisen väliset yhteydet. TSS-oikeuksista keskusteltiin 

myös joidenkin EU:n ihmisoikeusvuoropuheluihin osallistuvien kumppanien kanssa vuoden 2012 

aikana. Esimerkiksi Kolumbian, Georgian, Ukrainan ja Vietnamin kanssa käydyissä 

ihmisoikeusvuoropuheluissa käsiteltiin TSS-oikeuksia vuonna 2012 eri näkökulmista, mukaan 

lukien työntekijöiden oikeudet ja maanomistusoikeudet. Tämä tullaan jatkossa tekemään 

järjestelmällisemmin, kuten on edellytetty ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevassa 

toimintasuunnitelmassa. 
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Koko vuoden ajan EU tuki aktiivisesti monia TSS-oikeuksia käsitteleviä YK:n erityisraportoijia, 

esimerkiksi ravinnon ja veden saantioikeuden alalla toimivia, ja teki yhteistyötä heidän kanssaan.  

YK:n yleiskokouksen ministeriviikon 2012 aikana EU järjesti yhdessä Yhdysvaltojen ja YK Vesi 

-järjestön kanssa korkean tason tapahtuman vedensaannin varmistamisesta ja sen merkityksestä 

elintarvike- ja energiahuollolle sekä talouskehitykselle ja sosiaaliselle kehitykselle. Korkea 

edustaja, varapuheenjohtaja Ashton ja Yhdysvaltojen ulkoministeri Clinton käyttivät puheenvuoron 

tässä tapaamisessa. Osanottajat pitivät erittäin tärkeänä yhteistyötä ja nopeaa toimintaa veden 

niukkuuden ehkäisemiseksi ja ehdottivat, että vesienhoitoa voitaisiin parantaa hallituksen, liike-

elämän ja oppilaitosten välisillä kumppanuuksilla. Vedensaannin varmistamista käsiteltiin myös 

Kyproksella syyskuussa pidetyssä EU:n ulkoministerien epävirallisessa kokouksessa. 

Maailman suurimpana kehitysavun antajana EU toteutti konkreettisia toimia kumppaniensa 

tukemiseksi TSS-oikeuksien toteuttamisessa. EIDHR:n täytäntöönpanostrategian mukaisesti EU 

sitoutui lisäämään tukeaan TSS-oikeuksia koskeville aloitteille ja lisäksi kannusti valtioita 

allekirjoittamaan ja ratifioimaan TSS-yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan. 

Ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n strategiakehyksen ja toimintasuunnitelman toimen 9 

(Taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien kunnioittaminen) mukaan EU:n tulisi a) 

osallistua taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan asialistan määrittelyyn, 

painottaen erityisesti YK:n ihmisoikeusneuvostoa ja tiiviissä yhteistyössä kyseisiä oikeuksia 

käsittelevien YK:n erityisraportoijien kanssa, sekä b) käsitellä taloudellisiin, sosiaalisiin ja 

sivistyksellisiin oikeuksiin liittyviä erityiskysymyksiä vuoropuheluissaan kolmansien maiden 

kanssa.  

Tähän liittyvä työsuunnitelma laaditaan vuoden 2013 puoliväliin mennessä. Ihmisoikeustyöryhmä 

aloitti asiaa koskevat keskustelut Portugalin laatiman epävirallisen asiakirjan pohjalta marraskuussa 

2012 ja jatkaa niitä vuoden 2013 alussa.  

http://m.state.gov/md198179.htm
http://m.state.gov/md198179.htm
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Toimessa 10 EU sitoutuu pyrkimään ihmisoikeuksien edistämiseen kehitysyhteistyössä ja (toimi 

10 c) sisällyttämään ihmisoikeuskysymykset EU:n kannanottoihin kehitysyhteistyön 

maailmanlaajuisen asialistan puolesta ja muissa globaaleissa kysymyksissä, erityisesti 

vuosituhannen kehitystavoitteiden toteuttamisprosessissa. Työtä tehdään jo sen varmistamiseksi, 

että vuoden 2015 jälkeisessä kehitysohjelmassa keskitytään ihmisoikeuksiin, demokratiaan ja 

hyvään hallintotapaan. 

 

EU jatkoi vuonna 2012 tiivistä yhteistyötään kansainvälisen työjärjestön (ILO) kanssa. Se pani 

täytäntöön komission lokakuussa 2011 antaman tiedonannon "EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan 

vaikutuksen lisääminen: muutossuunnitelma", jossa korostetaan työllisyyden ja ihmisarvoisen työn 

merkitystä sellaiselle osallistavalle kasvulle, jossa ihmiset voivat osallistua vaurauden ja uusien 

työpaikkojen luomiseen ja hyötyä siitä.  

 

EIDHR:n rahoitusta saava ihmisoikeuksia ja demokratiakehitystä käsittelevä Euroopan yliopistojen 

välinen keskus (EIUC) järjesti heinäkuussa 2012 Venetsiassa Italiassa diplomaattikonferenssin, 

jonka aiheena oli EU ja taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet. Konferenssiin osallistui 

tärkeitä sidosryhmiä, kuten tiedemaailman edustajia ja ihmisoikeuksien ja demokratian 

asiantuntijoita EU:n toimielimistä ja jäsenvaltioista), jotka keskustelivat tavoista tehostaa 

taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevaa EU:n politiikkaa.  

 

EUH järjesti maaliskuussa 2012 virkamiehille taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä 

oikeuksia koskevan kurssin. Sille osallistui EUH:n, Euroopan komission ja jäsenvaltioiden 

ulkoministeriöiden henkilöstöä. 

http://ec.europa.eu/europeaid/news/agenda_for_change_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/news/agenda_for_change_en.htm
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IV IHMISOIKEUDET EU:N KAIKISSA ULKOISISSA POLITIIKOISSA JA VÄLINEISSÄ 

10 Pyrkimys ihmisoikeuspohjaiseen lähestymistapaan kehitysyhteistyössä  

 

Vuonna 2012 aloitettiin toteuttamaan useita politiikkoja ja toimia, joiden tarkoituksena on parantaa 

ihmisoikeuspohjaisen lähestymistavan noudattamista kehitysyhteistyössä. Muutossuunnitelmassa1 

ja budjettituen suuntaviivoissa2 vahvistetaan ihmisoikeudet, hyvä hallintotapa ja demokratia EU:n 

kehitysyhteistyön painopistealoiksi. Euroopan parlamentin 23. lokakuuta 2012 hyväksymässä 

päätöslauselmassa EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan tulevaisuutta koskevasta 

muutossuunnitelmasta3, kehotetaan komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa "noudattamaan 

sitoumustaan ihmisoikeuslähtöiseen toimintamalliin kaikissa kehitysyhteistyötoimissaan".  

 

Osallistava kasvu ja sosiaalinen ja taloudellinen hyvinvointi ovat erottamattomasti yhteydessä 

ihmisoikeuksiin sekä kansalaisoikeuksiin ja poliittisiin oikeuksiin. Ohjelmasuunnittelulle 

laadittujen uusien ohjeiden4 mukaan EU:n tulisi tehdä enemmän yhteistyötä kumppanimaiden 

kanssa demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen edistämiseksi. EU:n olisi myös 

mukautettava tukensa (avun koostumus ja taso, menetelmät ja järjestelyt) vastaamaan maan omaa 

sitoutumista ihmisoikeuksiin, demokratiaan ja oikeusvaltioperiaatteeseen ja kykyyn toteuttaa 

uudistuksia ja täyttää kansalaisten toiveet ja tarpeet. Uusissa budjettituen suuntaviivoissa5 

tunnustetaan, että yleistä budjettitukea olisi annettava sinne, missä voidaan luottaa siihen, että apu 

käytetään niiden perusarvojen ja tavoitteiden edistämiseen, joihin EU ja kumppanimaat ovat 

yhdessä sitoutuneet. Tähän liittyen EU on laatinut perusarvojen arviointimenetelmän (budjettituen 

suuntaviivojen 4 luku ja liite 12), jota olisi noudatettava erilaisten sopimusten yhteydessä. 

Sitoutuminen perusarvoihin on nykyään ennakkoedellytys hyvää hallintoa ja kehitystä koskeville 

sopimuksille.

                                                 
1 Neuvoston päätelmät "EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan vaikutuksen lisääminen: 

muutossuunnitelma" (Neuvoston 3166. istunto (ulkoasiat), 14.5.2012). 
2 Kuvastaa uutta toimintapolitiikkaa, joka esitettiin neuvoston päätelmissä "Kolmansille maille 

annettavaa EU:n budjettitukea koskeva uusi lähestymistapa" (Neuvoston 3166. istunto 
(ulkoasiat) Brysselissä 14.5.2012). 

3 2012/2002(INI). 
4 Ohjeet 11:nnen Euroopan kehitysrahaston (EKR) ja kehitysyhteistyön rahoitusvälineen (DCI) 

vuosien 2014–2020 ohjelmasuunnittelua varten, hyväksytty 15.5.2012. 
5 Hyväksytty syyskuussa 2012. 
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Lisäksi joulukuussa 2011 esitetyt monivuotista rahoituskehystä 2014–2020 koskevat ehdotukset 

osoittavat, että on tapahtunut siirtyminen ihmisoikeuksien ja demokratian pitämisestä asiana, jota 

käsitellään eri alojen yhteydessä, hyvin usein vain aihekohtaisia välineitä käyttäen, sen pitämiseen 

omana alanaan, joka sisältää kaiken siihen liittyvän toiminnan. Ihmisoikeuksia ja demokratiaa ei 

enää pidetä "lisinä" vaan pikemminkin perustana johdonmukaisemmalle ja tehokkaammalle 

ohjelmasuunnittelulle. Näin ollen EU:n toiminnalla on useita muotoja: ihmisoikeudet 

ennakkoedellytyksenä yleiselle budjettituelle, joutavampi ja vahvistettu demokratiaa ja 

ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen rahoitusväline, tiiviimpi yhteistyö kansalaisyhteiskunnan 

kanssa ja paremmat yhteydet siihen sekä ennen kaikkea ihmisoikeuksien, demokratian ja hyvän 

hallintotavan sisällyttäminen kaikkiin maantieteellisiin välineisiin. Tällä tavoin EU varmistaa, että 

ihmisoikeuksiin, demokratiaan ja hyvään hallintotapaan liittyvien hankkeiden kohteena eivät ole 

vain oikeuslaitoksen uudistukset tai institutionaalisten rakenteiden kehittämishankkeet vaan myös 

infrastruktuuri- ja ympäristöhankkeet. EU varmistaa esimerkiksi, että ihmiset, joihin hankkeet 

vaikuttavat, pystyvät esittämään näkemyksensä ja tarpeensa eli käyttämään ihmisoikeuksiaan. Tätä 

varten EU kehittää vuonna 2013 "keinovalikoiman, jolla edistetään ihmisoikeuspohjaista 

lähestymistapaa kehitysyhteistyöhön"1. Maakohtaisten ihmisoikeusstrategioiden tulisi olla 

keskeinen osa ohjelmasuunnittelua.  

 

Ohjelmasuunnittelun rinnalla EU pyrkii parhaillaan parantamaan johdonmukaisuutta ja 

koordinointia YK:n kestävän kehityksen kokouksen (Rio+20) jatkotoimien ja vuoden 2015 

jälkeisen kehitysohjelman välillä korostaen sitä, että vuoden 2015 jälkeisen tavoitteen tulisi olla 

"ihmisarvoisen elämän takaaminen kaikille" vuoteen 2030 mennessä. Demokraattiseen 

hallintotapaan, oikeusvaltioon ja ihmisoikeuksien täysimääräiseen toteutumiseen liittyvät 

kysymykset ovat tärkeitä kestävän kehityksen saavuttamiseksi. Tämän vuoksi EU pyrkii 

varmistamaan, että nämä keskeiset kysymykset otetaan huomioon vuoden 2015 jälkeisessä 

maailmanlaajuisessa kehitysohjelmassa. 

                                                 
1 Ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevaan EU:n strategiakehykseen liittyvän 

toimintasuunnitelman toimi 10 a. 
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11 Kaupankäynti ihmisoikeuksia edistävällä tavalla  

 

Komissio antoi vuoden 2012 alussa tiedonannon "Kauppa, kasvu ja kehitys: Kauppa- ja 

investointipolitiikan räätälöinti apua eniten tarvitsevien maiden tarpeiden mukaan"1, jossa 

vahvistetaan, että SEU 3 artiklan 5 kohdan ja SEUT 207 artiklan mukaisesti EU:n 

kauppapolitiikkaa ohjaavat ne perusarvot, joille EU perustuu, mukaan lukien ihmisoikeuksien 

kunnioittaminen ja edistäminen sekä kestävä kehitys.  

 

Neuvosto antoi 25. lokakuuta 2012 yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamista koskevan asetuksen 

N:o 978/2012, joka korvaa aikaisemman yleistä tullietuusjärjestelmää (GSP) koskevan 

asetuksen. Uudella GSP-asetuksella vahvistetaan mekanismi, jolla seurataan, miten GSP+ 

-järjestelyn edunsaajat noudattavat kansainvälisiä yleissopimuksia, keskeiset 

ihmisoikeussopimukset mukaan luettuina. Komissio tehostaa raportointia GSP+ -järjestelyn 

edunsaajien täytäntöönpanotoimista antamalla asiasta kertomuksen sekä neuvostolle että Euroopan 

parlamentille joka toinen vuosi. Näitä tiukennettuja säännöksiä sovelletaan sitten, kun uudet 

tullietuudet tulevat voimaan 1. tammikuuta 2014. 

                                                 
1 KOM(2012) 22. 
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EU:n vapaakauppasopimukset kytkeytyvät vastaaviin poliittisiin puitesopimuksiin 

"siltalausekkeiden" kautta, joihin sisältyy ihmisoikeuslausekkeita. Jos voimassa olevaa assosiaatio- 

tai puitesopimusta ei ole, erillinen ihmisoikeuslauseke sisällytetään vapaakauppasopimuksiin. 

Kolumbian ja Perun kanssa kesäkuussa 2012 allekirjoitetussa vapaakauppasopimuksessa 

noudatettiin tätä toimintamallia, mikä sai Euroopan parlamentin hyväksynnän joulukuussa. Ennen 

komission ehdotusta kauppaneuvottelujen aloittamisesta toteutetaan vaikutustenarviointi. Itse 

neuvottelujen aikana suoritettava kestävään kehitykseen kohdistuvien vaikutusten arviointi (SIA) 

puolestaan mahdollistaa yksityiskohtaisemman analyysin. Näiden molempien arviointien 

ihmisoikeusulottuvuutta on tehostettu entisestään sen jälkeen, kun vuonna 2011 hyväksyttiin 

toimintaohjeet perusoikeuksien huomioon ottamisesta komission vaikutustenarvioinneissa. Tämä 

toimintamalli otettiin käyttöön vuonna 2012 ennen vapaakauppasopimusta koskevien neuvottelujen 

aloittamista Japanin kanssa, ja sitä sovellettiin ensimmäisessä erillisessä kahdenvälisessä 

investointisopimuksessa (Lissabonin sopimuksen mukaisesti uusi EU:n toimivallan ala) Kiinan 

kanssa sekä Georgian ja Moldovan tasavallan kanssa tehtävistä pitkälle menevistä ja laaja-alaisista 

vapaakauppasopimuksista tehdyissä kestävään kehitykseen kohdistuvien vaikutusten arvioinneissa.  

 

Euroopan komissio lisäsi joulukuussa 2011 sellaisten tavaroiden kaupasta, joita voi käyttää 

kidutukseen tai kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, annetussa asetuksessa N:o 1236/2005 

olevaan vientivalvonnan alaisten tavaroiden luetteloon tiopentaalinatriumin ja vastaavat tappavissa 

ruiskeissa käytettävät aineet1. Komissio on erityisesti Euroopan parlamentin pyynnöstä aloittanut 

asiantuntijaryhmän avustamana asetuksen N:o 1236/2005 yleisen tarkistamisen, joka on määrä 

saada päätökseen vuonna 2013. Tarkistamisen aikana tarkastellaan sitä, olisiko vientivalvonnan 

alaisten tavaroiden luetteloon tehtävä uusia muutoksia ja olisiko ehdotettava lisätoimenpiteitä.  

Komissio on aloittanut neuvottelut mahdollisuudesta ulottaa voimassa olevan vientivalvonta-

asetuksen N:o 428/2009 tiettyjen säännösten soveltaminen tiettyjen sellaisten arkaluonteisten 

teknologioiden viennin valvontaan, joita voidaan käyttää ihmisoikeusloukkauksiin konfliktialueilla 

ja autoritaarisissa hallinnoissa.  

                                                 
1 Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1352/2011, annettu 20.12.2011. 
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Esimerkiksi Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetussa 

neuvoston asetuksessa N:o 36/2012 kiellettiin Syyrian tilanteen jatkuvan heikentymisen takia 

sellaisten laitteiden tai ohjelmistojen vienti, joiden ensisijaisena tarkoituksena on käyttö internetin ja 

puhelinyhteyksien seurantaan tai kuunteluun Syyrian hallinnon toimesta. Kielto tuli voimaan 

EU:ssa 18. tammikuuta 2012. 

 

Asekauppasopimusta koskeneen YK:n konferenssin aikana EU ja sen jäsenvaltiot ilmaisivat 

selvästi olevansa vakuuttuneita siitä, että aseiden siirrot on kiellettävä silloin, kun on selvä vaara, 

että aseita käytetään ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden tai kansainvälisen 

humanitaarisen oikeuden vakavaan rikkomiseen. 

 

12 Otetaan ihmisoikeudet huomioon konfliktinesto- ja kriisinhallintatoimissa  

 

EU jatkoi ihmisoikeuksiin ja sukupuolten tasa-arvoon liittyvien politiikkojensa täytäntöönpanoa ja 

vakiinnuttamista yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan osana. Ihmisoikeudet ja tasa-

arvoasiat otettiin edelleen huomioon YTPP-operaatioiden suunnittelussa, toteutuksessa ja 

arvioinnissa. EUH perusti ihmisoikeuksien ja tasa-arvon huomioon ottamista YTPP:ssä käsittelevän 

sisäisen erityistyöryhmän, joka kokoaa yhteen säännöllisin väliajoin kaikkien asiaan liittyvien 

yksiköiden edustajia. Neuvoston vuoden 2010 selvityksen "Kokemukset ja parhaat käytänteet 

ihmisoikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta YTPP:n sotilas- ja 

siviilioperaatioissa"1 suositukset toimivat edelleen lähtökohtana EU:n toiminnalle tällä alalla 

yhdessä ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevassa EU:n toimintasuunnitelmassa annettujen 

erityisten sitoumusten kanssa.  

 

                                                 
1 Täydellinen luettelo on asiakirjassa 17138/1/10 REV 1. 
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YTPP-operaatioiden ihmisoikeusalan neuvonantajien ja tasa-arvoasioiden neuvonantajien vuotuinen 

kokous pidettiin kesäkuussa tällä kertaa lähes samanaikaisesti YK:n turvallisuusneuvoston 

päätöslauselman 1325 täytäntöönpanoa käsittelevän EU:n jäsenvaltioiden vuotuisen kokouksen 

kanssa. Kokouksessa vaihdettiin tietoja parhaista käytännöistä ja annettiin käytännön suosituksia 

siitä, miten näiden neuvonantajien työtä voitaisiin tukea paremmin. Vuonna 2012 

siviilioperaatioista 60 prosentissa ja sotilaallisista operaatioista kaikissa henkilöstöön kuului 

ihmisoikeusalan ja/tai tasa-arvoasioiden neuvonantaja tai kouluttaja (EUTM Somalia -operaatio).  

 

Ihmisoikeuksia, lasten suojelua ja tasa-arvoa koskevia koulutuskursseja kehitettiin edelleen 

yhteistyössä EU:n jäsenvaltioiden koulutuslaitosten ja kansalaisyhteiskunnan ryhmien kanssa. 

Kurssien pitäisi olla valmiita vuonna 2013. Nämä lähettämistä edeltävät kurssit perustuvat 

jäsenvaltioiden vuonna 2010 hyväksymiin vakioituihin koulutusosioihin, ja ne on tarkoitettu siviili- 

ja sotilasoperaatioiden henkilöstölle. Edelleen järjestettiin erityisiä koulutusjaksoja EU:n ja 

jäsenvaltioiden henkilöstön perehdyttämiseksi EU:n ihmisoikeussitoumuksiin YTPP:n alalla 

erityisesti osana ETPAn ja EUH:n koulutusohjelmia.  

 

Toimintasuunnitelman mukaisesti EUH ryhtyi vuonna 2012 kehittämään konflikteja koskevaa 

varhaisvaroitusjärjestelmää, jossa ihmisoikeusloukkaukset kuuluvat indikaattoreiden joukkoon. 

Järjestelmä parantaa EUH:n valmiuksia määrittää väkivaltaisten konfliktien riskit ja vaihtoehdot 

varhaisvaiheen toiminnalle. Sen pilottivaihe käynnistetään kahdeksassa Sahelin alueen maassa 

vuoden 2013 alussa. 
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Mitä tulee yhteistyöhön kansainvälisten järjestöjen kanssa EU:n ja YK:n ohjauskomitea keskusteli 

marraskuussa 2012 pitämässään kokouksessaan parhaista käytännöistä ihmisoikeuksien 

huomioon ottamiseksi kriisinhallinnassa. Myös EU:n ja AU:n vuoropuhelussa marraskuussa 

2012 keskusteltiin tästä asiasta.  

 

Kansalaisyhteiskunta oli myös tiiviisti mukana EU:n työssä tällä alalla ja osallistui erityisesti 

ihmisoikeusalan ja tasa-arvoasioiden neuvonantajien vuotuiseen kokoukseen ja työryhmissä 

säännöllisesti käytyihin keskusteluihin Brysselissä sekä operaatioalueilla.  

 

Neuvosto saattoi maaliskuussa 2012 päätökseen naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevien YK:n 

turvallisuusneuvoston päätöslauselmien täytäntöönpanosta YTPP-operaatioiden puitteissa vuonna 

2008 hyväksytyn operatiivisen asiakirjan1 tarkistamisen.  

                                                 
1 7109/12. Siinä viitataan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan 1325 sellaisena kuin 

se on vahvistettuna päätöslauselmilla 1820, 1888, 1889 ja 1960. 



 
9431/13   63 
LIITE DG C   FI 

 

EUTM Somalia on EU:n koulutusoperaatio, jonka tarkoituksena on Somalian sotilaiden 

kouluttaminen osana Somaliassa toteutettavaa turvallisuusalan uudistusta. Operaation 

sijaintipaikka on Ugandassa, jossa sillä on esikunta Kampalassa ja koulutusleiri Bihangassa. 

Käynnistymisestään vuonna 2010 lähtien EUTM Somalia -operaatiossa on annettu koulutusta 

noin 3000 somalialaiselle sotilaalle, jotka nyt muodostavat Somalian uusien kansallisten 

asevoimien perustan.  

 

Sotilaiden tehtäviä koskevan koulutuksen lisäksi koulutusohjelmaan sisältyy pysyvästi kurssi 

ihmisoikeuksista ja demokratiasta. Kurssin aiheita ovat ihmisoikeudet sotilaan tehtävien 

yhteydessä, lasten oikeudet, naisten oikeudet, perheen käsite (erityisesti evakossa olevien 

henkilöiden kohdalla), demokraattinen järjestelmä ja Somalian asevoimien rooli 

demokraattisessa Somaliassa. Näitä aiheita käsiteltiin yhteensä 12 kahden tunnin luennon 

aikana. Tämä kurssi on pakollinen kaikille koulutukseen osallistujille riippumatta heidän 

sotilasarvostaan tai erikoistumisalastaan. Annetun koulutuksen validoimiseksi 

loppuharjoitukseen sisältyi skenaarioita ihmisoikeusloukkauksista.  

 

Osanottajille annetun ihmisoikeuksien ja demokratian perusperiaatteita käsitelleen 

koulutuksen lisäksi korostettiin sotilaiden omanarvontuntoa ja solidaarisuutta heidän nyt 

pitäessään Somalian kansalaisten suojelua päätehtävänään. Koulutus on myös auttanut 

lisäämään yhteenkuuluvuuden tunnetta sellaisten eri yksiköiden välillä, joilla on usein 

erilainen heimotausta. EUTM Somalia -operaatio on sitoutunut jatkamaan ihmisoikeuksien ja 

demokratian alan koulutuksen tarjoamista somalialaisille koulutettaville ja pyrkii pitämään 

koulutusohjelmansa ajan tasalla viimeisimmistä tapahtumista erityisesti silloin, kun ne 

koskevat Somaliaa. Seuraavassa vaiheessa on tarkoitus sisällyttää ihmisoikeuksien 

kunnioittaminen Somalian kansallisten asevoimien toimintapolitiikkaan ja perustaa 

asevoimille oma sisäinen koulutusjärjestelmä. Kaikki nämä osatekijät sisältyvät EUTM 

Somalia -operaation tarkistettuun toimeksiantoon. 
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13 Juurrutetaan ihmisoikeudet terrorismin torjuntaan  

 

EU pitää hyvin tärkeänä, että terrorismin vastaisessa toiminnassa varmistetaan ihmisoikeuksien ja 

perusvapauksien täysimääräinen ja tehokas suojelu Euroopassa ja koko maailmassa. 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."  

 

EU:n toimielimet ja useat jäsenvaltiot osallistuivat terrorismin torjunnan täytäntöönpanoa 

käsittelevän YK:n työryhmän ja YK:n ihmisoikeustoimiston Brysselissä heinäkuussa 2012 

järjestämään konferenssiin, jossa käsiteltiin oikeudenmukaista ja puolueetonta oikeudenkäyntiä 

terrorismin torjunnan yhteydessä. EU korosti, että terrorismin torjunnassa on tärkeätä varmistaa 

ihmisoikeuksien kunnioittaminen.  

 

Puheenjohtajavaltio Tanska järjesti maaliskuussa 2012 Kööpenhaminassa työpajan, jossa käsiteltiin 

terrorismin torjuntaa ja ihmisoikeuksia ja keskityttiin erityisesti valmiuksien kehittämiselle 

annettavaan apuun. Työpajan yhteydessä Tanskan ulkoministeri, EU:n terrorismintorjunnan 

koordinaattori ja ihmisoikeuksia terrorismin torjunnassa seuraava YK:n erityisraportoija julkaisivat 

ihmisoikeuksia ja terrorismin torjuntaa käsitelleen yhteisen lehtiartikkelin, jotka otsikkona oli 

"Counter-Terrorism and Human Rights: you can't have one without the other". Eräät jäsenvaltiot 

esittelivät parhaat käytäntönsä, joiden joukossa Tanskan ihmisoikeusinstituutin asiakirja käytännön 

ohjeista terrorismin torjunnassa ja Yhdistyneen kuningaskunnan ihmisoikeusohjeet ulkomailla 

toteutettavia turvallisuus- ja oikeusalan avustustoimia varten1.  

                                                 
1 Nämä asiakirjat ovat saatavilla osoitteesta: 

http://eu2012.dk/en/Meetings/Conferences/Mar/~/media/Files/Conferences/Jan_Mar/counteri
ng%20terrorism/Draft%20Practical%20Guidance%20Paper%20on%20Counter-
Terrorism%20and%20Human%20Rights.pdf; and 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/35447/osja-
guidance-151211.pdf.  

http://eu2012.dk/en/Meetings/Conferences/Mar/~/media/Files/Conferences/Jan_Mar/countering%20terrorism/Draft%20Practical%20Guidance%20Paper%20on%20Counter-Terrorism%20and%20Human%20Rights.pdf
http://eu2012.dk/en/Meetings/Conferences/Mar/~/media/Files/Conferences/Jan_Mar/countering%20terrorism/Draft%20Practical%20Guidance%20Paper%20on%20Counter-Terrorism%20and%20Human%20Rights.pdf
http://eu2012.dk/en/Meetings/Conferences/Mar/~/media/Files/Conferences/Jan_Mar/countering%20terrorism/Draft%20Practical%20Guidance%20Paper%20on%20Counter-Terrorism%20and%20Human%20Rights.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/35447/osja-guidance-151211.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/35447/osja-guidance-151211.pdf
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EU jatkoi pyrkimyksiään edistää rikosoikeusjärjestelmän käyttöä terrorismin torjunnassa ja 

antoi apua useille maille kuten Pakistanille ja Sahelin alueen maille niiden rikosoikeusjärjestelmien 

vahvistamiseksi, jotta terroriteoista epäiltyjen kohdalla suoritettaisiin tehokas tutkinta ja 

syytteeseenpano ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta kunnioittaen.  

 

EU tuki maailmanlaajuisen terrorisminvastaisen foorumin (GCTF) rikosoikeutta ja 

oikeusvaltiota käsittelevää työryhmää. Rabatin muistio tehokkaan terrorismintorjunnan hyvistä 

käytännöistä rikosoikeusalalla hyväksyttiin GCTF:n ministerikokouksessa Istanbulissa kesäkuussa 

2012. Lisäksi korkea edustaja ilmaisi tyytyväisyytensä ehdotukseen perustaa oikeus- ja 

oikeusvaltioalan koulutusinstituutti, joka laatisi siirtymävaiheessa oleville maille erityisesti 

Välimeren alueella koulutusohjelmia rikosoikeusjärjestelmän käytöstä terrorismin torjunnassa 

ihmisoikeuksia kunnioittaen. 

 

Vuonna 2011 annetussa eteläistä naapurialuetta koskevassa komission ja korkean edustajan 

yhteisessä tiedonannossa korostettiin, että EU:n on tärkeätä tukea syvälle ulottuvaa demokratiaa, 

oikeusvaltioperiaate ja turvallisuusalan uudistus mukaan luettuina. Tämän mukaisesti EU tarjosi 

vuonna 2012 eteläisen Välimeren maille apua turvallisuusalan perusteellista uudistusta varten. 

Lisäksi EU tarkasteli sitä, miten yhteistyötä terrorismin torjunnan alalla voitaisiin kehittää 

alueellisten järjestöjen kuten Arabiliiton kanssa.  

 

EU jatkoi yksityiskohtaista puolivuosittaista vuoropuhelua Yhdysvaltojen ulkoministeriön 

oikeudellisen neuvonantajan kanssa kansainvälisestä oikeudesta ja terrorismin torjunnasta.  
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Kun Yhdysvaltojen kongressi hyväksyi joulukuussa 2011 kansallisen puolustuksen valtuuksia 

koskevan säädöksen, EU ilmaisi huolensa säädöksen ja sen tiettyjen säännösten (erityisesti 

tiettyjen terrorismista epäiltyjen ulkomaalaisten pakollinen pitäminen sotilasvankiloissa ja 

terrorismista epäiltyjen vangitseminen määräämättömäksi ajaksi ilman oikeudenkäyntiä) 

yhteensopivuudesta kansainvälisen oikeuden kanssa. EU ja sen jäsenvaltiot lähettivät 

kommenttejaan Yhdysvaltojen hallinnolle tämän laatiessa vuoden 2012 alussa säädöstä koskevia 

täytäntöönpanoasetuksia. 

 

Euroopan parlamentti hyväksyi 11. syyskuuta 2012 päätöslauselman Euroopan maiden alueen 

epäillystä käytöstä CIA:n vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen. Euroopan 

komissio korosti vastauksessaan sitä, että ns. luovutuskäytännöt ovat vakava rikkomus useita 

perusoikeuksia vastaan eikä terrorismin torjunnalla voida perustella tällaisia tuomittavia 

käytäntöjä. Komissio painotti sitä, että asianomaisten jäsenvaltioiden tehtävänä on 

yksityiskohtaisten, riippumattomien ja puolueettomien tutkintatoimien aloittaminen tai 

jatkaminen totuuden selvittämiseksi. 
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14 Varmistetaan, että ihmisoikeudet tukevat vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen 

työskentelyn ulkoista ulottuvuutta  

Komissio hyväksyi 19. kesäkuuta 2012 ihmiskaupan hävittämiseen tähtäävän EU:n strategian 

vuosiksi 2012–20161, jolla täydennetään ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta annettua 

direktiiviä 2011/36/EU. Euroopan komissio ja erityisesti EU:n ihmiskaupan torjunnan 

koordinaattorin toimisto valvovat strategian täytäntöönpanoa. Strategiassa painotetaan erityisesti 

ihmiskaupan ulkoista ulottuvuutta ja kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyön merkitystä. 

Lisäksi korostetaan kansalaisyhteiskunnan keskeistä roolia, mukaan lukien kansalaisjärjestöjen 

osallistumista kansallisiin ja ylikansallisiin lähetemenettelyihin, ja säädetään sellaisen EU:n 

foorumin perustamisesta, johon kuuluu uhrien suojelun ja avustamisen alalla työskenteleviä 

kansalaisjärjestöjä sekä jäsenvaltioissa että valituissa kolmansissa maissa.  

 

Eurooppa-neuvosto antoi lokakuussa 2012 päätelmät2, joissa se ilmaisi tyytyväisyytensä strategiaan 

ja vahvisti jälleen jäsenvaltioiden päättäväisyyden torjua ihmiskauppaa.  

  

Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto hyväksyi 6. joulukuuta ulkoisen ulottuvuuden lujittamista 

ihmiskaupan vastaisen toiminnan alalla koskevasta vuoden 2009 toiminta-asiakirjasta laaditun 

toisen täytäntöönpanokertomuksen. Kertomus sisältää luettelon maista ja alueista, joiden kanssa 

EU:n tulisi kehittää entistä konkreettisempi kumppanuus, ja siinä luetellaan erityisiä yhteistyön 

aloja. Näiden ensisijaisten maiden kanssa tehtävän yhteistyön tarkoituksena on valmiuksien 

kehittäminen sekä koulutus ja valistus, ja siinä otetaan huomioon asianomaisen ensisijaisen maan 

ihmisoikeustilanne. Ensisijaisten maiden ja alueiden luetteloa päivitetään säännöllisin väliajoin. 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/home-

affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf  
2 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/133202.pdf  

http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf
http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/133202.pdf
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15 Huolehditaan ihmisoikeuksien edistämisestä työllisyys- ja sosiaalipolitiikan ulkoisessa 

ulottuvuudessa  

 

Kansainvälisen työjärjestön (ILO) vahvistamat työelämän perusnormit esitetään sen kahdeksassa 

keskeisessä yleissopimuksessa. EU edistää näiden yleissopimusten ratifiointia ja tosiasiallista 

täytäntöönpanoa tekemällä yhteistyötä ILO:n kanssa, myös osallistumalla työelämän normeista 

käytäviin keskusteluihin ja ILO:n valvontaelinten työskentelyyn. Samaan aikaan EU edistää 

työllisyys- ja sosiaalipolitiikkansa ulkoisen ulottuvuuden puitteissa suhteissaan kumppanimaihin 

ihmisarvoisen työn periaatteita, mihin sisältyy ILO:n keskeisten yleissopimusten noudattaminen, 

käymällä kahdenvälisiä ja alueellisia poliittisia vuoropuheluja ja toteuttamalla kehitysapuhankkeita. 

ILO:n ja kansainvälisen yhteisön, EU mukaan luettuna, viime vuosina yhdessä toteuttamat toimet 

ovat edistäneet pakollista työtä koskevan ILO:n sopimuksen (nro 29) täytäntöönpanossa 

tapahtunutta muutosta Burmassa/Myanmarissa. Kansainvälinen työkonferenssi tunnusti kesäkuussa 

2012 maassa tapahtuneen edistymisen tässä asiassa. 

Maailmanlaajuisella tasolla G20-maiden johtajat korostivat Los Gabosissa Meksikossa kesäkuussa 

2012, että rakenneuudistukset, joissa täysin kunnioitetaan työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia, 

voivat merkittävästi edistää talouskasvua, työllisyysmahdollisuuksia ja liikkuvuutta.  

Alueellisella tasolla ILO:n vahvistamista työelämän perusnormeista keskusteltiin EU:n ja 

Latinalaisen Amerikan ja Karibian valtioiden yhteisön (CELAC) sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 

foorumilla Argentiinassa 15. ja 16. lokakuuta 2012 ja ASEMin työministereiden neljännessä 

kokouksessa Hanoissa Vietnamissa 25. ja 26. lokakuuta 2012.  
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Vuonna 2012 EU keskusteli työntekijöiden oikeuksista ja jo ratifioitujen ILO:n keskeisten 

yleissopimusten tosiasiallisesta täytäntöönpanosta muun muassa Kolumbian ja Georgian kanssa 

(ammatillista järjestäytymisvapautta koskeva sopimus nro 87 ja kollektiivista neuvotteluoikeutta 

koskeva sopimus nro 98) sekä Uzbekistanin kanssa (lapsityön pahimpien muotojen kieltämistä 

koskeva yleissopimus nro 182).  

Euroopan naapuruuspolitiikassa (ENP) korostetaan lisätoimien tarvetta, jotta ILO:n keskeiset 

yleissopimukset ratifioidaan ja/tai pannaan tosiasiallisesti täytäntöön. Tämä otettiin huomioon 

vuonna 2012 hyväksytyissä uusissa ENP:n toimintasuunnitelmissa, jotka koskevat esimerkiksi 

suhteita Marokkoon, Tunisiaan ja Jordaniaan (jälkimmäinen tuli voimaan lokakuussa 2012).  

Lisäksi EU osallistuu aktiivisesti Rio+20-prosessiin ja sen jatkotoimiin tukemalla ajatusta 

ihmisarvoisesta työstä kaikille, mihin sisältyy työpaikkojen luominen, työelämän oikeuksien 

takaaminen, sosiaalinen suojelu ja sosiaalinen vuoropuhelu. Se on myös tarkastellut sitä, miten 

sosiaalinen suojelu, joka on EU:n kehityspolitiikan tärkeä osa, voidaan parhaiten ottaa huomioon 

vuoden 2015 jälkeisessä kehitysohjelmassa.  

Lisäksi vuoden 2012 lopussa tai vuoden 2013 alussa sovittujen neljän yhteisen hallinnointihankkeen 

välityksellä tuettiin kehitysmaissa käytävää poliittista vuoropuhelua ihmisarvoisen työn 

indikaattoreista, sosiaalisesta suojelusta, työterveydestä ja työturvallisuudesta sekä kaupan 

vaikutuksista työllisyyteen. Tähän sisältyi tuki poliittisille keskustelufoorumeille sekä hallinnon 

sidosryhmien ja työmarkkinaosapuolten valmiuksien parantaminen. 

ILO:n keskeisten yleissopimusten tosiasiallista täytäntöönpanoa on edistetty myös kehitysavun 

välityksellä. Tähän liittyen vuonna 2010 käynnistettiin kehitysyhteistyön rahoitusvälineeseen (DCI) 

kuuluvan temaattisen "Investointi ihmisiin" -ohjelman puitteissa "lapsityövoiman torjumista" 

koskeva ehdotuspyyntö seuraavanlaisten toimien rahoittamiseksi: 
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– Tehokkaan poliittisen vuoropuhelun edistäminen, jotta lapsityövoiman käyttö 

lopetettaisiin, sen uhrit palautettaisiin kokoaikaisen koulutuksen piiriin ja sopeutettaisiin 

uudelleen yhteiskuntaan. 

– Keskeisten sidosryhmien, erityisesti valtiosta riippumattomien toimijoiden ja 

yksityissektorin välisten kumppanuuksien ja verkostoitumisen edistäminen. 15 hanketta 

12:sta eri kumppanimaasta on valittu saamaan rahoitusta, jonka kokonaismäärä on 

11 miljoonaa euroa. Lisäksi koulutuksen tukemiseksi ja lapsityövoiman käyttö 

lopettamiseksi on myönnetty yhteensä 20 miljoonaa euroa tukea kahdelle 

kahdenväliselle maakohtaiselle ohjelmalle Bangladeshissa. 

ILO:n vahvistamien työelämän perusnormien edistämiseksi on myös käynnistetty muita 

kahdenvälisiä avustushankkeita eri rahoitusvälineiden puitteissa: 

– Kehitysyhteistyön rahoitusvälineestä (DCI) rahoitetaan 10 miljoonalla eurolla hanketta, 

jolla tuetaan kaivosalan sosiaalisia aloitteita Boliviassa. Sen toimiin kuuluvat naisten 

työolosuhteiden parantaminen, heidän avustamisensa löytämään mahdollisuuksia elättää 

perheensä ja lapsityövoiman käytön ehkäiseminen kaivosalalla. Siihen sisältyy myös 

oikeuskehystä ja työelämän normeja koskeva valmiuksien kehittäminen ja koulutus.  

– Eurooppalaisesta naapuruuden ja kumppanuuden välineestä (ENPI) annetaan 

budjettitukea 35 miljoonaa euroa sukupuolten tasa-arvon edistämistä Marokossa 

koskevalle hankkeelle. Siihen sisältyy erityinen osio, joka koskee julkisten 

instituutioiden käytäntöjä naisten oikeudenmukaisen palkkaamisen ja työvoimaan 

osallistumisen alalla. 
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V EU:N IHMISOIKEUSALAN PAINOPISTEIDEN TÄYTÄNTÖÖNPANO  

 

16 Kuolemanrangaistuksen poistaminen 

 

EU vastustaa voimakkaasti ja periaatteellisesti kuolemanrangaistusta ja on sen maailmanlaajuisen 

poistamisen keskeinen puolestapuhuja. EU uskoo, että kuolemanrangaistuksen poistaminen edistäisi 

ihmisarvon kunnioittamista ja ihmisoikeuksien asteittaista kehittymistä. Oleellisena ohjauskeinona 

järjestelmällisten toimien toteuttamiseksi EU:n ulkopuolisissa maissa ovat vuonna 2008 tarkistetut 

kuolemanrangaistusta koskevat EU:n suuntaviivat, jotka päivitetään vuonna 2013.  

 

EU jatkoi koko vuoden 2012 ajan kuolemanrangaistuksen vastustamista ja käytti kaikkia 

diplomaattisia välineitään sen poistamiseen kannustamiseksi. Edistyminen sen maailmanlaajuisessa 

poistamisessa kuuluu ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n strategiakehyksen ja 

toimintasuunnitelman tärkeimpiin painopisteisiin.  

 

Eurooppalaisena ja kansainvälisenä kuolemanrangaistuksen vastaisena päivänä 10. lokakuuta 

Euroopan unioni ja Euroopan neuvosto antoivat yhteisen julkilausuman, jossa ne vahvistivat 

vastustavansa kuolemanrangaistuksen käyttöä kaikissa olosuhteissa ja pyrkivänsä päättäväisesti 

kuolemanrangaistuksen poistamiseen koko maailmassa. Korkea edustaja antoi lehdistötiedotteen, 

jossa hän totesi, että kuolemanrangaistuksella ei voida peruuttaa sitä rikosta, josta sen on tarkoitus 

rangaista, eikä lieventää uhrin kärsimää menetystä. Sen tulisi kuulua menneisyyteen. EU:n 

edustustot eri puolilla maailmaa huomioivat kyseisen päivän järjestämällä useita seminaareja, 

lehdistötilaisuuksia, näyttelyitä ja muita tapahtumia (Genevessä, Intiassa, Japanissa, Taiwanissa, 

Guatemalassa, Keniassa, Jordaniassa, Gambiassa, Hongkongissa, Kazakstanissa, Kongon 

tasavallassa, Valko-Venäjällä, Etiopiassa jne.). 
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EU pani tyytyväisenä merkille 25. huhtikuuta 2012 annetun ilmoituksen kuolemanrangaistuksen 

poistamisesta Connecticutin osavaltiossa. Kuolemanrangaistus on nyt poistettu 17:ssä 

Yhdysvaltojen osavaltiossa. EU totesi tyytyväisenä myös, että Mongolian parlamentti ratifioi 

kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen toisen 

valinnaisen pöytäkirjan 13. tammikuuta 2012 ja Beninin hallitus liittyi siihen 12. heinäkuuta 2012. 

Toisaalta EU joutui valitettavasti toteamaan, että Yhdysvaltojen muissa osissa ja muualla 

maailmassa kuolemanrangaistus oli edelleen käytössä. Erityisesti huomiota saivat Iran, Irak, Kiina 

ja Yhdysvallat, mutta myös monien muiden maiden kohdalla annettiin julkilausumia ja tehtiin 

virallisia yhteydenottoja, jotka perustuivat kansainvälisessä oikeudessa ja kuolemanrangaistusta 

koskevissa EU:n suuntaviivoissa määriteltyihin vähimmäisnormeihin. EU joutui myös valitettavasti 

toteamaan teloitusten uudelleen alkamisen Japanissa, Intiassa ja Taiwanissa.  

 

EU jatkoi kuolemanrangaistuksen vastustamista kaikilla tarkoituksenmukaisilla foorumeilla, 

erityisesti YK:ssa, Etyjissä ja Euroopan neuvostossa. Laajojen kampanjointi- ja valistustoimien 

kautta EU ja sen jäsenvaltiot sekä muut samanmieliset maat osallistuivat aktiivisesti 

alueidenväliseen yhteenliittymään, joka tuki YK:n yleiskokouksen päätöslauselmaa 67/176 

(20. joulukuuta 2012), jossa kehotetaan soveltamaan moratoriota kuolemanrangaistuksen käyttöön. 

Päätöslauselma hyväksyttiin ennätyksellisellä kannatuksella verrattuna vastaaviin vuosina 2007, 

2008 ja 2010 hyväksyttyihin päätöslauselmiin (111 puoltavaa ääntä, 41 vastaan ja 34 pidättyi 

äänestämästä). Ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan toimintasuunnitelman toimi 16 a on 

näin ollen toteutettu.  

 

EU antoi yhteensä kahdeksan julkilausumaa Etyjin pysyvässä neuvostossa vuonna 2012. Niistä 

viisi koski yksittäisiä kuolemantuomiotapauksia Yhdysvalloissa, ja EU ilmaisi olevansa syvästi 

pahoillaan siitä, että teloituksille oli vahvistettu päivämäärä tai ne oli toteutettu. Lisäksi EU kehotti 

kaikkia Etyjin osanottajamaita tukemaan kuolemanrangaistuksen käytön maailmanlaajuista 

moratoriota koskevaa YK:n yleiskokouksen päätöslauselmaa. Eurooppalaisena ja kansainvälisenä 

kuolemanrangaistuksen vastaisena päivänä 10. lokakuuta 2012 EU antoi julkilausuman, jossa se otti 

esiin kaksi suunniteltua teloitusta Yhdysvalloissa.  
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Demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen (EIDHR) kautta EU on 

kuolemanrangaistuksen poistamiseen pyrkivien, eri puolilla maailmaa toimivien kansalaisjärjestöjen 

työn tärkein tukija. Kuolemanrangaistuksen poistaminen kuuluu EIDHR:n tavoitteen 

3 aihekohtaisiin painopisteisiin. Vuodesta 2007 lähtien EIDHR on rahoittanut lähes 20 miljoonalla 

eurolla 35:ttä hanketta, joiden tavoitteena on kuolemanrangaistuksen käytön rajoittaminen, 

moratorion asettaminen ja kuolemanrangaistuksen poistaminen. EIDHR antaa tällä hetkellä tukea 

16:lle kuolemanrangaistuksen poistamiseen tähtäävälle hankkeelle eri puolilla maailmaa. 

Hankkeiden valinnassa on pyritty saavuttamaan toimien toteuttamisessa tasapaino niiden eri 

alueiden välillä, joissa kuolemanrangaistusta vielä käytetään ja joita ovat esimerkiksi Yhdysvallat, 

tietyt Afrikan maat, Kiina, Intia ja Taiwan. Raportti "Delivering on Death Penalty", joka on 

saatavilla www-osoitteesta www.eidhr.eu/library, antaa laajan kuvan EIDHR:stä rahoitetuista 

toimista kuolemanrangaistuksen vastaisten toimien tukemiseksi eri puolilla maailmaa.  

 

Euroopan komissio muutti joulukuussa 2011 sellaisten tavaroiden kaupasta, joita voi käyttää 

kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon tai kidutukseen, annetussa asetuksessa (EY) 

N:o 1236/2005 olevaa luetteloa vientivalvonnan alaisista tavaroista niin, että se kattaa 

tiopentaalinatriumin ja vastaavat tappavissa ruiskeissa käytettävät aineet. Lisäksi asetusta (EY) 

N:o 1236/2005 ollaan parhaillaan tarkistamassa sen arvioimiseksi, tarvitaanko lisätoimenpiteitä, 

jotta voitaisiin varmistaa, että EU:n talouden toimijat pidättyvät käymästä sellaista kauppaa, joka 

edistäisi tai muuten helpottaisi kuolemanrangaistuksen käyttöä ulkomailla. 
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EU on aktiivisesti seurannut Arizonassa vuonna 1988 kuolemantuomion saaneen Yhdysvaltojen 
kansalaisen Daniel Cookin tapausta. Daniel Cook tuomittiin kollegojensa Kevin Swaneyn ja Carlos 
Cruz-Ramosin murhasta. EU puuttui asiaan 6. heinäkuuta 2012 pyytämällä Arizonan viranomaisia 
muuntamaan Cookin tuomion diagnosoidun mielenterveyshäiriön perusteella.  
Cook teloitettiin 8. elokuuta 2012. Korkea edustaja, varapuheenjohtaja Catherine Ashton antoi 

julkilausuman, jossa hän piti teloitusta erittäin valitettavana ja muistutti, että EU oli pyytänyt 

tuomion muuntamista, koska oli näyttöä siitä, että Cook kärsi vakavasta mielenterveyshäiriöstä. 

 

17 Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen 

poistaminen  

 

Kidutuksen vastaisten EU:n suuntaviivojen mukaisesti EU on vakaasti sitoutunut kidutuksen ja 

julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen ehdottomaan kieltämiseen. EU 

käyttää kaikkia diplomatian keinoja ja yhteistyöapua kidutuksen poistamiseksi ja antaa 

rahoitustukea eri puolilla maailmaa toimiville kansalaisjärjestöille, jotka pyrkivät estämään 

kidutuksen ja antamaan sen uhreille apua. EU otti vuoden 2012 aikana edelleen esille julkisesti tai 

luottamuksellisesti yksittäistapauksia useissa maissa. EU toi johdonmukaisesti esiin kidutus- ja 

pahoinpitelykysymykset säännöllisissä ihmisoikeusvuoropuheluissaan EU:n ulkopuolisten maiden 

kanssa. EU antoi useita kidutukseen liittyviä julkilausumia myös monenvälisillä foorumeilla, kuten 

YK:ssa ja Etyjissä, ja tarkasteli tapoja ja keinoja koordinoida toimiaan paremmin YK:n kidutuksen 

vastaisen komitean ja kidutuksen vastaisen alakomitean toimien kanssa. 
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EU antoi kansainvälisenä kidutuksen uhrien puolesta vietettävänä päivänä 26. kesäkuuta 2012 

julkilausuman, jossa se kehotti kaikkia valtioita kieltämään kidutuksen kokonaan ja ehdoitta sekä 

korosti tarvetta omaksua sukupuolen huomioon ottava lähestymistapa kidutuksen ja muun julman, 

epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen torjunnassa ja kiinnittämään erityistä 

huomiota sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan. EU kehotti kaikkia valtioita liittymään kidutuksen 

vastaiseen YK:n yleissopimukseen ja sen valinnaiseen pöytäkirjaan. Laos, Nauru ja Yhdistyneet 

arabiemiirikunnat allekirjoittivat yleissopimuksen vuonna 2012. EU:n julkilausumassa korostettiin 

myös YK:n, Euroopan neuvoston ja Etyjin roolia kidutuksen torjumisessa ja kidutuksen uhrien 

tukemisessa sekä annettiin tunnustusta monien NGO:iden ja yksityishenkilöiden väsymättömille 

ponnisteluille kidutuksen ehkäisemiseksi ja uhrien kärsimysten lievittämiseksi. 

 

YK:n yleiskokouksen 67. istunnossa EU:n jäsenvaltiot tukivat päätöslauselmaa, jossa tuomitaan 

kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen 

kaikki muodot, pelottelu mukaan luettuna. Tämä Tanskan esittämä päätöslauselma hyväksyttiin 

konsensuksella. Siten YK:n yleiskokous tuomitsi kaikissa olosuhteissa kaikki yritykset laillistaa tai 

sallia kidutus tai myöntyä siihen, mukaan lukien kansallisen turvallisuuden perusteella tai oikeuden 

päätöksillä, ja kehotti valtioita huolehtimaan siitä, että kyseisiin toimiin syyllistyneet joutuvat niistä 

vastuuseen.  
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Neuvosto päivitti maaliskuussa 2012 kidutusta ja muuta julmaa, epäinhimillistä tai 

halventavaa kohtelua tai rangaistusta koskevat EU:n suuntaviivat. Muutetussa tekstissä 

korotetaan kyseisten suuntaviivojen ja ihmisoikeuksia koskevien EU:n muiden suuntaviivojen 

välistä yhteyttä. Toistuvasti painotetaan alan kansainvälisten ja alueellisten mekanismien tukemista 

ja niiden antamien suositusten asianmukaista noudattamista kaikilta olennaisilta osilta, joita ovat 

ehkäiseminen, kuntoutus ja rankaisemattomuuden torjuminen. Muut tärkeät lisäykset ovat 

kidutuksen ja pahoinpitelyn kieltäminen terrorismin torjunnassa sekä lisätoimet syrjinnän 

käsittelemiseksi kidutuksen ja pahoinpitelyn torjunnassa.  

 

EU:n sitoutuminen kidutuksen torjumiseen sisältää myös kansalaisjärjestöjen toteuttamien 

kidutuksen vastaisten hankkeiden rahoittamisen eri puolilla maailmaa. EIDHR:n puitteissa 

käynnistettiin kesäkuussa 2012 maailmanlaajuinen ehdotuspyyntö otsikkonaan 

"Rankaisemattomuuden torjunta". Tämän hankkeen määrärahat ovat 16,2 miljoonaa euroa, ja 

sillä on tarkoitus tukea kansalaisyhteiskunnan toimia kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen 

tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen torjumiseksi siten, että keskitytään ehkäisemiseen, 

kuntoutukseen ja vastuuseen asettamiseen. Näiden maailmanlaajuisilla ehdotuspyynnöillä valittujen 

aiheiden tarkoituksena on vahvistaa EU:n politiikkaa ja erityisesti Euroopan unionin neuvoston 

vuonna 2001 hyväksymien ja vuosina 2008 ja 2012 tarkistamien kidutuksen vastaisten EU:n 

suuntaviivojen täytäntöönpanoa. Hankkeille vuonna 2012 myönnetty huomattava rahoitus on 

auttanut lisäämään maailmanlaajuista tietoisuutta kidutuksen perimmäisistä syistä ja parantamaan 

valtion virkamiesten valmiuksia ehkäistä ja käsitellä kidutus- ja pahoinpitelytapauksia sekä tukea 

kidutuksen uhrien kuntouttamista.  
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18 Tuloksellinen tuki ihmisoikeuksien puolustajille  

 

Ihmisoikeuksien puolustajat ovat EU:lle keskeisiä kumppaneita pyrkimyksissä suojella ja edistää 

ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa. Ihmisoikeuksien puolustajia koskevien vuonna 2004 

hyväksyttyjen EU:n suuntaviivojen mukaisesti EU tukee vahvasti kaikkia niitä, jotka rohkeasti 

seuraavat ihmisoikeuksia ja puuttuvat niiden loukkauksiin.  

 

Näiden aktivistien työ on yhä tärkeämpää tilanteessa, jossa monissa paikoissa ihmisoikeuksien 

edistämiseen suhtaudutaan entistä vihamielisemmin. Herjauskampanjat NGO:ita vastaan, 

ulkomaisen rahoituksen saantia koskevat rajoitukset ja valtiosta riippumattomien toimijoiden 

kansalaisyhteiskuntaan kohdistama uhkailu ja väkivalta tai valtion harjoittama valvonta ovat 

esimerkkejä niistä haasteista, joita ihmisoikeuksien puolustajat kohtaavat työssään päivittäin. 

Maanomistusoikeuksien puolustajiin ja ympäristökysymyksissä toimiviin ihmisoikeusaktivisteihin 

kohdistuvat hyökkäykset ja ahdistelut ovat erittäin huolestuttava kehityssuunta.  

 

Ihmisoikeuksien puolustajia koskevat suuntaviivat olivat vuonna 2012 edelleen keskeinen 

viiteasiakirja suhteissa kumppanimaihin kaikilla tasoilla ja EU:n toimissa monenvälisillä 

ihmisoikeusfoorumeilla. Erityisesti yksittäisiä ihmisoikeuksien puolustajia koskevat tapaukset 

otettiin esille 25 ihmisoikeusvuoropuhelussa vuonna 2012. Lisäksi EU antoi ihmisoikeuksien 

puolustajien tilanteesta 19 paikallista julkilausumaa ja 17 korkean edustajan julkilausumaa ja teki 

11 virallista yhteydenottoa, joissa käsiteltiin muun muassa runsaasti julkisuutta saaneita tapauksia 

Pakistanissa (Malala Yousafzai), Bahrainissa (Nabeel Rajab ja Abdulhadi al-Khawaja) ja Valko-

Venäjällä (Ales Bialatski).  
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EU:n edustustot kolmansissa maissa olivat edelleen keskeisessä asemassa ihmisoikeuksien 

puolustajia koskevien suuntaviivojen muuntamisessa konkreettisiksi toimiksi. EU:n diplomaatit 

ovat toteuttaneet erilaisia toimia ihmisoikeuksien puolustajien tukemiseksi, mukaan lukien 

oikeudenkäyntien seuraaminen (Hilal Mammadovin tapaus Azerbaidžanissa) ja vierailut paikan 

päälle (EU:n suurlähettiläiden vierailu San Luis Potosíin Meksikoon ja EU:n poliittisten neuvosten 

vierailu Baja Californiaan ja Michoacániin). Ihmisoikeuksien puolustajien ja EU:n diplomaattien 

vuosittaisista kokouksista on tullut vakiintunut käytäntö. Ihmisoikeuksien puolustajia varten on 

nimetty 97 EU:n yhteyshenkilöä, joista 92 sijaitsee EU:n edustustoissa. 

 

Monenvälisen toiminnan alalla EU osallistui koordinointikokouksiin ihmisoikeuksien puolustajia 

koskevia asioita käsittelevien muiden kansainvälisten järjestöjen ja toimeksisaajien kanssa (mm. 

Euroopan neuvosto, YK ja Etyj).  

 

Vuonna 2012 edistyttiin pyrkimyksissä perustaa EU:n aloite, jolla tarjotaan tilapäistä 

uudelleensijoitusta kiireellistä suojaa tarvitseville ihmisoikeuksien puolustajille. Komissio 

julkaisi helmikuussa 2012 tutkimuksen, jonka tarkoituksena on kartoittaa alan nykyisiä aloitteita 

Euroopassa ja sen ulkopuolella ja antaa suosituksia vaarassa olevien ihmisoikeuksien puolustajien 

väliaikaista uudelleensijoitusta koskevan EU:n järjestelmän mahdollisesta lisäarvosta. 

Päätavoitteena olisi joustavan mutta pysyvän linkin luominen nykyisten aloitteiden, 

ihmisoikeuksien puolustajien, jäsenvaltioiden, komission ja EUH:n välille tuen koordinoimiseksi, 

resurssien kartoittamiseksi oikeudellisten neuvojen antamiseksi, parhaita käytäntöjä koskevan 

tiedonvaihdon helpottamiseksi ja suojelussa mahdollisesti havaittujen puutteiden korjaamiseksi. 

Vuosien 2012 ja 2013 pilottivaihetta varten on EIDHR:n vuotuisessa toimintaohjelmassa varattu 

miljoona euroa. Järjestelmä otettaneen käyttöön vuonna 2013. 
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Ihmisoikeuksien puolustajien tukemiseen ohjataan EIDHR:n varoista huomattava määrä. Tuesta 

valtaosa kanavoidaan ihmisoikeuksien puolustajille alan NGO:iden kautta myös hätätilanteissa. 

Ihmisoikeuksien puolustajien tukemista käsittelevä raportti "Delivering on Human Rights 

Defenders", joka on saatavilla www-osoitteesta www.eidhr.eu/library, antaa laajan kuvan 

EIDHR:stä rahoitetuista toimista eri puolilla maailmaa. EIDHR:stä tuetaan monenlaisia hankkeita 

vaarassa olevien ihmisoikeuksien puolustajien kattamiseksi mahdollisimman laajasti joko tiettyjä 

alueita koskevilla hankkeilla tai hankkeilla, jotka koskevat tiettyjä vaarassa olevia puolustajien 

ryhmiä, kuten toimittajat, asianajajat, naiset, ympäristönsuojelijat, alkuperäiskansat, HLBTI-

henkilöt tai ihmisoikeuksien puolustajat talous- ja sosiaalialoilla. Lisäksi Euroopan komissiolla on 

määrärahoja, joista on mahdollista antaa suoraan tilapäisiä kiireellisiä avustuksia ihmisoikeuksien 

puolustajille aina 10 000 euroon saakka. Vuoden 2012 loppuun mennessä oli jaettu yli 80 avustusta, 

joiden kokonaissummaksi tuli 655 500 euroa. Avustuksilla annettiin suoraa tukea yli 300:lle 

vaarassa olevalle ihmisoikeuksien puolustajalle yli 20 eri maassa. Ihmisoikeuksien puolustajia 

(yksittäisiä henkilöitä ja/tai järjestöjä) voidaan tällä rahoituksella tukea useilla eri tavoilla, kuten 

tarjoamalla lääkintäapua, kattamalla oikeuskuluja, hankkimalla turvallisuustarvikkeita toimistoja tai 

koteja varten, mahdollistamalla vaarassa olevien aktivistien kiireellinen uudelleensijoitus ja 

tukemalla vangittujen tai menehtyneiden ihmisoikeuksien puolustajien perheitä. 

 

Myös Euroopan parlamentti kuuluu ihmisoikeuksien vahvimpiin puolustajiin. Varsinkin 

ihmisoikeuksien alivaliokunta (DROI) kutsuu usein puhujiksi ihmisoikeuksien puolustajia. 

Vuodesta 1988 Euroopan parlamentti on jakanut mielipiteenvapauden Saharov-palkinnon 

poikkeuksellisen rohkeille henkilöille, jotka pyrkivät torjumaan suvaitsemattomuutta, 

kiihkomielisyyttä ja sortoa erityisen vaikeissa oloissa. Joulukuussa 2012 palkinto myönnettiin 

iranilaiselle Nasrin Sotoudehille, vangitulle ihmisoikeuksien puolustajalle ja asianajajalle, sekä 

iranilaiselle Jafar Panahille, elokuvaohjaajalle, jonka teoksissa huomio kiinnittyy Iranin köyhien 

kärsimyksiin. 

http://www.eidhr.eu/library


 
9431/13   80 
LIITE DG C   FI 

 

Pieni avustus ihmisoikeuksien puolustajille: 
 
Democratic Voice of Burma (DVB) on yksi harvoista Myanmarissa/Burmassa toimivista 
riippumattomista tiedotusvälineistä, joka on toimittanut vapaita uutisia maassa yli 10 vuoden ajan. 
Sen toimittajat olivat ratkaisevassa asemassa maata vaivanneiden väkivaltaisuuksien ja sortotoimien 
paljastamisessa. Monet Myanmarin/Burman toimittajista maksoivat päättäväisyydestään kalliin 
hinnan ja viettivät useita vuosia vankilassa. Maaliskuussa 2012 EIDHR myönsi 10 000 euron 
kiireellisen avustuksen yhdeksälle DVB:n toimittajalle, jotka vapautettiin tammikuun armahdusten 
yhteydessä. Näillä varoilla heille hankittiin kiireellistä sairaanhoitoa, jotta he palautuisivat vankilan 
ankarista olosuhteista. Varat lisäksi mahdollistivat sen, että he pystyivät palaamaan työhönsä tässä 
Myanmarin/Burman siirtymäprosessin kriittisessä vaiheessa. 

 

Tapaustutkimus: Filippiinit: Ihmisoikeuksien puolustajan oikeudenkäynnin seuraaminen 

 

Temogen Tulawie on Sulun maakunnan kansalaisjärjestöjen yhteenliittymän, Consortium of 

Bangsamoro Civil Societyn (CBCS) entinen maakuntatason puheenjohtaja, joka auttoi sotilaallisista 

operaatioista kärsineiden islamilaisten yhteisöjen oikeuksien puolustamiseen keskittyvän 

paikallisjärjestön perustamisessa.  

 

Tulawielle luettiin Jolon alueellisessa tuomioistuimessa 22. heinäkuuta 2009 syytteet "useista 

epäonnistuneista murhista" ja "murhan yrityksistä". Syytteet liittyvät Patikulissa Sulussa 

13. toukokuuta 2009 tapahtuneeseen pommi-iskuun, jossa loukkaantui 12 henkilöä, joiden joukossa 

Sulun kuvernööri Abdusakur Tan. NGO:ilta saatujen tietojen mukaan näyttö Tulawieta vastaan 

perustuu kahdelta rikoskumppaniksi väitetyltä henkilöltä pakottamalla saatuihin tunnustuksiin. 

Tulawie, joka oli piileskellyt, pidätettiin Davaon kaupungissa 13. tammikuuta 2012. Korkein oikeus 

päätti 23. elokuuta 2012, että oikeudenkäynti tulisi siirtää Manilassa sijaitsevaan alueelliseen 

tuomioistuimeen.  

 

EU:n yhteyshenkilö EU:n edustustosta Filippiineillä kävi tapaamassa Tulawieta Davaon kaupungin 

vankilassa, osallistui puolustusasianajajien, ihmisoikeusalan NGO:iden ja perheenjäsenten kanssa 

tapauksesta järjestettyyn konferenssiin ja tapasi Davaon alueellisen tuomioistuimen tuomarin 

tiedustellakseen seuraavista vaiheista ja osoittaakseen EU:n tukevan ihmisoikeuksien puolustajaa 

maan oikeusjärjestelmää täysin kunnioittaen.  
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19 Lasten oikeuksien edistäminen ja suojelu  

 

Lapset 

 

Lasten oikeuksien edistäminen ja suojelu kuuluu edelleen EU:n painopisteisiin. EU toteutti vuonna 

2012 maailmanlaajuisen kampanjan edistääkseen lapsen oikeuksia koskevan YK:n 

yleissopimuksen kahden valinnaisen pöytäkirjan sekä lapsityön pahimpia muotoja koskevan 

ILO:n yleissopimuksen nro 182 ratifiointia. 

 

EU aloitti lapsen oikeuksien edistämistä ja suojaamista koskevien suuntaviivojensa 

tarkistamisen helmikuussa 2012. Jäsenvaltiot, EU:n toimielimet, kansainväliset ja alueelliset 

järjestöt ja NGO:t osallistuivat asiasta järjestettyyn konferenssiin. Tarkistus on tarkoitus saada 

päätökseen vuonna 2013.  

 

Lisäksi EU järjesti lokakuussa 2012 yhdessä Unicefin ja Pelastakaa lapset -järjestön kanssa 

kaksipäiväisen kurssin lasten oikeuksista noin 30:lle EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden 

edustajalle. 

 

Euroopan komissio varasi EIDHR:stä 11 miljoonan euron ohjeellisen määrän kaudelle 2007–2013 

lasten oikeuksia koskevien kansalaisyhteiskunnan hankkeiden tukemista varten. Hankkeita 

toteutetaan maailman kaikissa kolkissa lasten oikeuksien suojaamiseksi ja edistämiseksi.  



 
9431/13   82 
LIITE DG C   FI 

Euroopan komissio antoi temaattisen "Investointi ihmisiin" -ohjelman puitteissa lisätukea 

kansalaisyhteiskunnan ohjelmia varten kaikkialla maailmassa. Tämän ohjelman kautta EU ja Unicef 

rahoittivat myös hanketta, jolla parannetaan syntymien rekisteröintiastetta Nigeriassa, Burkina 

Fasossa, Myanmarissa, Mosambikissa, Ugandassa, Kiribatissa, Vanuatussa ja Salomonsaarilla. 

Varmistamalla, että syntymät rekisteröidään, mahdollistetaan se, että yhä useammat lapset pääsevät 

terveydenhuollon piiriin ja käymään koulua sekä määräiän saavutettuaan äänestämään vaaleissa.  

 

Vuonna 2012 EU ja Unicef myös yhdistivät voimansa torjuakseen aliravitsemusta viidessä Aasian 

ja neljässä Afrikan maassa sekä tarjotakseen Jordaniassa kiireellisiä koulutusohjelmia Syyriasta 

tulleille pakolaisille sekä isäntäyhteisöjen lapsille.  

 

Investointi ihmisiin -ohjelmalla rahoitettiin myös 41 miljoonalla eurolla vuoden 2012 lopussa 

käynnistettyä maailmanlaajuista ehdotuspyyntöä, jonka tavoitteena on lapsiin kohdistuvan 

väkivallan poistaminen. Lisäksi EU on ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n 

strategiakehyksen ja toimintasuunnitelman mukaisesti aloittanut kohdennetun kampanjan 

valmistelun aiheena lapsiin kohdistuva väkivalta.  

 

EU keskusteli lasten oikeuksista, etenkin nuoriso-oikeudesta, kolmansien maiden kanssa 

käymissään poliittisissa vuoropuheluissa (esim. Venäjä, Israel ja Palestiina, Moldovan tasavalta, 

Brasilia). Yhdessä Latinalaisen Amerikan ryhmän kanssa EU neuvotteli lapsen oikeuksista YK:n 

ihmisoikeusneuvostossa ja yleiskokouksen 67. istunnossa annettavan vuotuisen päätöslauselman, 

jossa keskityttiin erityisesti alkuperäiskansojen lapsiin.  

http://europa.eu/legislation_summaries/development/general_development_framework/r12547_en.htm
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EU on asettanut lasten oikeudet keskeiseen asemaan yli 60 maakohtaisessa ihmisoikeusstrategiassa 

eri puolilla maailmaa. 

 

Lapset aseellisissa konflikteissa 

 

Vuonna 2012 tehty tutkimus aseellisista konflikteista kärsimään joutuneille lapsille annetusta avusta 

osoitti, että EU:n ja jäsenvaltioiden yhdistetyn rahoituksen kokonaismäärä oli lähes 300 miljoonaa 

euroa vuosina 2008–2012. Tähän sisältyi tuki lasten kuntoutusta ja sopeuttamista varten maissa, 

jotka YK:n pääsihteeri on luetellut huolta aiheuttaviksi maiksi. EU on esimerkiksi työskennellyt 

Unicefin ja ILO:n kanssa entisten lapsisotilaiden sopeuttamiseksi yhteiskuntaan 

Myanmarissa/Burmassa.  

 

Vuonna 2012 EU otti käyttöön uuden monivuotisen budjettikohdan erityisesti aseellisista 

konflikteista kärsimään joutuneita lapsia varten. Saatuaan Nobelin rauhanpalkinnon toimistaan 

yli kuuden vuosikymmenen ajan rauhan ja sovinnon, demokratian ja ihmisoikeuksien edistämiseksi 

Euroopassa EU päätti suunnata saamansa palkintorahat aseellisista konflikteista kärsimään 

joutuneiden lasten auttamiseksi. Euroopan komissio kaksinkertaisti palkintosumman antamalla 

yhteensä 2 miljoonaa euroa hätätilanteissa lapsille annettavaa opetusta koskevien humanitaaristen 

hankkeiden tukemiseen. Vakautusvälineen ja Investointi ihmisiin -ohjelman puitteissa käynnistettiin 

vuonna 2012 kaksi uutta hankkeiden ehdotuspyyntöprosessia.  
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Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea keskusteli heinäkuussa 2012 YK:n pääsihteerin silloisen 

erityisedustajan Coomaraswamyn läsnä ollessa siitä, miten toimia niiden kohdalla, jotka toistuvasti 

rikkovat lasten oikeuksia, sekä lastensuojeluasioista Syyriassa. 

EU toteutti lisätoimia lasten suojelun huomioon ottamiseksi kriisinhallintaoperaatioissa. EU 

esimerkiksi kiinnitti asianmukaisesti huomiota lastensuojeluasioihin käynnissä olevissa aseellisissa 

konflikteissa, kuten Syyriassa ja Malissa. Syyrian osalta EU kehotti lokakuussa ja joulukuussa 2012 

annetuissa neuvoston päätelmissä suojelemaan heikossa asemassa olevia väestöryhmiä, myös 

lapsia.  

Joulukuussa 2012 EU keskusteli asiantuntijatasolla Unicefin, YK:n rauhanturvaosaston (DPKO), 

lasten asemaa aseellisissa konflikteissa tarkastelevan YK:n erityisedustajan toimiston ja Naton 

kanssa ehdotetusta lähettämistä edeltävästä lastensuojelukurssista, joka on laadittu yhdessä 

Pelastakaa lapset -järjestön kanssa. Kurssin sisällön pitäisi valmistua vuonna 2013. 

Euroopan parlamentissa järjestettiin marraskuussa 2012 kaksi tapahtumaa: ihmisoikeusseminaari 

lasten oikeuksista Puolassa vuonna 2012 vietettyyn tohtori Korczakin muistovuoteen liittyen ja 

parlamentin jäsenen Cashmanin järjestämä työpaja lapsista aseellisissa konflikteissa.  

 

Lapsityövoima  

 

Vuonna 2012 EU toteutti 15 hanketta lapsityövoiman käytön ehkäisemiseksi Investointi ihmisiin 

-ohjelmasta tulevan 11,1 miljoonan euron rahoituksen turvin. 

Toimintasuunnitelman (toimi 19 c) mukaisesti EU aloitti työskentelyn ILO:n ja Brasilian kanssa 

lokakuussa 2013 pidettävää lapsityön vastaista maailmankonferenssia varten erityisesti, jotta 

saavutettaisiin yhteisymmärrys siitä, mitä lisätoimia tarvitaan lapsityön pahimpien muotojen 

poistamista koskevan Haagin etenemissuunnitelman panemiseksi täytäntöön vuoteen 2016 

mennessä.  
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EU käynnisti tutkimuksen Cotonoun sopimuksen 8 artiklan mukaisten EU:n ja AKT-maiden 

välisten vuoropuhelujen käytöstä lapsityövoiman käytön maailmanlaajuisen kiellon 

edistämiseksi. Komissio (kaupan pääosasto DG TRADE) on myös laatinut toimivaltaisten 

kansainvälisten järjestöjen kokemuksiin perustuvan tutkimuksen kaupasta ja lapsityön pahimmista 

muodoista. Tutkimus julkaistaan vuonna 2013. EU jatkoi useiden eri maiden kuten Uzbekistanin 

kanssa keskustelua siitä, miten lapsityövoiman käyttö voitaisiin lopettaa muun muassa 

hyödyntämällä EU:n ihmisoikeusstrategiaa. 

 

20 Naisten oikeuksien suojelu ja suojelu sukupuoleen perustuvalta väkivallalta  

 

Naisten asemaa käsittelevän toimikunnan 56. istunto pidettiin helmikuussa 2012. Tämä 

toimikunta on YK:n tärkein poliittinen elin sukupuolten tasa-arvoa ja naisten aseman edistämistä 

koskevissa asioissa. Sen pääaiheena vuonna 2012 oli maaseudun naisten aseman parantaminen ja 

heidän roolinsa köyhyyden ja nälänhädän poistamisessa, kestävän kehityksen saavuttamisessa ja 

nykyisten haasteiden käsittelyssä. Helmikuun istuntoa leimasivat vaikeat keskustelut eikä 

toimikunnan päätelmistä päästy istunnon aikana yhteisymmärrykseen. EU on aloittanut 

toimikunnan 57. istunnon valmistelemisen. Istunnon pääaiheena on naisiin ja tyttöihin kohdistuvan 

väkivallan kaikkien muotojen poistaminen ja ehkäiseminen. Valmisteluihin sisältyy yhteydenpito 

varhaisessa vaiheessa samanmielisiin ja mahdollisesti samanmielisiin maihin ja 

kansalaisyhteiskunnan ryhmiin. 
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EU (EUH ja Euroopan komissio) ja YK:n sukupuolten tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan 

lisäämistä edistävä yksikkö (YK Naiset) allekirjoittivat uuden yhteistyömuistion huhtikuussa 2012. 

Yhteistyömuistio muodostaa perustan kumppanuudelle, jonka tarkoituksena on saada aikaan 

keskeisiä kansainvälisiä sitoumuksia sukupuolten tasa-arvon ja naisten vaikutusvallan lisäämisen 

alalla. Kumppanuudella pyritään myös edistämään sellaista maailmaa, jossa yhteiskunnissa ei 

esiinny sukupuoleen perustuvaa syrjintää, jossa naisilla ja miehillä on yhtäläiset mahdollisuudet, 

jossa huolehditaan naisten ja tyttöjen laaja-alaisesta taloudellisesta ja sosiaalisesta kehityksestä, jossa 

sukupuolten tasa-arvo on saavutettu ja naisten vaikutusvalta on lisääntynyt ja jossa naisten oikeuksia 

puolustetaan aina pyrittäessä edistämään kehitystä, ihmisoikeuksia, rauhaa ja turvallisuutta. 

 

EU toteuttaa naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevia toimia yli 70 maassa. EU tukee noin 200 

miljoonalla eurolla vuodessa kansallisten toimintasuunnitelmien laatimista ja täytäntöönpanoa, 

valtioista riippumattomien järjestöjen rahoittamista sekä valtion viranomaisten kouluttamista. EUH 

piti kaksi naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevaa YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa 

1325 käsittelevän epävirallisen erityistyöryhmän kokousta. Yhteistyötä kansainvälisten ja 

alueellisten järjestöjen kanssa (erityisesti YK, Nato, Etyj, Arabiliitto ja AU) lisättiin konkreettisten 

tulosten aikaan saamiseksi. Tiivis yhteistyö jatkui G8-kumppanuuden puitteissa. EU sitoutui 

edistämään naisten yhtäläistä ja kokonaisvaltaista osallistumista rauhanneuvotteluihin ja 

rauhanrakentamiseen. 
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Komissio ja korkea edustaja hyväksyivät toukokuussa 2012 Euroopan naapuruuspolitiikka 

-paketin. Siinä arvioidaan niin itäisten kuin eteläisten kumppanimaiden poliittisia saavutuksia. Sen 

strategia-asiakirjassa korostetaan, että kestävän demokratian luominen tarkoittaa myös sukupuolten 

tasa-arvon takaamista ja naisten osallistumisen lisääntymistä politiikassa ja taloudessa. Joissain 

maissa uudet lait, joiden tarkoituksena on varmistaa parempi sukupuolten välinen tasapaino 

parlamentissa, ovat kohdanneet vastustusta eivätkä siksi ole onnistuneet saavuttamaan toivottua 

vaikutusta. Strategia-asiakirjassa tähdennetään myös, että naiset olivat keskeisessä osassa 

arabikevään tapahtumissa eikä heitä pidä jättää huomiotta myöhemmissä muutoksissa. EU jatkaa 

tällä alueella naisten oikeuksien puolesta toteuttamiensa toimien tehostamista ja pyrkii 

varmistamaan, että sukupuolten tasa-arvoon kiinnitetään huomiota kaikissa tarkoituksenmukaisissa 

yhteistyötoimissa, sekä pyrkii edistämään ihmiskaupan tehokasta torjumista. 

 

Equal Futures Partnership -aloite tehtiin YK:n yleiskokouksen syyskuun 2012 istunnon 

yhteydessä. Perustajajäsenenä EU sitoutui toteuttamaan käytännön aloitteita naisten poliittisen 

osallistumisen ja taloudellisten vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi.  

 

Komissio hyväksyi vuotuisen laajentumispakettinsa lokakuussa 2012. Siihen liittyvässä strategia-

asiakirjassa korostetaan, että lähes kaikkien laajentumisprosessin maiden keskeisenä haasteena on 

parantaa lainvalvontaviranomaisten kykyä käsitellä sellaisia asioita kuin sukupuoleen perustuva 

väkivalta. Maakohtaiset edistymiskertomukset sisältävät arvion siitä, miten maat ovat mukauttaneet 

lainsäädäntönsä sukupuolten tasa-arvon alalla unionin säännöstöön ja panneet sen täytäntöön. 

Näissä kertomuksissa käsitellään erityisesti naisten osallistumista työmarkkinoille, sukupuolten 

välistä tasapainoa taloudellisessa ja poliittisessa päätöksenteossa, sukupuoleen perustuvaa 

väkivaltaa ja hallinnollisia valmiuksia.  
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Kvinna till Kvinna -säätiö julkaisi lokakuussa 2012 raportin "Equal Power – Lasting Peace" 

Euroopan parlamentissa EU:n vakautusvälineestä tukea saaneen "Naiset ja konfliktinratkaisu" 

-hankkeen päätöstapahtuman yhteydessä. Raportissa käsitellään keskeisiä esteitä naisten 

osallistumiselle rauhanprosesseihin. 

 

Marraskuussa 2012 ihmisoikeudet ja sukupuolten tasa-arvokysymykset sisällytettiin EU:n ja YK:n 

kriisinhallinnan ohjauskomitean asialistalle ja yhteisiin päätelmiin (ensimmäistä kertaa sitten 

vuoden 2009). 

 

EU:n kehityspolitiikalla pyrittiin edelleen lisäämään sukupuolten tasa-arvoa ja naisten 

vaikutusvaltaa. Sukupuolten tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan lisäämistä koskeva EU:n 

toimintasuunnitelma 2010–2015 sisältää komission, EUH:n ja jäsenvaltioiden sitoumuksia tuesta 

kehitysmaiden toimille, joilla parannetaan sukupuolten yhtäläisiä oikeuksia ja naisten vaikutusvaltaa. 

EU:n toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta laadittu toinen kertomus julkaistiin marraskuussa 

2012. Siinä todettiin edistymistä tapahtuneen esimerkiksi sukupuolen mukaan eriytettyjen 

indikaattoreiden saatavuudessa sekä kumppanimaiden kanssa käytävän sukupuolten tasa-arvoa 

koskevan poliittisen ja toimintapoliittisen vuoropuhelun laajenemisessa, mutta jäljellä on vielä 

joitakin haasteita, kuten teknisten valmiuksien ja tiedon saatavuus maatasolla. Lisäksi tarvitaan 

lisäponnisteluja sen kunnianhimoisen tavoitteen saavuttamiseksi, jonka mukaan olisi varmistettava, 

että 75 prosenttia tuesta edistää pääsääntöisesti tai merkittävästi sukupuolten tasa-arvoa ja naisten 

voimaannuttamista. 

Seuraava täytäntöönpanokertomus laaditaan vuonna 2013, jolloin suoritetaan myös EU:ssa tehdyn 

tasa-arvon valtavirtaistamisen väliarviointi. 
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Euroopan komissio jatkoi humanitaaristen toimiensa puitteissa tuen antamista sukupuoleen 

perustuvan väkivallan uhreille. 

 

Vuonna 2012 toteutettiin lisätoimia naisten edustuksen lisäämiseksi EUH:ssa. Päätoimipaikan 

henkilöstöstä 29 prosenttia ja EU:n edustustojen päälliköistä (Jemen, Jordania ja Senegal mukaan 

luettuina) 19,2 prosenttia on naisia. Yhdestätoista EU:n erityisedustajasta kaksi on naisia. EUH:n 

tasa-arvoasiain neuvonantaja nimitettiin huhtikuussa 2012. 

 

21 Kansainvälisen humanitaarisen oikeuden noudattaminen  

 

Ks. sivu 122. 

 

22 Homo- ja biseksuaalisten sekä trans- ja intersukupuolisten henkilöiden ihmisoikeuksien 

toteutuminen  

 

Eri puolilla maailmaa ihmiset joutuvat syrjinnän ja väkivallan kohteiksi seksuaalisen 

suuntautumisensa tai sukupuoli-identiteettinsä takia. Samaa sukupuolta olevien aikuisten 

suostumuksellisia sukupuolisuhteita pidetään yhä rikoksena 76 maassa, ja ainakin viidessä maassa 

niistä voidaan langettaa kuolemantuomio. 

 

EU on vahvasti sitoutunut siihen, että kaikilla ihmisillä on oikeus ihmisoikeuksien toteutumiseen 

kaikilta osin ja ilman syrjintää. Tämän sitoumuksen merkiksi ja jotta EU:n henkilöstö pystyisi 

edistämään ja suojelemaan ihmisoikeuksia kaikkien ihmisten kohdalla heidän seksuaalisesta 

suuntautumisestaan tai sukupuoli-identiteetistään riippumatta, EU hyväksyi kesäkuussa 2010 

keinovalikoiman homo-, bi- ja transseksuaalisten henkilöiden kaikkien ihmisoikeuksien 

edistämiseksi ja suojaamiseksi. Neuvoston 25. kesäkuuta 2012 hyväksymän ihmisoikeuksia 

koskevan uuden EU:n toimintasuunnitelman mukaisesti EU:n keinovalikoimasta muokataan 

vuoden 2013 puoliväliin mennessä julkiset EU:n suuntaviivat.  
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Kansainvälisenä homofobian vastaisena päivänä 17. toukokuuta 2012 korkea edustaja Catherine 

Ashton antoi EU:n puolesta julkilausuman, jossa korostettiin, että "lesbojen, homoseksuaalien, 

biseksuaalien ja trans- tai intersukupuolisten henkilöiden oikeuksissa ei ole kyse siitä, että jollekin 

ihmisryhmälle myönnettäisiin uusia oikeuksia. Kyseessä ovat samat ihmisoikeudet, jotka kuuluvat 

kaikille heidän asuinpaikastaan riippumatta, ilman syrjintää".  

 

EU osallistui vuonna 2012 edelleen aktiivisesti muun muassa YK:ssa tapahtuvaan monenväliseen 

toimintaan syrjinnän torjumiseksi, seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin 

perustuva syrjintä mukaan luettuna. EU osallistui aktiivisesti ihmisoikeusneuvoston 7. maaliskuuta 

2012 järjestämään paneeliin seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin perustuvan 

väkivallan ja syrjinnän lopettamisesta. Paneelissa keskusteltiin YK:n ihmisoikeusvaltuutetun asiasta 

tilaamasta raportista, jota ihmisoikeusneuvosto oli pyytänyt vuonna 2011 antamassaan erittäin 

merkittävässä päätöslauselmassa. EU on myös tukenut YK:ssa neuvoa-antavan aseman 

myöntämistä homo- ja biseksuaalisten sekä transsukupuolisten henkilöiden oikeuksia ajaville 

ryhmille YK:n talous- ja sosiaalineuvoston NGO-komiteassa. Alueiden välinen HLBTI-ydinryhmä, 

jossa on mukana EU ja joitain sen jäsenvaltioista, järjesti YK:ssa tapahtuman "Leadership in the 

Fight against Homophobia", johon osallistuivat YK:n pääsihteeri sekä Desmond Tutu, kaksi 

julkisuuden henkilöä Yvonne Chaka Chaka ja Ricky Martin ja kolme ihmisoikeuksien puolustajaa. 

Tapahtuma järjestettiin nyt neljättä kertaa, ja se onnistui edellisiä kertoja paremmin. Selkeä viesti 

oli, että HLBTI-henkilöt ovat oikeutettuja nauttimaan samoista oikeuksista kuin kaikki muutkin 

ihmiset. Edellisenä päivänä EU järjesti Afrikan HLBTI-henkilöiden ihmisoikeuksien puolustajien 

kanssa tapahtuman, jossa kiitettiin EU:n työtä Afrikassa ja annettiin arvoa hiljaiselle diplomatialle 

HLBTI-asioissa.  
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Alueellisella tasolla EU jatkoi tukeaan Euroopan neuvoston työlle homo- ja biseksuaalisten sekä trans- 

ja intersukupuolisten henkilöiden ihmisoikeuksien parissa erityisesti soveltamalla toimenpiteistä 

seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvan syrjinnän torjumiseksi 

31. maaliskuuta 2010 hyväksyttyä Euroopan neuvoston suositusta noudattaen. EU oli aktiivisesti 

mukana järjestämässä oheistapahtumaa "Monitoring of manifestations of intolerance and 

discrimination against LGBT persons" Etyjin inhimillisen ulottuvuuden vuosittaisen 

täytäntöönpanokokouksen yhteydessä syyskuussa 2012. 

 

Kahdenvälisesti EU jatkoi HLBTI-henkilöiden syrjimättömyyden edistämistä 

ihmisoikeusvuoropuheluissaan kolmansien maiden kanssa ja esitti useissa julkilausumissa ja 

virallisissa yhteydenotoissa kantansa HLBTI-asioissa muun muassa kehottamalla torjumaan 

homofobiaa ja poistamaan homoseksuaalisten suhteiden rangaistavuuden. Tähän liittyen EU on 

seurannut ja tuonut esiin homofobian huolestuttavia suuntauksia esimerkiksi joissain Afrikan 

maissa ja Venäjällä.  

 

EU jatkoi EIDHR:n kautta tuen antamista useille järjestöille, jotka puolustavat HLBTI-henkilöiden 

oikeuksia, tarjoamalla niille keinot homofobisten lakien ja HLBTI-henkilöihin kohdistuvan 

syrjinnän kyseenalaistamiseen, valistamalla suurta yleisöä eri seksuaalisia suuntauksia omaavien 

henkilöiden kokemasta syrjinnästä ja väkivallasta, torjumalla sitä ja antamalla hätäapua 

(psykososiaalisesta ja lääkinnällisestä avusta välitystoimiin ja yhteiskuntaan sopeuttamisapuun) sitä 

tarvitseville henkilöille. Vaarassa oleville ihmisoikeuksien puolustajille tarkoitettuja EIDHR:n 

hätärahastoja käytettiin vuonna 2012 esimerkiksi HLBTI-henkilöitä puolustavien asianajajien 

suojelemiseksi Kamerunissa. Syyskuusta 2012 lähtien on toteutettu alueellista EIDHR-hanketta, 

jolla tuetaan HLBTI-henkilöiden oikeuksien puolustajia ranskankielisessä Afrikassa. Lisäksi 

ihmisoikeuksien puolustajia koskevan uuden yleisafrikkalaisen hankkeen kohteena ovat erityisesti 

HLBTI-henkilöt heikossa asemassa olevana väestöryhmänä. 
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23 Uskonnon- ja uskonvapaus  

 

Edellisinä vuosina antamiensa sitoumusten ja asiasta vuosina 2009 ja 2011 annettujen erityisten 

neuvoston päätelmien mukaisesti EU jatkoi toimintaansa, jolla edistetään ja puolustetaan uskonnon- 

ja uskonvapautta kaikkialla maailmassa.  

 

Uskontoon perustuvaa suvaitsemattomuutta ja syrjintää sekä sen innoittamia väkivallantekoja 

on seurattu tarkkaan EU:n edustustoissa ja päätoimipaikassa. Väkivaltaiset hyökkäykset 

uskonnollisia yhteisöjä vastaan Euroopassa ja sen ulkopuolella tuomittiin kaikkein korkeimmilla 

tasoilla. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja ja Euroopan komission puheenjohtaja antoivat 

Toulousen surmien ja Irakin terrori-iskujen aikaan 20. maaliskuuta 2012 yhteisen julkilausuman, 

jossa korostettiin, ettei uskonnollisiin yhteisöihin kohdistuvilla vainoilla ja väkivallanteoilla ole 

missään muodossa sijaa Euroopassa eikä myöskään muualla maailmassa. He huomauttivat, että 

Eurooppa oli käynyt pitkän ja hankalan taistelun saavuttaakseen ajatuksen-, uskonnon- ja 

uskonvapauden sekä yksilön kunnioittamisen. Heidän mukaansa nämä ihmisoikeudet ja 

perusoikeudet ovat osa perusoikeuskirjaa, joka puolestaan on eurooppalaisten arvojen ydin. He 

myös totesivat EU:n haluavan jatkaa näiden oikeuksien edistämistä.  

 

Uskontoon tai uskoon perustuva syrjintä on pitkäaikainen huolenaihe kaikkialla maailmassa, ja 

tiettyihin uskonnollisiin yhteisöihin tai ei-tunnustuksellisiin ryhmiin kuuluvat henkilöt joutuvat 

edelleen kärsimään siitä monissa maissa. Lisäksi uskontojen halventamista koskevaa lainsäädäntöä 

käytetään usein hyväksi uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden kohtelemiseksi 

huonosti ja mielipiteen- ja sananvapauden sekä uskonnon- ja uskonvapauden rajoittamiseksi koko 

yhteiskunnassa. EU huomauttaa, että sananvapaudella on myös tärkeä merkitys 

suvaitsemattomuuden torjumisessa ja että uskonnon- ja uskonvapaus ja sananvapaus ovat toisiaan 

vahvistavia oikeuksia.  
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Ulkoasiainneuvoston hyväksyttyä 25. kesäkuuta 2012 ihmisoikeuksia koskevan EU:n 

strategiakehyksen ja siihen liittyvän toimintasuunnitelman, jossa sitoudutaan laatimaan uudet 

uskonnon- ja uskonvapautta koskevat EU:n suuntaviivat1, EU ryhtyi toimiin tämän asian 

toteuttamiseksi. Suuntaviivat eivät tule olemaan oikeudellisesti sitovat, mutta niillä painotetaan 

poliittisesti, että uskonnon- ja uskonvapaus on EU:lle erittäin tärkeä asia. Ne sisältävät viestejä, 

käytännön ohjeita ja neuvoja EU:n ja jäsenvaltioiden diplomaattiedustustojen ja päätoimipaikan 

henkilöstölle siitä, miten arvioida tilanteita ja toimia mahdollisimman käytännöllisellä tavalla. 

Suuntaviivojen valmistelu aloitettiin vuoden 2012 puolivälissä, ja ensimmäinen 

kansalaisyhteiskunnan (uskonnolliset, uskontojen ulkopuoliset ja filosofiset ryhmät) 

kuulemiskierros käytiin Brysselissä 19. lokakuuta 2012. EU hyväksynee nämä suuntaviivat vuonna 

2013. 

 

EU keskusteli eri maiden kanssa kahdenvälisesti uskonnon- ja uskonvapauden olennaisesta 

merkityksestä. EU:n ulkopuolisten maiden kanssa ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapaus 

otettiin järjestelmällisesti esiin monien kumppanien kanssa poliittisen vuoropuhelun eri tasoilla, 

myös ihmisoikeusvuoropuheluissa ja -neuvotteluissa, joiden aikana keskusteltiin uskonnon- ja 

uskonvapauden toteutumisesta ja tiettyihin uskonnollisiin vähemmistöihin tai ryhmiin kuuluvien 

henkilöiden tilanteesta.  

 

Aina kun vakavia uskonnonvapauden loukkauksia ja huolenaiheita ja niihin liittyvää 

suvaitsemattomuutta ja syrjintää tuli EU:n tietoon, se ilmaisi kantansa diplomaattiteitse, 

julkilausumissa ja neuvoston päätelmissä, esimerkiksi Egyptin, Nigerian, Iranin, Irakin, Libyan, 

Malin, Pakistanin ja Tunisian tapauksissa. Se puhui järjestelmällisesti ajatuksen- ja 

omantunnonvapauden täydellisen kunnioittamisen puolesta ja kehotti kansainvälisten normien 

mukaisen riippumattoman oikeuslaitoksen toiminnan avulla kieltämään uskonnolliseen vihaan ja 

siihen liittyvään väkivaltaan yllyttämisen sekä kannusti käymään vuoropuhelua ja käyttämään 

sananvapautta, kun vastataan hyökkääviin puheisiin tai sisältöön.  

                                                 
1 Ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan toimintasuunnitelman 23 a kohta. 
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Syyrian tilanteen pahetessa EU toisti kehotuksensa, jonka mukaan olisi vaalittava uskonnon- ja 

uskonvapauden periaatteita ja pidätyttävä muodostamasta juopaa yhteisöjen ja etnisten ryhmien 

välille. EU kehotti toistuvasti Syyrian oppositiota sopimaan periaatteista, joiden avulla voidaan 

luoda sellainen Syyria, jossa kaikilla kansalaisilla on yhtäläiset oikeudet riippumatta poliittisista 

yhteyksistään, etnisestä ryhmästään tai uskonnostaan tai vakaumuksestaan. Lisäksi EU vahvisti 

tukevansa Syyrian kansaa ja tämän toivetta demokraattisesta Syyriasta, jossa kaikkien yhteisöjen 

oikeuksia kunnioitetaan. EU:n korkea edustaja antoi julkilausumia, joissa tuomittiin kaikki teot, 

joiden tarkoituksena on yllyttää eri etnisten tai tunnustuksellisten ryhmien välisiin konflikteihin. 

 

EU myös tarkasteli mahdollisuuksia lisätä yhteistyötä järjestöjen kuten Islamilaisten maiden 

yhteistyöjärjestön (OIC) tai Arabiliiton kanssa erityisesti väkivaltaisuuksien puhjettua sen jälkeen 

kun internetissä julkaistiin kiistelty elokuva, jota monet muslimit pitivät loukkaavana. EU:n korkea 

edustaja, OIC:n pääsihteeri, Arabiliiton pääsihteeri ja Afrikan unionin komission puheenjohtaja 

antoivat 20. syyskuuta 2012 yhteisen julkilausuman, jossa he kehottivat rauhaan ja 

suvaitsevaisuuteen, tuomitsivat kaikenlaisen uskonnollisen vihan lietsomisen, jota pidetään 

vihanpitoon ja väkivaltaan yllyttämisenä, pyysivät kaikkia niin poliittisia, maallisia kuin 

uskonnollisia johtajia edistämään vuoropuhelua ja keskinäistä ymmärtämistä. EU:n ja Arabiliiton 

ulkoministerit antoivat 13. marraskuuta 2012 Kairossa yhteisen julkilausuman, jossa he korostivat 

muun muassa olevansa sitoutuneita edistämään sananvapautta ja uskonnon- ja uskonvapautta ja 

jossa he tuomitsivat kaikenlaiset vihaan ja suvaitsemattomuuteen yllyttämisen muodot 

ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen lainsäädännön mukaisesti. He myös painottivat tarvetta 

varmistaa sukupuolten tasa-arvo ja ihmisoikeuksien täysi kunnioittaminen kaikkialla sekä 

tuomitsivat uskonnollisen vihan puolustamisen ihmisoikeusneuvoston päätöslauselman 16/18 

mukaisesti. 
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Korkea edustaja osallistui Djiboutissa 16. marraskuuta 2012 ensimmäistä kertaa OIC:n 

ministerikokoukseen. EU:n korkea edustaja kuvasi puheessaan uskonnon- ja uskonvapautta 

hyvinvoivien ja turvallisten yhteiskuntien olennaiseksi tukipilariksi ja katsoi, että oikeus oman 

uskontonsa harjoittamiseen on keskeinen osatekijä pyrittäessä lisäämään kehitystä ja demokraattista 

vakautta. Hän mainitsi myös haasteen, jonka demokratiaan siirtymässä olevat maat joutuvat 

kohtaamaan samalla kun ne muodostavat uutta yhteiskuntaansa, eli sen miten taata uskonnonvapaus 

ja suojella sitä. Hän katsoi myös, että poliittisten johtajien on huolehdittava siitä, että jokainen voi 

harjoittaa uskontoaan vapaasti ja yhtäläisesti ja että sitä tehdessämme kunnioitamme yhteistä 

humaaniuttamme.  

 

Tätä asiaa edistettiin myös monenvälisesti. Ihmisoikeusneuvostossa ja myös YK:n yleiskokouksessa 

vuonna 2011 aikaan saatu konsensus ihmisoikeusneuvoston päätöslauselmasta 16/18, joka koski 

tarvetta torjua uskonnollista suvaitsemattomuutta mutta joka ei sisältänyt uskonnon halventamisen 

käsitettä ihmisoikeusnormina, sai vahvistusta (ks. vuoden 2011 raportti). Ihmisoikeusneuvoston 

19. istunnossa maaliskuussa 2012 EU:n perinteinen päätöslauselma uskonnon- ja uskonvapaudesta 

hyväksyttiin ilman äänestystä (päätöslauselma 19/8) yhdessä uskontoon tai uskoon perustuvan 

suvaitsemattomuuden, negatiivisten stereotyyppien ja syyllistämisen sekä syrjinnän, väkivaltaan 

yllyttämisen ja väkivallan torjumisesta hyväksytyn OIC:n päätöslauselman kanssa (päätöslauselma 

19/25). YK:n yleiskokouksen 67. istunnossa joulukuussa 2012 hyväksyttiin konsensuksella EU:n 

esittämä päätöslauselma 67/1791 ja OIC:n esittämä päätöslauselma 67/178 samasta aiheesta.  

 

                                                 
1 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1525_en.htm 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1525_en.htm
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EU:n rahoitusvälineiden osalta vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden suojelu ja muun muassa 

uskonnollisin perustein tapahtuvan syrjinnän torjuminen hyväksyttiin demokratiaa ja 

ihmisoikeuksia koskevasta eurooppalaisesta rahoitusvälineestä (EIDHR) myönnettävän rahoituksen 

painopisteeksi. Hankkeet vainottujen henkilöiden ja uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluvien 

henkilöiden suojelemiseksi maissa, joissa he ovat eniten vaarassa, rahoitetaan EIDHR:stä nyt ja 

tulevaisuudessa. Erityisesti ajatuksen-, omantunnon-, uskonnon- ja uskonvapaus kuuluu keskeisiin 

painopisteisiin ehdotuspyynnöissä, jotka liittyvät EIDHR:n tavoitteen 1 strategiaan, joka koskee 

toimien rahoittamista "hankalissa maissa" ja kattaa koko maailman.  

 

Todettakoon lopuksi, että uskonnon- ja uskonvapaus oli yksi kolmesta arkaluonteisesta 

ihmisoikeuskysymyksestä, joista keskusteltiin 7. ja 8. joulukuuta pidetyn EU:n ja NGO:iden 

vuotuisen foorumin yhteydessä ihmisoikeuksien yleismaailmallisuuden edistämistä ja alueellisten 

järjestelyiden asemaa sekä niiden ja kansalaisyhteiskunnan välistä yhteistyötä käsitelleen yleisen 

aiheen puitteissa.  

 

24 Sananvapaus verkossa ja muissa välineissä  

 

EU on sitoutunut edistämään ihmisoikeuksia kaikilla ulkoisen toimintansa aloilla poikkeuksetta ja 

erityisesti käyttämällä hyväksi uusien tieto- ja viestintätekniikkojen ja ihmisoikeuksien välistä 

yhteyttä tärkeänä demokratian edistämisen kanavana. 
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EU on toistuvasti tuominnut sananvapauden ja internetiin pääsyn rajoitukset sekä 

verkkopäiväkirjojen kirjoittajien pidätykset ja toimittajiin ja tiedotusvälineisiin kohdistuneet 

hyökkäykset kahdenvälisissä suhteissaan kolmansiin maihin ja lukuisten julkilausumien kautta. 

Esimerkiksi kesäkuussa 2012 korkea edustaja ilmaisi huolensa tiedotusvälineisiin ja poliittiseen 

oppositioon kohdistuvien sensuuritoimien ja rajoitusten kasvusta Sudanissa ja kehotti Sudanin 

hallitusta kunnioittamaan kansalaistensa oikeutta sananvapauteen ja vapaisiin tiedotusvälineisiin. 

EU on huolissaan internetin vapautta koskevien rajoitusten lisääntymisestä ja esitti huolensa 

kahdenvälisesti ihmisoikeusvuoropuheluiden aikana esimerkiksi Vietnamin ja Kiinan kanssa ja 

julkisesti antamalla julkilausumia. 

 

Vuonna 2012 EU tehosti edelleen toimiaan toimittajien turvallisuuden parantamiseksi 

osallistumalla kansainvälisiin foorumeihin esimerkiksi Unescon, Euroopan neuvoston ja Etyjin 

puitteissa. YK:n ihmisoikeusneuvostoa koskevissa EU:n painopisteissä EU korosti, että 

ihmisoikeusneuvoston pitää edelleen keskittyä sananvapauteen, myös internetissä. Esimerkiksi 

YK:n kolmannen komitean (ihmisoikeudet) kokouksessa New Yorkissa 6. joulukuuta 2012 EU piti 

valitettavana suuntausta sensuurin lisääntymiseen ja tuomitsi internetin rajoitukset. EU ilmaisi 

tyytyväisyytensä YK:n ihmisoikeusneuvostossa 5. heinäkuuta konsensuksella hyväksyttyyn 

päätöslauselmaan internetin vapaudesta. EU kannattaa päätöslauselman viestiä, jonka mukaan 

ihmisoikeuksien toteutumista verkossa ja muissa välineissä ei voida erottaa toisistaan eikä niihin 

voida soveltaa kahdenlaisia normeja. 

 

EU on avoimesti tuominnut sensuurin. Viimeksi korkea edustaja antoi julkilausuman, jossa hän 

esitti huolensa Iranin tahallisesta satelliittivälitteisten televisio- ja radiolähetysten häirinnästä, millä 

kansalaisia estetään saamasta tietoja vapaasti. 
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Ihmisoikeuksia koskevaan EU:n strategiakehykseen liitetyssä toimintasuunnitelmassa, joka 

hyväksyttiin kesäkuussa 2012, edellytetään, että EU laatii suuntaviivat sananvapaudesta verkossa 

ja muissa välineissä, myös verkkopäiväkirjojen kirjoittajien ja toimittajien suojelusta. Lisäksi 

kehitysyhteistyössä EU noudatti määrätietoisempaa lähestymistapaa sananvapauden edistämiseksi 

ja tiedotusvälineiden avustamiseksi. 

 

Sananvapauden edistämiseksi suunniteltuihin toimiin liittyen EU sitoutui suunnittelemaan 

toimenpiteitä ja välineitä, joilla puututaan tieto- ja viestintätekniikoiden käytön mielivaltaiseen 

sensuuriin ja laajamittaiseen valvontaan. Nämä toimet ovat jatkoa työlle, jota on jo tehty "No 

Disconnect" -strategian1 puitteissa, joka laadittiin tukemaan EU sitoumusta varmistaa, että 

internetiä ja muita tieto- ja viestintätekniikoita voidaan jatkossakin käyttää edistämään poliittista 

vapautta, demokratiakehitystä ja talouskasvua. 

 

"No Disconnect" -strategian pääpilarit ovat seuraavat: työkalut viestinnän vapauden lisäämiseksi, 

koulutus internet-teknologian käyttöön suuren riskin ympäristössä, teknologisten valmiuksien 

parantaminen reaaliaikaisen tiedon saamiseksi tapahtumista "kentällä" sekä yhteistyön tehostaminen 

kaikkien sidosryhmien kesken. 

 

Vuonna 2012 EU toteutti tällä alalla useita aloitteita muun muassa antamalla demokratiaa ja 

ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen (EIDHR) kautta rahoitustukea 

toimittajille ja NGO:ille, jotka työskentelevät tiedotusvälineiden riippumattomuuden ja 

sananvapauden vahvistamiseksi. Merkittävimpiin EIDHR:n rahoittamiin hankkeisiin tällä alalla 

kuuluu Toimittajat ilman rajoja -järjestön toteuttama hanke, jolla torjutaan verkkosensuuria ja 

edistetään digitaalisen tiedon vapaata liikkumista. Hankkeen päätehtäviin kuuluu 

virtuaaliturvapaikan luominen ja ylläpito. Kyseessä on suojattu alue, jossa riippumattomat 

toimittajat voivat työskennellä ja julkaista sellaisia uutisia, jotka muuten sensuroitaisiin. 

 

                                                 
1 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1525_en.htm  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1525_en.htm
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Lisäksi vuoden 2012 EIDHR:n ehdotuspyyntö, jonka kokonaisbudjetti oli 20 miljoonaa euroa, 

sisälsi ensimmäistä kertaa erityisen osan sellaisille toimille, joilla torjutaan verkkosensuuria ja 

edistetään digitaalisen ympäristön vapautta ja turvallisuutta sekä tuetaan hankkeita 

ihmisoikeusloukkausten torjumiseksi tieto- ja viestintäteknologian avulla ja yksityisyyden ja 

sananvapauden suojaamiseksi alueilla, joilla aktivistit, toimittajat ja ihmisoikeuksien puolustajat 

ovat suurimmassa vaarassa. 

 

24 a Kokoontumis- ja yhdistymisvapaus 

 

Kokoontumis- ja yhdistymisvapaus ovat jokaisen ihmisen perusoikeuksia ja ihmisarvon luontainen 

osa. EU uskoo, että vireä kansalaisyhteiskunta ja toimiva kansanvalta ovat riippuvaisia kansalaisten 

oikeudesta saada vapaasti käyttää oikeuttaan rauhanomaiseen kokoontumis- ja 

yhdistymisvapauteen.  

 

Koska kokoontumis- ja yhdistymisvapaus edistää avointa vuoropuhelua ja keskustelua 

yhteiskunnassa, se toimii itsessään suojamuurina konflikteja ja epävakautta vastaan. Korkea 

edustaja on useissa julkisissa kannanotoissaan tuonut ilmi huolensa kokoontumisvapauden 

kaventumisen johdosta. Viimeksi kesäkuussa 2012 hän ilmaisi huolensa Khartoumissa ja muissa 

kaupungeissa tapahtuneesta mielenosoitusten väkivaltaisesta tukahduttamisesta. Hän kehotti 

vapauttamaan välittömästi rauhanomaisten protestien yhteydessä kiinniotetut henkilöt sekä 

turvallisuusjoukkoja toimimaan pidättyväisesti ja välttämään voimankäyttöä rauhanomaisia 

mielenosoituksia vastaan. Lisäksi hän kehotti Sudanin hallitusta kunnioittamaan kansalaistensa 

kokoontumisvapautta. 
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EU puuttuu kokoontumis- ja yhdistymisvapauden ongelmiin kolmansien maiden kanssa käytävien 

poliittisten vuoropuhelujen puitteissa. Esimerkiksi Addis Abebassa 22. marraskuuta 2012 

järjestetyssä yhdeksännessä AU:n ja EU:n ihmisoikeusvuoropuhelussa osapuolet sopivat 

vuoropuhelun tehostamisesta yhdistymisvapauden osalta.  

 

Yksi EU:n ensisijaisista tavoitteista YK:n ihmisoikeusneuvoston osalta on tarve jatkossakin 

painottaa yhdistymisvapautta ja antaa konkreettista tukea ihmisoikeusaktivisteille ja 

kansalaisyhteiskunnan järjestöille, joilla on keskeisen tärkeä tehtävä demokratian vahvistamisessa. 

EU oli tyytyväinen USA:n ehdottamaan ja ihmisoikeusneuvoston 21. istunnossa yksimielisesti 

hyväksyttyyn päätöslauselmaan oikeudesta rauhanomaiseen kokoontumis- ja yhdistymisvapauteen. 

 

Digitaalisella aikakaudella perusvapaudet koskevat myös internetiä. Uudet teknologiat myös 

muuttavat kansalaisten tapoja käyttää kokoontumis- ja yhdistymisoikeuttaan. Valtioiden on 

varmistettava kokoontumisoikeuden käytön vapaus myös verkkoviestintää käytettäessä. EU on 

valmis tukemaan ihmisoikeuksia verkossa ja verkon ulkopuolella.  

 

Korkea edustaja on erittäin huolissaan viimeaikaisista pyrkimyksistä rajoittaa 

kansalaisyhteiskunnalle varattua tilaa. Heinäkuussa 2012 korkea edustaja ilmaisi vakavan huolensa 

Venäjän NGO-lakiin tehtyjen muutosten johdosta, jotka ovat yksi useista vireän 

kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä rajoittavista toimista Venäjällä. Muita tällaisia toimia 

ovat esimerkiksi opposition edustajien pidätykset ja uusi laki, jossa säädetään hallinnollisten 

määräysten rikkomisesta langetettavista kohtuuttomista sakoista luvallisten mielenosoitusten 

yhteydessä.  
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EU teki vuonna 2012 useita aloitteita yhdistymisvapautta edistäviksi toimiksi. Muun muassa EU:n 

NGO-foorumin yhteydessä järjestettiin 7. joulukuuta 2012 yleinen keskustelutilaisuus 

(osanottajina yli 50 keskeisiä alueita edustanutta NGO:ta), jonka tavoitteena oli ihmisoikeuksien 

puolustajien kokemusten perusteella selvittää, mitä rajoitteita kansalaisjärjestöt kohtaavat työssään, 

sekä koota ehdotuksia, miten EU voisi paremmin puuttua asiaan.  

 

Yhdistymisvapauden tukemiseksi EU antaa myös EIDHR:n kautta rahallista tukea monille 

hankkeille. EU:n tukemilla hankkeilla pyrittiin kehittämään yhdistymisvapauden 

seurantajärjestelmiä, edistämään kokoontumisvapautta koskevia oikeudellisia normeja, lisäämään 

yleistä tietämystä oikeudesta yhdistymisvapauteen sekä verkostoitumaan kyseisten oikeuksien 

edistämiseksi ja suojelemiseksi entistä tehokkaammin. Esimerkkinä mainittakoon, että EU rahoittaa 

88 000 euron hanketta Algeriassa yhdistymisoikeuden edistämiseksi kehittämällä yhdistyksille 

suunnattua voimavarakeskusta. 

 

25 Yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n suuntaviivojen täytäntöönpano  

 

Vuosi 2012 oli ensimmäinen täysi kalenterivuosi sen jälkeen, kun YK:n ihmisoikeusneuvosto 

hyväksyi 16. kesäkuuta 2011 yksimielisesti yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n 

suuntaviivat. Suuntaviivat ovat perusta YK:n erityisedustajan professori John Ruggien laatimien 

puitteiden täytäntöönpanolle. Puitteet kattavat valtion velvollisuuden suojella ihmisoikeuksia, 

yritysten vastuun kunnioittaa ihmisoikeuksia ja muutoksenhakukeinot. 

 

Vuosi 2012 oli myös ensimmäinen täysi kalenterivuosi sen jälkeen, kun komission toimitti 

25. lokakuuta 2011 tiedonannon "Yritysten yhteiskuntavastuuta koskeva uudistettu EU:n strategia 

vuosiksi 2011–2014"1. 

 

                                                 
1 KOM(2011) 681. 
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Yksi vuoden 2012 kohokohdista oli epäilemättä Genevessä 4. ja 5. joulukuuta järjestetty kaikkien 

aikojen ensimmäinen yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia käsitellyt YK:n foorumi. Foorumi 

kokoontui YK:n perustaman työryhmän puitteissa, joka pyrkii edistämään YK:n suuntaviivojen 

täytäntöönpanoa. Foorumi tarjosi mahdollisuuden tilannearvioon YK:n suuntaviivojen 

täytäntöönpanosta ensimmäisen puolentoista vuoden aikana. 

 

Foorumi onnistui yli odotusten ja siihen osallistui 1000 edustajaa (kolme kertaa odotettu määrä) 

85 maasta eri puolilta maailmaa: mukana oli NGO:iden, ammattijärjestöjen, yliopisto- ja 

tiedemaailman sekä yritysten ja liike-elämän järjestöjen edustajia. 

 

Foorumi koostui kahtena päivänä järjestetyistä työpajoista ja keskusteluista, joissa käsiteltiin YK:n 

suuntaviivojen täytäntöönpanoon liittyviä haasteita. Professori John Ruggie, ihmisoikeuksia ja 

ylikansallisia sekä muita yrityksiä käsitellyt YK:n pääsihteerin entinen erityisedustaja, piti puheen, 

jossa hän pani merkille kiitettävän edistymisen suhteellisen lyhyessä ajassa, ja painotti, että 

globalisoitumisen yhteiskunnallinen kestävyys on uhattuna. 
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EU oli foorumissa hyvin edustettuna, ja ihmisoikeuksista vastaava EU:n erityisedustaja Stavros 

Lambrinidis oli korkean tason istunnon avajaistilaisuuden pääpuhuja. EIP puolestaan esitteli 

julkisen talouden roolia suuntaviivojen täytäntöönpanon edistämisessä käsitelleessä istunnossa 

meneillään olevia ponnistelujaan ihmisoikeuksien valtavirtaistamiseksi sen sosiaalisessa 

huolellisuusvelvoitteessa. EU:n puolesta esitetyssä loppupuheenvuorossa sitouduttiin omaksumaan 

aktiivinen rooli työryhmän alaisuudessa järjestettävissä alueellisissa foorumeissa. 

 

Tämä YK:n foorumi tarjosi mahdollisuuden luoda etukäteiskatsaus Euroopan komission 

ilmoitukseen tulevasta muita kuin taloustietoja koskevasta yritysten raportoinnista. Tämä 

vahvistettiin komission 3. lokakuuta 2012 toimittamassa tiedonannossa toisesta sisämarkkinoiden 

toimenpidepaketista – "Yhdessä uuteen kasvuun"; säädösehdotus on nyt julkaistu. 

 

Asiaa käsiteltiin myös vuoden 2011 tiedonannossa yritysten sosiaalisesta vastuusta. Tiedonannossa 

pantiin merkille olemassa olevat sosiaali- ja ympäristöalan tietojen, ihmisoikeusseikat mukaan 

lukien, raportointia koskevat aloitteet ja asetettiin tavoitteeksi tasapuolisten toimintaedellytysten 

varmistaminen tällä alueella. Tämä on osa yleisiä pyrkimyksiä tehdä eurooppalaisista yrityksistä 

kilpailukykyisempiä, nykyaikaisempia ja vastuullisempia. 

 

Komissio oli yritysten sosiaalista vastuuta koskevassa tiedonannossa luvannut julkaista raportin 

YK:n suuntaviivojen täytäntöönpanoa koskevista EU:n painopisteistä vuoden 2012 loppuun 

mennessä. Raportin julkaisemista kuitenkin lykättiin, jotta voidaan paremmin käsitellä YK:n 

foorumin tulokset ja varmistaa kaikkien näkökohtien perusteellinen tarkastelu. 

 

Asiassa on jo tehty paljon valmistelutyötä, muun muassa puheenjohtajavaltio Tanska järjesti 

Kööpenhaminassa toukokuussa 2012 konferenssin otsikolla "Periaatteista käytäntöön: 

yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien Yhdistyneiden kansakuntien suuntaviivojen 

käytännön soveltaminen Euroopan unionissa". Komissio toimitti ennen konferenssia alustavan 

muistion ja osallistui keskusteluun aktiivisesti. 
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Joitakin tärkeimpiä konferenssissa käsiteltyjä aiheita olivat toimintapoliittinen ja lainsäädännöllinen 

yhdenmukaisuus EU:ssa, vahvempien maailmanlaajuisten valmiuksien saavuttaminen sekä 

valmiuksien kehittämisen ja kehitysyhteistyön prioriteetit. Esityslistalla olivat myös seuraavat asiat: 

EU:n yrityksille antama ohjaus, vastuuvelvollisuus: oikeussuoja ja asianmukaiset 

muutoksenhakukeinot, avoimuus: muiden kuin taloustietojen raportointi ja julkistaminen, yksityisen 

ja julkisen sektorin kumppanuudet ja useiden sidosryhmien aloitteet. 

 

Yhtä aikaa Genevessä järjestetyn YK:n foorumin kanssa komissio julkisti julkaisun nimeltä 

"Yritykseni ja ihmisoikeudet: ihmisoikeusopas pienille ja keskisuurille yrityksille". Julkaisu 

sai erittäin myönteisen vastaanoton foorumin osallistujien parissa. 

 

Komissio on myös edennyt uuteen vaiheeseen alakohtaiseen ohjaukseen liittyvässä työssään 

yhteistyössä kumppaneidensa Shift-järjestelmän ja Human Rights and Business -instituutin 

kanssa. Joulukuussa 2012 aloitettiin julkinen kuuleminen, joka koskee ehdotusta ihmisoikeuksien 

kunnioittamiseen liittyvää yritysten vastuuta koskeviksi toimintaohjeiksi kolmen toimialan osalta. 

Toimialat ovat öljy- ja kaasuala, tieto- ja viestintätekniikka sekä työvoima- ja 

henkilöstöpalveluyritykset. 

http://www.ihrb.org/project/eu-sector-guidance/draft-guidance-consultation.html 

 

Toiminta-alat valittiin puolueettomien ja yleisesti saatavilla olevien kriteerien perusteella, mukaan 

lukien niiden vaikutus ihmisoikeuksiin ja YK:n suuntaviivojen mukaisten ihmisoikeuksia koskevien 

toimintaohjeiden mahdollinen olemassaolo. Toimintaohjeet on pyritty laatimaan mahdollisimman 

yleispäteviksi, ottaen kuitenkin huomioon EU:n yritysten erityisolosuhteet. Kaikki kolme 

toimintaohjepakettia on tarkoitus viimeistellä huhtikuun 2013 loppuun mennessä. EIP on seurannut 

työn etenemistä tiiviisti osallistuen kaikkiin kolmeen keskustelutilaisuuteen ja harkiten 

yhdenmukaistamismahdollisuuksia. 

 

http://www.ihrb.org/project/eu-sector-guidance/draft-guidance-consultation.html
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Ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskeva EU:n toimintasuunnitelma sisältää EU:n jäsenvaltioiden 

sitoumuksen kehittää kansallisia suunnitelmia YK:n suuntaviivojen täytäntöönpanemiseksi. 

Vuoden 2012 loppuun mennessä seuraavat jäsenvaltiot vahvistivat kehittävänsä kyseisen 

suunnitelman: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Liettua, 

Puola, Ranska, Romania, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki ja Yhdistynyt kuningaskunta. 

 

EIDHR tukee kansalaisjärjestöjen johtamia toimia, joilla pyritään edistämään ihmisoikeuksien 

kunnioittamista EU:n ulkopuolella toimivissa eurooppalaisissa yrityksissä. Vuonna 2012 EU jatkoi 

tukeaan Puhtaat vaatteet -kampanjalle (Clean Clothes Campaign), joka on 15 Euroopan maan 

organisaatioiden yhteenliittymä, joka toteuttaa hankkeita taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien 

kunnioittamisen lisäämiseksi kansainvälisten vaatetusalan yritysten maailmanlaajuisissa 

toimitusketjuissa yli 30 maassa. 

 

Kahdessa muussakin EIDHR:stä rahoitetussa hankkeessa käsitellään yritystoimintaa ja 

ihmisoikeuksia. Maailmanlaajuisella hankkeella, jolla on 70 kohdemaata, pyritään vahvistamaan 

paikallisten maanomistusoikeuksien puolustajien valmiuksia puolustaa oikeuksiaan 

luonnonvaroihin, korjaamaan valtioiden ja yksityisten yritysten välisten sopimusten puutteellista 

avoimuutta sekä neuvottelemaan hallitusten ja kaivannaisteollisuuden kanssa maissa, joissa 

luonnonvarojen hyödyntäminen aiheuttaa konflikteja. Vastaavasti Kaakkois-Aasian 

alkuperäiskansojen oikeuksien puolustajia koskevaan hankkeeseen kuuluu tutkimus yritysten 

yhteiskuntavastuusta, ihmisoikeuksista ja alkuperäiskansoista. 

 

Toinen EIDHR-hanke, joka käsittelee yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia on Latinalaisen Amerikan 

kaivosten seurantaohjelma (Latin American Mining Monitoring Programme), josta tuetaan 

maaseudun alkuperäiskansojen naisia edistämällä ja puolustamalla heidän oikeuksiaan, joihin 

kaivosteollisuus on vaikuttanut. 
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Investointi ihmisiin -ohjelman puitteissa myönnettiin vuonna 2011 rahoitusta 15 hankkeelle 

lapsityövoiman poistamiseksi (EuropeAid/129339/C/ACT/Multi). Hankkeet jatkuivat vuonna 2012. 

 

EU:n vakautusvälineen kriisivalmiusosan puitteissa varattiin miljoona euroa mineraalien 

toimitusketjujen avoimuuden edistämistä varten konflikteista kärsivillä ja korkean riskin alueilla 

vuonna 2013. 

 

EU jatkaa yritystoimintaan ja ihmisoikeuksiin liittyvien kysymysten käsittelemistä kahdenvälisissä 

vuoropuheluissaan, kuten Addis Abebassa 22. marraskuuta järjestetyssä 

ihmisoikeusvuoropuhelussa Afrikan unionin kanssa. EU ja AU vaihtoivat mielipiteitä 

yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n suuntaviivojen täytäntöönpanosta ja sopivat 

suunnittelevansa afrikkalaisten ja eurooppalaisten yritysten ja kansalaisyhteiskuntien yhteisen 

seminaarin järjestämistä vuonna 2013 ihmisoikeuksiin ja yritystoimintaan liittyvistä kysymyksistä. 

 

EU jatkaa aktiivista tukeaan YK:n toimille yritystoimintaan ja ihmisoikeuksiin liittyvissä 

kysymyksissä ja on saanut toimilleen yksimielistä tukea. Ihmisoikeusneuvoston päätöslauselma 

5/21 Yhdistyneiden kansakuntien osallistumisesta yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevan 

asialistan edistämiseen ja yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien suuntaviivojen levittämiseen 

ja täytäntöönpanoon hyväksyttiin ilman äänestystä 27. syyskuuta 2012. 

 

Yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia käsittelevän YK:n työryhmän jäsenet olivat osallisina Euroopan 

komission työskentelyssä kolmelle liike-elämän alalle ja pk-yrityksille suunnattujen ihmisoikeuksia 

koskevien toimintaohjeiden kehittämiseksi. OHCHR osallistui komission marraskuussa 2012 

isännöimään yritysten yhteiskuntavastuuta käsitelleeseen vuosittaiseen tarkastelukokoukseen, jossa 

olivat mukana EU:n jäsenvaltiot, sidosryhmät ja asiaankuuluvat kansainväliset organisaatiot. 

Euroopan parlamentin jäsen Richard Howitt piti loppupuheenvuoron. 
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Euroopan parlamentti tilasi vuonna 2012 Exeterin yliopistolta tutkimuksen kansallisten 

ihmisoikeuskeskusten roolista yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien Yhdistyneiden 

kansakuntien suuntaviivojen täytäntöönpanossa erityisesti itäisen kumppanuuden maissa. 

Tutkimuksessa tarkastellaan Pariisin periaatteiden mukaisia kansallisten keskusten toimeksiantoja 

käsitellä ihmisoikeuksiin ja yritystoimintaan liittyviä kysymyksiä ja luodaan katsaus parhaisiin 

käytäntöihin eri puolilla maailmaa. Analyysissä keskitytään ihmisoikeuskeskuksiin Armeniassa, 

Azerbaidžanissa, Georgiassa, Moldovan tasavallassa ja Ukrainassa sekä suosituksiin siitä, miten EU 

voisi parhaiten tukea niitä. 

 

Parlamentti käsitteli vuonna 2012 kahta yritysten yhteiskuntavastuuta koskevaa 

päätöslauselmaehdotusta: 

– yritysten yhteiskuntavastuu: vastuullinen ja avoin yritystoiminta ja kestävä kasvu, jonka 

esitteli Euroopan parlamentin jäsen Raffaele Baldassarre oikeudellisten asioiden 

valiokunnan puolesta; 

– yritysten yhteiskuntavastuu: yhteiskunnan mielenkiinnon edistäminen ja tie kestävään ja 

osallistavaan elpymiseen, jonka esitteli parlamentin jäsen Richard Howitt työllisyyden ja 

sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta. 

 

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset liittyivät muun muassa ihmisoikeuksia koskevaan 

huolellisuusvelvollisuuteen, työntekijöiden oikeuksiin eurooppalaisissa toimitusketjuissa sekä 

sellaisen tekniikan vientiin, jota EU:n ulkopuoliset yritykset tai hallitukset saattaisivat käyttää 

valvontaan tai sortotoimiin. 
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26 Oikeudenkäyttö  

 

EU osallistui YK:n yleiskokouksessa 24. syyskuuta 2012 järjestettyyn ensimmäiseen korkean tason 

kokoukseen, jossa käsiteltiin oikeusvaltioperiaatetta kansainvälisellä ja kansallisella tasolla. EU 

osallistui aktiivisesti korkean tason kokouksessa hyväksytyn oikeusvaltioperiaatetta koskeneen 

poliittisen julistuksen valmisteluun (YK:n yleiskokouksen päätöslauselma 67/1). Tässä 

julistuksessa esitettiin kattava näkemys oikeusvaltioperiaatteen yhteydestä Yhdistyneiden 

kansakuntien kolmeen pääpilariin - rauhaan ja turvallisuuteen, kehitykseen ja ihmisoikeuksiin. 

Julistuksessa vahvistettiin, miten tärkeitä periaatteita ovat yhdenvertaisuus lain edessä, oikeussuojan 

saatavuus ja täysi sitoutuminen kaikkien ihmisten ihmisoikeuksiin ja perusvapauksiin. YK:n 

pääsihteerille annettiin tehtäväksi jatkaa tätä työtä, ja EU antaa täyden tukensa hänen toimilleen.  

 

EU ja sen jäsenvaltiot sekä 21 EU:n jäsenvaltiota erikseen tekivät sitoumuksia 

oikeusvaltioperiaatetta kansainvälisellä ja kansallisella tasolla käsitelleelle kokoukselle. EU:n 

jäsenvaltiot sitoutuivat harkitsemaan liittymistä muun muassa kidutuksen ja muun julman, 

epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaiseen 

pöytäkirjaan, valtiottomien henkilöiden oikeusasemaa koskevaan vuoden 1954 YK:n 

yleissopimukseen ja valtiottomuuden poistamista koskevaan vuoden 1961 YK:n yleissopimukseen 

sekä hyväksymään useiden YK:n ihmisoikeussopimusten mukaisen yksilövalitusoikeuden. Muita 

EU:n sitoumuksia olivat lupaus järjestää maailmanlaajuinen oikeutta käsittelevä kampanja, lupaus 

tukea rauhaa ja turvallisuutta konflikteissa ja konfliktien jälkeisissä tilanteissa noudattamalla 

siirtymävaiheen oikeuden ja YK:n rauhanturvatoimille annettavan tehostetun tuen politiikkaa sekä 

lupaus kehittää puitteet valtiottomuuteen liittyvien kysymysten käsittelemiseksi kolmansien maiden 

kanssa. Sitoumukset on esitetty kokonaisuudessaan tämän raportin liitteessä. 
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Maailmanlaajuisten kumppaneidensa kanssa vuonna 2012 käymissään ihmisoikeus- ja poliittisissa 

vuoropuheluissa EU on säännöllisesti kannustanut maita ryhtymään toimiin oikeuslaitoksen ja 

oikeusalan ammattilaisten riippumattomuuden vahvistamiseksi sekä tuominnut kaikki pyrkimykset 

uhkailla tai hyökätä puolustusasianajajia vastaan. Joko paikallisen EU-edustuston tai EU:n 

jäsenvaltioiden kautta EU on myös suorittanut arkaluonteisten tuomioistuinkäsittelyjen 

säännöllistä seurantaa monissa maissa, mukaan lukien Algeriassa, Azerbaidžanissa, Kazakstanissa, 

Thaimaassa ja Vietnamissa, erityisesti tapauksissa, joissa ihmisoikeuksien puolustajia uhkasi 

tuomitseminen ylimalkaisen tai puolueellisen tuomion perusteella. Valitettavasti seuranta 

osoittautui joissakin maissa mahdottomaksi, josta esimerkkinä Kiina, missä EU:n tarkkailijat 

yrittivät seurata ihmisoikeuspuolustaja Ni Yulanin tuomitsemista, mutta eivät päässeet oikeussaliin. 

EU antoi myös vahvan tukensa tuomareiden ja asianajajien riippumattomuutta tutkivalle YK:n 

erityisraportoijalle ja kehotti kaikkia maita, jotka olivat saaneet pyynnön erityisraportoijalta 

vierailun järjestämiseksi, kutsumaan hänet maahan.  

 

27 Ihmisoikeusloukkauksiin reagoiminen: vastuuvelvollisuuden varmistaminen  

 

Kaikkien vakavimpien rikosten ehkäiseminen on osa EU:n ulkopolitiikkaa. Velvoite suojella 

väestöä kansanmurhalta, sotarikoksilta, etniseltä puhdistukselta ja rikoksilta ihmiskuntaa vastaan on 

yksi perusperiaatteista toimintapolitiikan prioriteettien taustalla; esimerkkinä prioriteeteista 

mainittakoon vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden suojeleminen ja monimuotoisuuden 

kunnioittaminen. Kun kansainvälisesti huolestuttavia vakavia rikoksia kuitenkin tapahtuu, EU tukee 

jo vahvoin perintein rankaisemattomuuden torjumista vakavimpien rikosten kohdalla. Viimeisten 

kymmenen vuoden aikana se on osallistunut tähän taisteluun lähes 30 miljoonalla eurolla EIDHR:n 

kautta, joka on osoittautunut muiden välineiden joustavaksi täydennykseksi. Se vahvistaa toimia 

rankaisemattomuuden torjumisen tukemiseksi kansalaisjärjestöjen kampanjointiin, tiedotukseen ja 

valvontaan liittyvän toiminnan avulla. Missään ei saisi olla turvapaikkaa niille, jotka ovat 

syyllistyneet joukkotuhontaan, rikoksiin ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksiin. Lisäksi 

syytteeseenpano voi ennaltaehkäisevän vaikutuksensa ansiosta edistää näiden rikosten ehkäisemistä. 

EU ja sen jäsenvaltiot jatkavat vahvaa tukeaan Kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) ja 

muiden rikostuomioistuinten, esimerkiksi entisen Jugoslavian alueen ja Ruandan kansainvälisten 

rikostuomioistuinten, Sierra Leonen erityistuomioistuimen, Kambodžan tuomioistuinten 

erityisjaostojen ja Libanonin erityistuomioistuimen tehokkaalle toiminnalle. NGO-yhteisö on tässä 

yhteydessä arvokas kumppani, joka helpottaa julkisten tiedotuskampanjoiden järjestämistä, tehostaa 

uhrien osallistumista ja muodostaa täydentäviä yhteyksiä muiden avunantajien ponnisteluihin.  
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ICC:stä tehdyn päätöksen 2011/168/YUTP ja päätöksen jatkotoimia koskevan EU:n 

toimintasuunnitelman täytäntöönpanon puitteissa EU ja sen jäsenvaltiot jatkoivat ponnisteluja 

ICC:n vahvistamiseksi, jotta se voi toteuttaa koko toimeksiantonsa. Euroopan unioni ja sen 

jäsenvaltiot jatkoivat mahdollisimman laajan Rooman perussääntöön osallistumisen edistämistä. 

Rooman perussäännön ratifioiminen ja siihen liittyminen sekä – tilanteesta riippuen – sen 

täytäntöönpano olivat edelleen yksi aiheista useimpien ihmisoikeusvuoropuhelujen asialistalla, 

mukaan lukien ihmisoikeusvuoropuhelu Afrikan unionin kanssa. Tämän lisäksi EU jatkoi 

systemaattisia virallisten yhteydenottojen kampanjoitaan kaikkialla maailmassa, politiikkaansa 

sisällyttää ICC:tä koskevia lausekkeita kolmansien maiden kanssa tehtäviin sopimuksiin (kuten 

30. maaliskuuta 2012 parafoitu EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimus) sekä rahoitusapua 

kansalaisjärjestöille. EU reagoi tapauksiin, joissa kieltäydyttiin yhteistyöstä tuomioistuimen kanssa, 

ja palautti mieliin, että kaikkien Yhdistyneiden kansakuntien jäsenvaltioiden on noudatettava 

tuomioistuimen käsiteltäväksi osoitettavia tapauksia koskevia turvallisuusneuvoston YK:n 

peruskirjan VII luvun nojalla antamia päätöslauselmia ja pantava ne täytäntöön. EU seurasi erittäin 

huolestuneena ICC:n henkilöstön jäsenten pidätyksiä ja vangitsemisia Libyassa kesä- ja 

heinäkuussa 2012 ja osallistui merkittävällä tavalla kriisin ratkaisemiseen. Se jatkoi ponnistelujaan 

kohti kokonaisvaltaista ja yhtenäistä täydentävyyttä koskevaa lähestymistapaa kansallisella tasolla 

toteutettavien uusien voimavarojen kehittämisaloitteiden avulla. Täydentävyysperiaatteen 

saattamiseksi toimintakykyiseksi EU ja sen jäsenvaltiot edistivät rankaisemattomuuden torjuntaa 

kehitysyhteistyössä ja teknisen avun ohjelmissa. Yleisesti ottaen oikeus ja oikeusvaltioperiaate 

olivat EU:n tavoitteiden ja toimien ydin ja niitä pyrittiin jatkuvasti vahvistamaan maantieteellisten 

välineiden puitteissa. Näissä välineissä keskityttiin parantamaan kansallisia oikeusjärjestelmiä, 

tuomioiden täytäntöönpanoa, vankien oloja ja kansallisten hallitusten kykyä hoitaa uhrien 

suojeluohjelmia. Välineillä oli myös keskeinen rooli konfliktin jälkeisissä 

rauhanrakentamisprosesseissa maakohtaisten tarpeiden tunnistamiseksi ja avun tarjoamiseksi 

asianmukaisin menetelmin. YK:n yleiskokouksessa 24. syyskuuta 2012 järjestetyssä 

oikeusvaltioperiaatetta käsitelleessä korkean tason kokouksessa EU muun muassa sitoutui 

jatkamaan ICC:n työn tukemista. Euroopan ulkosuhdehallinto järjesti koko päivän kestäneen 

koulutuksen kansainvälisestä rikosoikeudesta. Koulutukseen osallistui EUH:n henkilöstöä, 

Euroopan komission henkilöstöä ja EU:n jäsenvaltioiden ulkoministeriöiden henkilöstöä. 
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EU:n jäsenvaltiot ovat sitoutuneet suojelemaan Rooman perussäännön loukkaamattomuutta ja 

tukemaan tuomioistuimen riippumattomuutta. Ne ovat edelleen yksi tuomioistuimen tärkeimmistä 

rahoittajista. EU antoi tuomioistuimelle suoraa ja epäsuoraa taloudellista tukea edistämällä 

yhteistyötä ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa sopimuspuolten, ei-sopimuspuolten ja oikeusalan 

toimijoiden välillä.  

 

Euroopan komissio julkisti vuonna 2012 EIDHR:n kautta rankaisemattomuuden torjumista 

koskevan ehdotuspyynnön kansainvälisen rikostuomioistuimen ja Rooman peruskirjan mukaisen 

järjestelmän tehokkaan toiminnan edistämiseksi kansalaisyhteiskunnan toimilla. Alustava 

määräraha on 6 miljoonaa euroa ja EY:n kokonaisrahoitusosuus voi olla enintään 80 prosenttia. 

Pienin mahdollinen apuraha on 500 000 euroa ja suurin 1 500 000 euroa. Tämän lisäksi EU rahoitti 

oikeusalan asiantuntemuksen parantamista ja yhteistyön edistämistä koskeneen hankkeen, johon 

osallistui Haagissa yli 200 asianajajaa Rooman peruskirjan sopimusvaltioista ja ei-

sopimusvaltioista. Lisäksi EY myönsi EIDHR:n puitteissa 1 000 000 euroa vuoden 2011 

toimintaohjelmaan vuotta 2012 varten, ja vuoden 2012 toimintaohjelmassa on varattu toinen 

miljoona euroa vuotta 2013 varten. Euroopan komissio teki myös intensiivistä yhteistyötä 

asiaankuuluvien instituutioiden kanssa täydentävyyttä koskevan raportin laatimiseksi, joka on 

tarkoitus saattaa päätökseen vuonna 2013. Tarkoituksena on edistää rankaisemattomuuden 

poistamista kaikkein vakavimpiin rikoksiin syyllistyneiden henkilöiden osalta. Näitä rikoksia ovat 

esimerkiksi joukkotuhonta, rikokset ihmisyyttä vastaan ja sotarikokset, jotka uhkaavat rauhaa, 

turvallisuutta ja maailman hyvinvointia.  

 



 
9431/13   112 
LIITE DG C   FI 

28 Edistetään vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeuksien kunnioittamista  

Vähemmistöihin kuuluviin henkilöihin kohdistuu kaikkialla maailmassa edelleen vakavia uhkia, 

syrjintää ja rasismia, ja heitä estetään usein osallistumasta täysimääräisesti poliittiseen, 

yhteiskunnalliseen, talous- ja kulttuurielämään, joka on enemmistöjen ulottuvilla maissa tai 

yhteiskunnissa, joissa he elävät. Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa todetaan 

nimenomaisesti, että vähemmistöihin kuuluvien oikeudet kuuluvat EU:n perustana oleviin arvoihin, 

joita se pyrkii edistämään kansainvälisissä suhteissaan. Kansallisiin tai etnisiin, uskonnollisiin ja 

kielellisiin vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeuksien julistus1 on kansainvälisesti 

keskeinen viiteasiakirja vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeuksista. Euroopassa Euroopan 

neuvosto on hyväksynyt kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen2 ja 

alueellisia kieliä ja vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan3.  

 

Vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden suojelu sisältyy keskeisenä kysymyksenä Kööpenhaminan 

poliittisiin arviointiperusteisiin EU:hun liittymisestä. Tästä syystä ehdokasmaiden ja mahdollisten 

jäsenehdokkaiden toimia vähemmistöasioissa arvioidaan Euroopan komission esittämissä 

edistymiskertomuksissa edelleen. Vastapainoksi EU on antanut ehdokasmaille ja mahdollisille 

ehdokasmaille liittymistä edeltävää kohdennettua rahoitustukea, jolla niitä autetaan toteuttamaan 

tarvittavia poliittisia, taloudellisia ja institutionaalisia uudistuksia EU:n normien mukaisesti. 

Vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä koskevat EU:n tukemat hankkeet tähtäävät pääasiassa 

sosiaalisen eriarvoisuuden vähentämiseen ja elämänlaadun parantamiseen ja edistämiseen. 

Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden vahvistamiseen kyseisissä maissa kuuluu epäedullisessa asemassa 

olevien henkilöiden integroiminen, syrjinnän torjuminen ja henkisen pääoman vahvistaminen muun 

muassa koulutusjärjestelmiä uudistamalla.  

 

                                                 
1 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuideMinoritiesDeclarationen.pdf 
2 http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/157.htm 
3 http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/148.htm 



 
9431/13   113 
LIITE DG C   FI 

Vähemmistökysymykset olivat edelleen tärkeässä asemassa myös EU:n suhteissa maailman muihin 

osiin, ja EU otti vähemmistökysymykset säännöllisesti esiin poliittisissa vuoropuheluissaan EU:n 

ulkopuolisten maiden kanssa. Vähemmistökysymykset myös valtavirtaistettiin 

yhteistyöstrategioissa ja toimintasuunnitelmissa. 

 

EU teki myös YK:n elimissä aktiivista yhteistyötä vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden 

oikeuksien edistämisessä ja suojelussa. YK:n prosesseja alalla ovat vähemmistöasioiden foorumi ja 

vähemmistökysymyksistä vastaavan riippumattoman asiantuntijan työ. EU jatkoi yhteistyötä myös 

alalla toimivien muiden kansainvälisten järjestöjen ja monenvälisten elinten kanssa, joita ovat 

esimerkiksi Etyj ja sen vähemmistövaltuutettu sekä Euroopan neuvosto.  

 

Tätä varten EU tuki kahdenvälisen yhteistyön avulla hallitusten ohjelmia ja politiikkoja, jotka 

kohdennetaan vähemmistöihin kuuluviin henkilöihin tai joilla voi olla vaikutuksia tällä alalla. EU 

tuki myös varsinkin EIDHR:n kautta kansalaisyhteiskunnan järjestöjä, jotka pyrkivät suojelemaan 

ja edistämään vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeuksia, myötävaikuttaakseen erityisesti 

syrjinnän torjumiseen ja edistääkseen vähemmistöyhteisöjen miesten ja naisten suojelua ja heidän 

tasa-arvoista osallistumistaan yhteiskunnalliseen, poliittiseen ja talouselämään osana 

ihmisoikeuksien, poliittisen moniarvoisuuden ja demokraattisen poliittisen osallistumisen laajempaa 

vahvistamista. Esimerkkinä mainittakoon, että EIDHR rahoittaa parhaillaan yli 90 000 euron 

rahoitusosuudella hanketta, jolla pyritään lisäämään romanien ja muiden kansallisten 

vähemmistöjen poliittista osallistumista ja edustusta Bosnia ja Hertsegovinassa ja edistämään sitä 

kautta heidän osallisuuttaan, etujaan ja oikeuksiaan. 
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28 a Rasismi, muukalaisviha, syrjintäkielto ja moniarvoisuuden kunnioittaminen  

 

EU osallistui myös vuonna 2012 merkittävällä tavalla kaikenlaisen rasismin, rotusyrjinnän, 

muukalaisvihan ja muuntyyppisen suvaitsemattomuuden torjumiseen koko maailmassa.  

 

EU:n sisällä sitoumuksen tueksi toteutettiin edelleen konkreettista toimintapolitiikkaa, johon 

kuuluu lainsäädäntöä ja tehokasta täytäntöönpanoa1, tiedottamista, tiedonkeruuta2 sekä taloudellista 

tukea kansallisille viranomaisille ja kansalaisyhteiskunnalle3. Romanien tilanne on edustavin 

esimerkki: komission julkaisi 5. huhtikuuta 2011 tiedonannon EU:n puitekehyksestä vuoteen 

2020 ulottuville romanien kansallisille integrointistrategioille, joissa jäsenvaltioita kannustetaan 

laatimaan kokonaisvaltainen lähestymistapa romanien osallistamiseen tai jatkamaan sellaisen 

kehittämistä ja hyväksymään tavoitteet koulutuksen, työllisyyden, terveydenhuollon ja asumisen 

osalta.  

 

Kaikki jäsenvaltiot – paitsi Malta, jossa ei ole romaniväestöä – ovat toimittaneet strategian 

Euroopan komissiolle, vaikka sille ei ollutkaan oikeudellista velvoitetta. Tämä on osoitus vahvasta 

poliittisesta sitoumuksesta asiaan. 

 

                                                 
1 Asiaa koskeva EU-lainsäädäntö: http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-

xenophobia/index_en.htm ja http://ec.europa.eu/justice/discrimination/law/index_en.htm. 
2 Syrjintää koskeva Eurobarometri-tutkimus julkaistiin marraskuussa 2012. Vastaajista 

56 prosenttia katsoi etnisestä alkuperästä johtuvan syrjinnän olevan edelleen laajimmalle 
levinnyt syrjinnän muoto EU:ssa. EU:n perusoikeusviraston raportteja ja tutkimuksia 
rasismista ja muukalaisvihasta: http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fra-publications-
2012. 

3 Rotuun tai etniseen alkuperään perustuvan syrjinnän vastaista toimintaa harjoittavat EU-tason 
NGO-verkostot, kuten ENAR, ERIO tai EQUINET, saavat toiminta-avustusta Progress-
ohjelmasta. Muut asiaan liittyvät rahoitusohjelmat: http://ec.europa.eu/justice/fundamental-
rights/racism-xenophobia/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-xenophobia/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-xenophobia/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/law/index_en.htm
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fra-publications-2012
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fra-publications-2012
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-xenophobia/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-xenophobia/index_en.htm
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Euroopan komissio julkaisi toukokuussa 2012 ensimmäisen arviointikertomuksensa EU:n kehyksen 

täytäntöönpanon alkuaskelista romanien integraatiota edistävien kansallisten strategioiden 

puitteissa. Kertomuksessa painotetaan, että lisätoimet ovat tarpeen riittävän rahoituksen 

varmistamiseksi romanien osallistamiselle, seurantamekanismien perustamiseksi, syrjinnän 

ja syrjäytymisen torjumiseksi sekä kunnollisen asunnon ja terveydenhuollon saatavuuteen 

liittyvien tärkeiden kysymysten ratkaisemiseksi. Euroopan komissio toivoo hallitusten ryhtyvän 

toimiin näillä kertomuksessa eritellyillä ensisijaisilla aloilla ja tarkastelee vuosittain uudelleen 

kansallisten romanien integrointistrategioiden täytäntöönpanoa, raportoiden siitä Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle. 

 

Vietettäessä kansainvälistä päivää rotusyrjinnän poistamiseksi 21. maaliskuuta 2012 korkea 

edustaja Catherine Ashton antoi EU:n puolesta julkilausuman, jossa toistettiin Euroopan unionin 

"ehdoton sitoutumi(nen) rotusyrjinnän ja muukalaisvihan kaikkien muotojen torjuntaan. 

Rotusyrjintä on ristiriidassa EU:n perusarvojen kanssa […]".  

 

Ulkoisessa toiminnassaan EU jatkoi rasismiin ja muukalaisvihaan liittyvien kysymysten ottamista 

esille poliittisissa vuoropuheluissaan EU:n ulkopuolisten maiden, esimerkiksi Afrikan maiden 

kanssa. Kysymykset on edelleen otettu huomioon myös yhteistyöstrategioissa. Esimerkiksi ENP:n 

toimintaohjelmissa kumppanimaat sitoutuvat torjumaan kaikkia syrjinnän, uskonnollisen 

suvaitsemattomuuden, rasismin ja muukalaisvihan muotoja.  
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Ulkoisessa toiminnassaan EU jatkoi yhteistyötä alueellisten elinten, esimerkiksi Euroopan 

neuvoston Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastaisen komission (ECRI) kanssa. Etyjissä 

EU teki tiivistä yhteistyötä edistääkseen Etyjin 56 osallistujavaltion antamien rasismin, 

muukalaisvihan ja syrjinnän torjumista koskevien sitoumusten täytäntöönpanoa.  

 

Monenvälisellä tasolla EU teki myös aktiivista yhteistyötä YK:n kanssa rasismin ja syrjinnän 

poistamiseksi. Se tuki rasismin, muukalaisvihan ja niihin liittyvän suvaitsemattomuuden nykyisiä 

muotoja käsittelevän YK:n erityisraportoijan Mutama Ruteeren ja tämän edeltäjän Githu Muigain 

toimeksiantoa. Yksitoista vuotta vuonna 2001 pidetyn rasismin, rotusyrjinnän, muukalaisvihan ja 

suvaitsemattomuuden vastaisen maailmankonferenssin jälkeen EU on edelleen täysin sitoutunut 

vuoden 2001 Durbanin konferenssin päätavoitteeseen eli rasismin, rotusyrjinnän, muukalaisvihan ja 

suvaitsemattomuuden poistamiseen kokonaan.  

 

Kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva kansainvälinen yleissopimus on 

yleismaailmallinen perusta rasismin ehkäisemiseen, torjumiseen ja poistamiseen tähtäävälle työlle. 

Euroopan unioni kehotti edelleen kaikkia valtioita, jotka eivät olleet vielä ratifioineet 

yleissopimusta tai panneet sitä täytäntöön, tekemään niin. Uusia ratifiointeja ei kuitenkaan tehty 

vuonna 2012. 

 

EU otti edelleen syrjinnän torjumisen huomioon kaikessa kansainvälisessä yhteistyössään. Se tuki 

EIDHR:stä monenlaisten kansalaisyhteiskunnan järjestöjen työtä noin 120:ssä viime aikoina 

toteutetussa hankkeessa yhteensä noin 24 miljoonalla eurolla. Lisäksi EU tuki EIDHR:n kautta 

Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusvaltuutettua yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä 

koskevien voimassa olevien kansainvälisten normien, erityisesti rotusyrjinnän poistamista koskevan 

kansainvälisen yleissopimuksen täytäntöönpanossa.  
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EU:n tällä alalla noudattaman periaatteellisen politiikan mukaisesti poliittisten ja 

turvallisuusasioiden komitea hyväksyi 24. heinäkuuta 2012 strategia-asiakirjan EU ja Durbanin 

julistuksen ja toimintaohjelman jatkotoimet.  

 

Demokraattista hallintotapaa ja ihmisoikeuksia koskevan EU:n ja Afrikan yhteisen strategisen 

kumppanuuden puitteissa kumpikin osapuoli vahvisti vuonna 2012 pitävänsä rasismin, 

rotusyrjinnän, muukalaisvihan ja vastaavan suvaitsemattomuuden torjumista tärkeänä.  

 

Euroopan unionin ja Afrikan unionin edustustot Genevessä järjestivät 5. kesäkuuta 2012 yhteisen 

työpajan järjestöjensä jäsenvaltioille tarkoituksena vaihtaa paikallisen, kansallisen ja alueellisen 

tason parhaita käytäntöjä a) rotusyrjinnän torjumiseksi todellisuudessa ja b) rotuvihaan liittyvän 

yllyttämisen käsittelemiseksi. 

 

29 Alkuperäisyhteisöihin liittyviä kysymyksiä koskeva vahvempi politiikka  

Alkuperäiskansoja koskevan EU:n toiminnan periaatteita sovelletaan ottaen huomioon YK:n 

vuonna 2007 antama alkuperäiskansojen oikeuksien julistus, jolla edistetään maailman 

alkuperäiskansojen oikeuksia ja varmistetaan näiden kansojen jatkuva kehittyminen.  
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EU pyrkii huomioimaan ihmisoikeudet, alkuperäiskansojen oikeudet mukaan luettuina, ulkoisten 

politiikkojensa kaikissa näkökohdissa, myös poliittisissa vuoropuheluissaan kolmansien maiden ja 

alueellisten järjestöjen kanssa, Yhdistyneiden kansakuntien kaltaisilla monenvälisillä foorumeilla ja 

antamalla taloudellista tukea.  

 

Sen jälkeen kun 9. elokuuta julistettiin vuonna 1994 kansainväliseksi maailman 

alkuperäiskansojen päiväksi, ulkosuhteista ja Euroopan naapuruuspolitiikasta vastaava komission 

jäsen ja nyttemmin korkea edustaja ovat lähes joka vuosi antaneet julkilausuman kyseisenä päivänä. 

Vuoden 2012 lausunnossaan korkea edustaja totesi haluavansa "juhlia alkuperäiskansojen kanssa 

niiden rikasta kulttuuriperintöä ja merkitystä maailmassa". Lisäksi EU:n edustustot eri puolilla 

maailmaa järjestivät tapahtumia 9. elokuuta tai sen tienoilla. Näihin kuului muun muassa kokouksia 

alkuperäiskansojen johtajien kanssa, lehdistötilaisuuksia, artikkeleita tiedotusvälineissä, 

seminaareihin osallistumista ja vierailuja EU:n rahoittamiin hankkeisiin tutustumiseksi.  

 

EU osallistui edelleen aktiivisesti Yhdistyneiden kansakuntien foorumeihin, joilla käsitellään 

alkuperäiskansoja koskevia kysymyksiä, ja edisti alkuperäiskansoja käsittelevien YK:n elinten 

yhteistyötä. Vuonna 2011 EU liittyi YK:n yleiskokouksen kolmannen komitean 

alkuperäiskansojen oikeuksista säännöllisesti antamaa päätöslauselmaa koskevaan konsensukseen 

ja noin puolet EU:n jäsenvaltioista tuki sitä. Päätöslauselmaan sisältyi päätös järjestää 

yleiskokouksen korkean tason täysistunto, jota kutsutaan alkuperäiskansojen 

maailmankonferenssiksi ja joka pidetään vuonna 2014. EU antoi myös julkilausuman 

alkuperäisyhteisöihin liittyvistä kysymyksistä kolmannessa komiteassa sekä alkuperäiskansojen 

oikeuksia käsittelevän asiantuntijaryhmän (EMRIP) vuoden 2012 istunnossa ja osallistui 

interaktiiviseen vuoropuheluun alkuperäiskansojen oikeuksia käsittelevän erityisraportoijan James 

Anayan kanssa. EU osallistui aktiivisesti ihmisoikeuksia ja ylikansallisia yrityksiä sekä muita 

liikeyrityksiä käsittelevän YK:n työryhmän aihekohtaisen raportin laadintaan, joka on tarkoitus 

toimittaa YK:n yleiskokouksen 68:nteen istuntoon. Raportissa käsitellään alkuperäiskansojen 

tilannetta ja keskitytään yritystoiminnan kielteisten vaikutusten torjumiseen alkuperäiskansojen 

oikeuksien osalta. 

 



 
9431/13   119 
LIITE DG C   FI 

Alkuperäiskansojen oikeuksien valtavirtaistamista jatkettiin EU:n kehitysyhteistyöstrategioissa. 

Esimerkiksi Kolumbiaa koskevassa maakohtaisessa strategia-asiakirjassa 2007–2013 käsitellään 

alkuperäiskansojen humanitaarista ja ihmisoikeustilannetta, ja keskeisiä painopisteitä ovat muun 

muassa rauhanrakentaminen ottamalla syrjäytyneet kansalaiset mukaan paikallishallintoon ja 

osallistavaan talouteen sekä ihmisoikeuksien edistäminen, hyvä hallintotapa ja rankaisematta 

jäämisen torjuminen. Toisena esimerkkinä on alkuperäiskansojen nimenomainen sisällyttäminen 

valtion nykyaikaistamiselle, hyvän hallintotavan vahvistamiselle ja sosiaaliselle osallisuudelle 

annettavaan tukeen Perua koskevassa maakohtaisessa strategia-asiakirjassa 2007–2013.  

 

EU panee merkille alkuperäiskansojen oikeuksien puolustajien erityisen haavoittuvuuden ja heihin 

kohdistuvat välittömät sortotoimet monissa maailman maissa. Tämä käy ilmi lukuisista 

kansainvälisistä raporteista, muun muassa ihmisoikeuksien puolustajia käsittelevän YK:n 

erityisraportoijan laatimista raporteista.  

 

EU antaa myös suoraa tukea alkuperäisyhteisöihin liittyvien kysymysten parissa työskenteleville 

kansalaisyhteiskunnan järjestöille, erityisesti EIDHR:n kautta. EIDHR:stä alettiin vuonna 2011 

rahoittaa 1,2 miljoonan euron hanketta, jolla vahvistetaan alkuperäiskansojen ihmisoikeuksien 

puolustajien verkostoa, jotta se voisi seurata ja dokumentoida alkuperäiskansojen 

ihmisoikeusloukkauksia Aasiassa, tiedottaa paikallisesti ja kansainvälisesti alkuperäiskansojen 

oikeuksista ja suojella alkuperäiskansojen oikeuksia Aasiassa edistäviä ja suojelevia henkilöitä ja 

ryhmiä. Hanketta toteutetaan Nepalissa, Bangladeshissa, Intiassa, Kambodžassa, Indonesiassa, 

Malesiassa, Filippiineillä ja Thaimaassa, ja sen tarkoituksena on korjata puutteita 

alkuperäiskansojen ihmisoikeuksien oikeudellisessa tunnustamisessa ja asianmukaisissa 

suojelupolitiikoissa Aasian alueella, jossa elää noin 200 miljoonaa maailman yhteensä arviolta 

350 miljoonasta alkuperäiskansojen edustajasta.  
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Kyseisissä maissa suurin osa alkuperäiskansoista elää köyhyysrajan alapuolella, kärsii kaikenlaisista 

syrjinnän muodoista ja pääsee vain heikosti mukaan poliittiseen päätöksentekoon ja 

oikeusjärjestelmiin, minkä lisäksi oikeuksien loukkaukset kohdistuvat paitsi yksittäisiin henkilöihin, 

myös koko yhteisöön. Alkuperäiskansojen oikeuksia osallistua päätöksentekoon oikeuksiinsa 

vaikuttavien kysymysten osalta loukataan usein siksi, että vapaan ja tietoisen ennalta annettavan 

suostumuksen periaatetta ja sen käytännön ulottuvuuksia ei hyväksytä. Alkuperäiskansojen 

maanomistusoikeuksien tunnustamatta jättäminen on johtanut laajaan maananastukseen ja väestön 

pakkosiirtoihin suurtilojen, laajamittaisen kaivostoiminnan, patojen, infrastruktuurin ja 

suojelualueiden yhteydessä. Monet alkuperäiskansojen ihmisoikeuksien loukkaukset jäävät niin 

ikään dokumentoimatta ja ilmoittamatta, koska alkuperäisyhteisöjen tietoisuus oikeuksistaan on 

vähäistä ja oikeuksien puolustaminen hyvin rajoitettua, varsinkin konfliktialueilla, jolloin 

alkuperäiskansojen oikeuksien puolustajien työ on keskeisen tärkeää. 

 

Ihmisoikeuksia koskeva EU:n uusi toimintasuunnitelma sisältää alkuperäiskansoja koskevan 

toimintakohdan: "Tarkistetaan ja kehitetään EU:n politiikkaa, joka koskee YK:n alkuperäiskansojen 

oikeuksien julistusta, vuonna 2014 pidettävää alkuperäiskansojen maailmankonferenssia 

silmällä pitäen".  

 

30 Vammaisten ihmisoikeudet  

 

Euroopan unionista tuli 22. tammikuuta 2011 vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn 

YK:n yleissopimuksen sopimuspuoli. Tapahtuma oli historiallinen, koska vammaisyleissopimus 

on ensimmäinen kattava ihmisoikeusalan sopimus, jonka EU ratifioi "alueellisen yhdentymisen 

järjestönä". EU osallistui aktiivisesti syyskuussa 2011 pidettyyn yleissopimuksen sopimuspuolten 

konferenssiin ensimmäistä kertaa sopimuspuolena. Lokakuussa 2012 neuvosto päätti vammaisten 

henkilöiden oikeuksista tehdyn YK:n yleissopimuksen 33 artiklan 2 kohdassa edellytetyn EU:n 

tason kehyksen perustamisesta. EU:n kehyksellä edistetään, turvataan ja seurataan tämän 

yleissopimuksen täytäntöönpanoa EU:n lainsäädännössä ja politiikoissa sekä sen "sisäistä" 

täytäntöönpanoa EU:n toimielimissä julkishallinnon eliminä. 
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Vammaisyleissopimuksella halutaan varmistaa, että vammaiset voivat nauttia oikeuksistaan 

yhtäläisesti kaikkien muiden kansalaisten tavoin. Yleissopimuksella asetetaan 

vähimmäisvaatimukset vammaisten täysimääräisten ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojelulle. 

EU:lle tämä merkitsee sen varmistamista, että EU:n tason politiikoissa, lainsäädännössä ja 

ohjelmasuunnittelussa noudatetaan kyseisen yleissopimuksen määräyksiä vammaisten oikeuksista 

EU:n toimivallan rajoissa. Marraskuussa 2010 hyväksytyn EU:n vammaisstrategian 2010–2020 

tarkoituksena on auttaa panemaan yleissopimuksen määräykset täytäntöön sekä EU:n tasolla että 

jäsenvaltioissa, ja ”ulkoiset toimet” määriteltiin yhdeksi sen kahdeksasta keskeisestä toiminta-

alueesta. Strategialla täydennetään ja tuetaan toimintaa, jota vammaispolitiikoista päävastuussa 

olevat jäsenvaltiot toteuttavat. Vammaiskysymyksiä on painotettu myös äskettäin hyväksytyssä 

ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevassa EU:n toimintasuunnitelmassa. 

 

Vammaiskysymys otettiin entistä useammin esiin EU:n poliittisissa ja erityisissä 

vuoropuheluissa (myös ihmisoikeusvuoropuheluissa) kolmansien maiden kanssa. Vuonna 2012 

vammaiskysymystä käsiteltiin ihmisoikeutena Afrikan unionin, Chilen, Uuden Seelannin, 

palestiinalaishallinnon, Venäjän ja USA:n kanssa käydyissä ihmisoikeusvuoropuheluissa. Lisäsyynä 

tähän oli vammaisyleissopimuksen ratifiointi EU:n puolesta. Erityisesti EU kehotti kaikkia valtioita 

ratifioimaan vammaisyleissopimuksen ja panemaan sen kokonaisuudessaan täytäntöön.  

 

EU jatkoi vuonna 2012 vammaisten ihmisoikeuksien puolustamista ja niiden kunnioittamisen 

puolesta puhumista asiaankuuluvilla alueellisilla ja kansainvälisillä foorumeilla.  
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EU jatkoi myös vammaisten oikeuksien suojelua ja edistämistä EU:n ulkopuolella sisällyttämällä 

vammaiset järjestelmällisesti EU:n kehitysyhteistyöhön. Vammaisille tarkoitettua rahoitusta 

annetaan useista EU:n rahoitusvälineistä, joita ovat esimerkiksi kehitysyhteistyön rahoitusväline 

(DCI), Euroopan kehitysrahasto (EKR), eurooppalainen naapuruuden ja kumppanuuden väline 

(ENPI) ja demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen rahoitusväline (EIDHR). EU 

rahoitti vuonna 2012 yli 80 eri hanketta yli 50 kumppanimaassa (yli 30 miljoonaan euron 

kokonaisbudjetilla).  

 

Ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan toimintasuunnitelman toimen 30 b mukaisesti Euroopan 

komissio toteutti elokuussa 2012 vammaisuutta ja kehitystä koskevien ohjeiden päivittämisen niin, 

että ne ovat vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn YK:n yleissopimuksen mukaiset.  

 

KANSAINVÄLISEN HUMANITAARISEN OIKEUDEN NOUDATTAMINEN 

EU teki vuonna 2012 useita eri aloitteita edistääkseen kansainvälisen humanitaarisen oikeuden 

noudattamista kaikkialla maailmassa kansainvälisen humanitaarisen oikeuden noudattamisen 

edistämisestä vuonna 2005 annettujen neuvoston suuntaviivojen mukaisesti. Kansainvälinen 

humanitaarinen oikeus on erillään ihmisoikeuksia koskevasta kansainvälisestä oikeudesta. Se 

muodostuu neljästä vuonna 1949 tehdystä Geneven yleissopimuksesta, niiden lisäpöytäkirjoista, 

muista kansainvälisistä sopimuksista ja tapaoikeudesta. Niillä kaikilla pyritään suojelemaan 

henkilöitä, jotka eivät tai eivät enää suoraan osallistu vihollisuuksiin (esim. siviilit, sotavangit ja 

muut vangit sekä loukkaantuneet ja sairaat) sekä rajoittamaan sodankäynnin keinoja ja menetelmiä 

(taktiikat ja aseet mukaan luettuina) tarpeettoman kärsimyksen ja tuhon välttämiseksi1.  

 

                                                 
1 Kansainvälistä humanitaarista oikeutta koskevien neuvoston suuntaviivojen liitteessä on 

kattava luettelo kansainvälisen humanitaarisen oikeuden välineistä.  
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Jäsenvaltiot edistyivät Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun 31. kansainvälisessä 

konferenssissa antamiensa lupausten täyttämisessä. Ne toistivat oikeusvaltioperiaatteesta 

syyskuussa pidetyssä YK:n korkean tason kokouksessa lupauksensa sopimusten ratifioinnista. 

Itävalta ratifioi 7. kesäkuuta 2012 vuoden 2006 yleissopimuksen kaikkien henkilöiden 

suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta. Lisäksi Suomi ratifioi 9. tammikuuta 2012 ja Puola 

27. joulukuuta 2012 vuoden 1997 Ottawan yleissopimuksen jalkaväkimiinojen käytön, varastoinnin, 

tuotannon ja siirron kieltämisestä ja niiden hävittämisestä. Näiden ratifiointien jälkeen kaikki EU:n 

jäsenvaltiot ovat nyt Ottawan yleissopimuksen sopimuspuolia. Useissa jäsenvaltioissa valmistellaan 

tahdonvastaisten katoamisten vastaisen yleissopimuksen ja muiden humanitaarisen oikeuden alan 

yleissopimusten ratifiointia Punaisen Ristin kansainvälisessä komiteassa (ICRC) annettujen 

lupausten mukaisesti. 

EU toisti useissa vuonna 2012 YK:ssa esittämissään julkilausumissa pitävänsä kansainvälisen 

humanitaarisen oikeuden noudattamista tärkeänä. YK:n turvallisuusneuvostolle 25. kesäkuuta 

esittämässään julkilausumassa siviilien suojelusta aseellisissa konflikteissa EU piti valitettavana 

sitä, että aseellisten konfliktien osapuolet eivät useimmiten noudata kansainvälisen humanitaarisen 

oikeuden, ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden ja pakolaisia koskevan oikeuden 

mukaisia velvoitteitaan kunnioittaa ja suojella siviilejä. EU yhtyi YK:n pääsihteerin vakavaan 

huoleen tilanteista, joissa siviiliväestö ja erityisesti naiset ja lapset joutuivat jatkuvasti äärimmäisen 

väkivallan eri muotojen kohteiksi esimerkiksi Afganistanissa, Etelä-Sudanissa, Sudanissa, Kongon 

demokraattisessa tasavallassa ja Somaliassa. EU oli erittäin huolissaan niistä humanitaarisista 

vaikutuksista, joita seuraa aseiden käytöstä tiheään asutuilla alueilla. Se oli pannut merkille ICRC:n 

kannan, jonka mukaan laajalla alueella vaikuttavien räjähtävien aseiden käyttöä olisi vältettävä 

tiheään asutuilla alueilla, ja vaati tämän asiaan järjestelmällisempää ja aktiivisempaa käsittelyä. EU 

totesi, että vastuullisuuden vahvistaminen on tärkeä osa pyrkimyksiä lisätä sitä, että aseellisten 

konfliktien osapuolet noudattavat kansainvälisiä velvoitteitaan, ja korosti, että kansallisilla 

viranomaisilla on ensisijainen vastuu vastuullisuuden varmistamisessa. EU piti hyödyllisenä 

tutkintakomissioiden ja tiedonkeruuvaltuuskuntien lisääntynyttä käyttöä ja tilanteiden saattamista 

kansainvälisen rikostuomioistuimen käsiteltäväksi. EU tuki sitä, että kaikki henkilöt, instituutiot ja 

yhteisöt saatetaan vastuuseen sovellettavan kansainvälisen humanitaarisen oikeuden kanssa 

yhdenmukaisten lakien ja menettelyjen mukaisesti, ja kehotti kaikkia valtioita osallistumaan 

aktiivisesti ICRC:n toimiin, joilla pyritään parantamaan kansainvälisen humanitaarisen oikeuden 

noudattamista.  
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YK:n yleiskokouksen kuudennelle komitealle 22. lokakuuta 2012 Geneven yleissopimusten 

lisäpöytäkirjojen asemasta esitetyssä julkilausumassa EU korosti, että kansainvälisen 

humanitaarisen oikeuden edistäminen ja kunnioittaminen on välttämätöntä, jotta varmistetaan 

aseellisten konfliktien uhrien suojeleminen. EU kehotti valtioita, jotka eivät niin ole jo tehneet, 

liittymään kaikkiin Geneven yleissopimuksiin liitettyihin lisäpöytäkirjoihin. EU kannustaa kaikkia 

osapuolia mahdollisuuksien mukaan ja tarvittaessa harkitsemaan Geneven yleissopimuksiin liitetyn 

vuoden 1977 lisäpöytäkirjan nro 1 90 artiklan nojalla perustetun kansainvälisen humanitaarisen 

tutkimuskomission palvelujen hyödyntämistä. Neljännelle komitealle 9. marraskuuta esitetyssä 

julkilausumassa Palestiinan kansan ihmisoikeuksiin vaikuttavista Israelin käytännöistä EU 

muistutti, että kansainvälistä humanitaarista oikeutta, myös siviilihenkilöiden suojelemisesta tehtyä 

neljättä Geneven yleissopimusta, sovelletaan Palestiinaan, ja vaati tässä yhteydessä kansainvälisen 

humanitaarisen oikeuden täydellistä kunnioittamista. YK:n toimittaman humanitaarisen ja 

katastrofiavun koordinoinnin tehostamisesta yleiskokouksessa 13. joulukuuta pitämässään puheessa 

EU kehotti kaikkia valtioita ja osapuolia täyttämään kansainvälisen humanitaarisen oikeuden 

mukaiset velvoitteensa sekä vaati sotivia osapuolia suojelemaan lääkintätehtävissä toimivia 

henkilöitä ja heidän kuljetusvälineitään, omaisuuttaan ja lääkintätilojaan kansainvälisen oikeuden 

kaikkien asiaankuuluvien alojen mukaisesti, kansainvälinen humanitaarinen oikeus mukaan lukien.  

Asekauppasopimusta koskeneen YK:n konferenssin aikana EU ja sen jäsenvaltiot ilmaisivat 

selkeästi olevansa vakuuttuneita siitä, että aseiden siirrot on kiellettävä tapauksissa, joissa on selvä 

vaara, että aseita käytetään ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden tai kansainvälisen 

humanitaarisen oikeuden vakavaan rikkomiseen. 
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EU on toistuvasti kehottanut kaikkia Syyrian konfliktin osapuolia kunnioittamaan kansainvälistä 
humanitaarista oikeutta. Neuvosto antoi 23. tammikuuta 2012 päätelmät, joissa se tuomitsi 
siviileihin kohdistuvan väkivallan ja kehotti Syyrian viranomaisia takaamaan toimittajien 
turvallisuuden maassaan. Neuvoston 27. helmikuuta antamissa päätelmissä ilmaistiin tyytyväisyys 
YK:n yleiskokouksen Syyrian tilanteesta hyväksymään päätöslauselmaan ja pahoiteltiin lukuisia 
siviiliuhreja sekä kehotettiin presidentti Assadia lopettamaan välittömästi siviilien tappaminen. EU 
kehotti kaikkia osapuolia kunnioittamaan täysin humanitaaristen järjestöjen 
puolueettomuutta ja riippumattomuutta sekä tuomitsi laittomat hyökkäykset Punaisen 
Puolikuun tunnuksen alla työskentelevää lääkintähenkilöstöä vastaan. Kansannousun 
vuosipäivänä 15. maaliskuuta korkea edustaja tuomitsi siviilien surmaamisen ja vaati 
humanitaaristen työntekijöiden välitöntä pääsyä eri alueille ja riippumattoman kansainvälisen 
tutkintakomission havaintojen tutkimista, koska ne viittaavat siihen, että hallinto on syyllistynyt 
rikoksiin ihmisyyttä vastaan ja muihin vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin. Neuvoston 
23. maaliskuuta antamissa päätelmissä ilmaistiin huoli Syyrian siviiliväestön pahenevasta 
humanitaarisesta ahdingosta ja kehotettiin Syyrian viranomaisia takaamaan humanitaarisille 
järjestöille välitön ja esteetön pääsy Syyrian kaikkiin osiin. EU oli tyytyväinen 
ihmisoikeusneuvoston hyväksymään päätöslauselmaan Syyrian ihmisoikeustilanteesta sekä 
riippumattoman kansainvälisen tutkintakomission toimeksiannon jatkamiseen ja painotti sitä, että 
rikoksiin ihmisyyttä vastaan ja muihin vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneitä ei saa jättää 
rankaisematta. 
 
Korkea edustaja antoi 27. toukokuuta julkilausuman, jossa hän tuomitsi ankarasti Syyrian hallinnon 
omaa siviiliväestöään vastaan tekemän yli 90 ihmisen joukkomurhan. Neuvosto ilmaisi 
23. heinäkuuta antamissaan päätelmissä syvän huolensa ihmisoikeustilanteesta ja kansainvälisen 
humanitaarisen oikeuden loukkauksista Syyriassa. EU kehotti kaikkia osapuolia kunnioittamaan 
kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja sallimaan humanitaaristen työntekijöiden esteettömän ja 
turvallisen pääsyn alueelle. Neuvoston 15. lokakuuta antamissa päätelmissä kehotettiin konfliktin 
kaikkia osapuolia noudattamaan täysin laillisia ja moraalisia velvollisuuksiaan siviilien 
suojelemiseksi ja vahvistettiin EU:n tukevan riippumattoman kansainvälisen tutkintakomission 
tutkimuksia myös väitetyistä sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan. Neuvoston 
10. joulukuuta antamissa päätelmissä EU ilmaisi tyytyväisyytensä Syyriaa koskevan 
päätöslauselman hyväksymiseen YK:n yleiskokouksen kolmannessa komiteassa ja kehotti YK:n 
turvallisuusneuvostoa tarkastelemaan kaikkia Syyrian tilanteeseen liittyviä seikkoja, mukaan lukien 
mahdollinen saattaminen kansainvälisen rikostuomioistuimen käsiteltäväksi. 
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Kongon demokraattisen tasavallan osalta korkea edustaja antoi 14. maaliskuuta 2012 

julkilausuman, jossa hän ilmaisi tyytyväisyytensä kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomioon 

Lubanga Dyilon asiassa. Korkea edustaja tuomitsi 7. kesäkuuta asevoimien tekemät siviilien 

surmaamiset Kivun alueella ja muistutti EU:n toimivan määrätietoisesti rankaisemattomuuden 

torjumiseksi ja rikoksiin syyllistyneiden saattamiseksi oikeuden eteen. Neuvoston 25. kesäkuuta 

antamissa päätelmissä todettiin huolestuneena turvallisuuden ja humanitaarisen tilanteen 

huononeminen Kongon demokraattisen tasavallan itäosassa ja kehotettiin kaikkia osapuolia 

sallimaan humanitaarisen avun pääsy alueelle. Neuvoston marraskuussa antamissa päätelmissä 

toistettiin tämä kehotus ja korostettiin, että kaikki siviileihin ja erityisesti naisiin ja lapsiin 

kohdistuneisiin väkivallantekoihin syyllistyneet tulisi saattaa vastuuseen. 

 

Lähi-idän rauhanprosessista 14. toukokuuta 2012 annetuissa neuvoston päätelmissä muistutettiin, 

että kansainvälistä humanitaarista oikeutta, myös siviilihenkilöiden suojelemisesta tehtyä neljättä 

Geneven yleissopimusta, sovelletaan Palestiinaan. Lähi-idän rauhanprosessista 9. marraskuuta 2012 

annetuissa neuvoston päätelmissä ilmaistiin syvä huoli tilanteesta Gazassa ja Israelissa, tuomittiin 

iskujen tahallinen kohdistaminen viattomiin siviileihin ja vaadittiin kaikkia osapuolia noudattamaan 

tinkimättä kansainvälistä humanitaarista oikeutta.  

 

Neuvoston 23. tammikuuta 2012 antamissa päätelmissä muistutettiin Sudanin hallitusta tämän 

velvollisuudesta suojella kaikkia alueellaan olevia siviilejä, kehotettiin toimimaan täydellisessä 

yhteistyössä kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa ja korostettiin vastuuvelvollisuutta 

ihmisoikeuksien ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksista. Korkea edustaja antoi 

3. maaliskuuta julkilausuman, jossa hän pani merkille kansainvälisen rikostuomioistuimen 

päätöksen Sudanin puolustusministeriä Abdelrahim Mohamed Husseinia koskevan 

pidätysmääräyksen antamisesta rikoksista ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksista ja jossa hän muistutti, 

että kansainvälisen yhteisön vakavimmiksi katsomat rikokset eivät saa jäädä ilman rangaistusta. 

Neuvoston 23. heinäkuuta 2012 antamissa päätelmissä ilmaistiin huoli Etelä-Kordofanin ja Sinisen 

Niilin humanitaarisen tilanteen huononemisesta ja kehotettiin Sudanin viranomaisia sallimaan 

kansainvälisille humanitaarisille järjestöille välitön ja esteetön pääsy alueelle. Korkea edustaja 

tuomitsi 18. lokakuuta UNAMIDin rauhanturvaajien saattuetta vastaan tehdyn iskun ja kehotti 

Sudanin hallitusta varmistamaan, että syylliset saatetaan oikeuden eteen. 
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Neuvoston 23. huhtikuuta 2012 antamissa päätelmissä Malista kehotettiin kaikkia konfliktin 

osapuolia kunnioittamaan täysin kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja ihmisoikeuksia ja 

sallimaan humanitaarisen avun toimittamisen välittömästi ja esteettömästi alueelle. Neuvosto antoi 

lisäksi naapurivaltioille tunnustusta avusta, jota ne antavat kansainväliseen humanitaariseen 

oikeuteen liittyvien velvoitteidensa mukaisesti. Korkea edustaja ilmaisi 17. toukokuuta olevansa 

huolestunut siitä, että kapinallisjoukkojen otettua haltuunsa Malin pohjoisosat välttämättömän 

humanitaarisen avun pääsy alueelle oli estynyt, ja kehotti kaikkia osapuolia avaamaan 

humanitaarisia käytäviä. Neuvoston 15. lokakuuta 2012 antamissa päätelmissä EU:n vahvistettiin 

olevan sitoutunut avustamaan jatkuvin humanitaarisin toimin Malia kriisin ratkaisemisessa ja 

palautettiin mieleen velvoite taata se, että kaikilla humanitaarisen avustustoiminnan työntekijöillä 

on vapaa ja esteetön pääsy heikoimmassa asemassa olevien väestönosien luo. 

 

EU jatkoi yksityisiä turvallisuus- ja puolustusalan yrityksiä koskevan kysymyksen käsittelyä 

aktiivisesti ja on edelleen sitoutunut ehkäisemään ja korjaamaan kaikki ihmisoikeusloukkaukset tai 

väärinkäytökset, joilla voi olla yhteyksiä yksityisten turvallisuus- ja puolustusalan yritysten 

toimintaan. EU arvostaa avointa ja osallistavaa keskustelua näiden yritysten toiminnan sääntelyä, 

seurantaa ja valvontaa koskevan asiakokonaisuuden monimutkaisuuden ymmärtämiseksi paremmin. 

Tältä osin EU pitää Montreux'n asiakirjaa tärkeänä, koska se sisältää yhteenvedon yksityisten 

turvallisuus- ja puolustusalan yritysten toimintaan liittyvistä valtioiden kansainvälisoikeudellisista 

velvoitteista ja hyvistä käytännöistä aseellisten konfliktien aikana. Ensimmäisenä kansainvälisenä 

organisaationa EU esitti julkisesti tukensa Montreux'n asiakirjalle 26. heinäkuuta 2012  

Lisäksi EU osallistui edelleen yksityisten turvallisuus- ja puolustusalan yritysten toimintaa 

käsittelevän, YK:n ihmisoikeusneuvoston perustaman avoimen hallitustenvälisen YK:n työryhmän 

työskentelyyn. Työryhmän toinen kokous pidettiin 13.-17. elokuuta 2012. Tässä yhteydessä EU 

kannusti muita kolmansia maita esittämään tukensa Montreux'n asiakirjalle, koska se on 

konkreettinen askel kohti olemassa olevien kansainvälisten velvoitteiden täytäntöönpanoa. 

 

Yksityisten turvallisuus- ja puolustusalan yritysten tarjoamien tiettyjen palvelujen tilaajana EUH 

aloitti näiden yritysten kanssa tehtyjen sopimusten tarkistamisen sen varmistamiseksi, että ne 

noudattavat täysin kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja muita asiassa sovellettavia 

oikeusnormeja ja vastaavat mahdollisista rikkomuksista. 
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EU puhui entistä tarmokkaammin kansainvälisen humanitaarisen oikeuden kunnioittamisen 

puolesta osana humanitaarista apua vuonna 2012. Komission jäsen Kristalina Georgieva tuomitsi 

kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaukset aseellisissa konflikteissa kuten Syyriassa ja 

Malissa ja vetosi kaikkiin taistelijoihin, jotta he noudattaisivat lakia ja suojelisivat henkilöitä, jotka 

eivät osallistu vihamielisyyksiin, erityisesti varmistamalla puolueettomien humanitaaristen 

järjestöjen turvallisen pääsyn maahan. Komission jäsen Georgieva piti 6. marraskuuta 2012 puheen, 

jossa hän käsitteli humanitaarisia toimia Syyrian kriisissä ja korosti, että kansainvälisen 

humanitaarisen oikeuden noudattaminen on velvollisuus, joka koskee kaikkia konfliktin osapuolia. 

Norjan pakolaisneuvoston järjestämässä konferenssissa humanitaarisesta toiminnasta ja sen 

periaatteista ("Principles in Practice: Safeguarding Humanitarian Action") 4. joulukuuta 2012 

pitämässään puheessa komission jäsen Georgieva painotti, että humaanisuuden, puolueettomuuden, 

tasapuolisuuden ja riippumattomuuden humanitaariset perusperiaatteet pätevät nykytilanteessa 

paremmin kuin koskaan aikaisemmin, koska humanitaariseen toimintaan on tullut uusia toimijoita. 

 

Vuonna 2012 EU rahoitti hanketta, jonka toteuttivat Norjan pakolaisneuvosto ja Overseas 

Development Institute ja jossa humanitaaristen periaatteiden täytäntöönpanon tehostamiseksi 

tutkittiin sitä, miten näitä periaatteita sovelletaan käytännössä. Brysselissä järjestettiin joulukuussa 

2012 korkean tason konferenssi humanitaarisista periaatteista. Komissio antoi rahoitustukea myös 

toiselle hankkeelle, jonka toteuttivat Swiss Foundation for Mine Action ja Geneva Call ja jossa 

annettiin aseellisille valtioista riippumattomille toimijoille koulutusta kansainvälisen 

humanitaarisen oikeuden ja siihen liittyvien humanitaaristen normien alalla.  

 

Lisäksi EU rahoitti Suomen Punaisen Ristin hanketta, jolla pyritään lisäämään tietoisuutta 

kansainvälisestä humanitaarisesta oikeudesta ja humanitaarisista periaatteista sellaisissa 

eurooppalaisissa humanitaarisissa järjestöissä ja niiden täytäntöönpanokumppaneiden keskuudessa, 

jotka työskentelevät konfliktialttiissa tai konfliktista toipumassa olevissa maissa.  
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EU oli edelleen huolissaan siitä, että EU:n humanitaarisen avun toimittaminen voisi kärsiä 

terrorisminvastaisesta, soveltamisalaltaan valtion aluetta laajemmasta 

(ekstraterritoriaalisesta) lainsäädännöstä, jonka säännöksillä kriminalisoidaan aineellinen tuki 

luetteloon merkityille järjestöille, tällaisten toimien humanitaarisesta luonteesta riippumatta tai siitä 

huolimatta, että tarkoituksena ei ole tukea terroritekoja. Yhdysvaltojen korkein oikeus vahvisti 

asiassa Holder v. Humanitarian Law Project antamassaan tuomiossa, että Yhdysvaltojen laissa 

olevat säännökset, joilla kielletään kansainvälistä humanitaarista oikeutta koskevan koulutuksen 

antaminen tietyille luetteloon merkityille yhteisöille, ovat perustuslain mukaiset. Komissio otti asian 

toistuvasti esille Yhdysvaltojen viranomaisten kanssa eri tasoilla, esimerkiksi yhteyksissään 

Yhdysvaltojen ulkoministeriöön ja oikeusministeriöön. 

VI KAHDENVÄLINEN YHTEISTYÖ  

EU asettaa ihmisoikeudet keskeiselle sijalle suhteissaan kaikkiin kolmansiin maihin, myös 

strategisiin kumppaneihinsa. 

 

Ensimmäinen eurooppalainen ihmisoikeuksien viikko (3.–14. joulukuuta 2012) Brasiliassa 

 

Kansainvälisen ihmisoikeuksien päivän (10. joulukuuta) kunniaksi – jolloin Euroopan unioni myös 

vastaanotti vuoden 2012 Nobelin rauhanpalkinnon – EU:n edustusto Brasiliassa järjesti joukon 

kulttuuritapahtumia, muun muassa ihmisoikeuksien puolustajien seminaarin, elokuvanäytöksiä, 

keskusteluja, ihmisoikeuksien puolustajia käsittelevän julkaisun julkistamisen sekä gaalakonsertin. 

Tapahtumat järjestettiin yhteistyössä EUNIC-hankkeen ja Brasiliassa edustettuina olevien EU:n 

jäsenvaltioiden sekä Brasilian ihmisoikeussihteeristön, YK:n (mm. UNAIDS, UNFPA ja YK Naiset 

-virastot), Brasilian syyttäjäviranomaisen (Ministério Público) ja Brasilian yliopiston kanssa. 

Tapahtumien aiheena olivat ihmisoikeudet laajassa mielessä ja tarkoituksena oli juhlistaminen. 

Yksi viikon merkittävimmistä tapahtumista oli ihmisoikeuksien puolustajien seminaari, joka 

rahoitettiin EU:n ja Brasialian alakohtaisten vuoropuhelujen rahoitusvälineestä. Seminaariin 

osallistuivat maan edustavimmat ja tunnetuimmat ihmisoikeuksien puolustajat (joista kaikki elävät 

uhkien ja suojelun alaisina eri syistä), heitä puolustavat organisaatiot sekä ihmisoikeuksien 

puolustajien suojeluohjelman kansalliset ja valtiolliset edustajat. Osanottajia oli eri aloilta, ja 

kaikkien kertomukset uhan alla elämisestä olivat vaikuttavia.  
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31 Vaikuttavuus kentällä räätälöityjen toimintatapojen avulla  

 

Kesäkuussa 2012 hyväksytyn ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n toimintasuunnitelman 

31 kohta "Vaikuttavuus kentällä räätälöityjen toimintatapojen avulla" sisältää sitoumuksen 

"varmistaa maakohtaisten ihmisoikeusstrategioiden kattava seuranta vuosittaisten tilanneselvitysten 

ja uudelleentarkastelujen avulla". 

EU maakohtaiset ihmisoikeusstrategiat otettiin käyttöön, jotta voitaisiin varmistaa 

kohdennetumpi ja johdonmukaisempi lähestymistapa ihmisoikeuksiin kolmansissa maissa. Niiden 

tavoitteena on saada parempi yleiskuva keskeisistä ihmisoikeushaasteista ja kohdentaa EU:n toimet 

keskeisiin painopistealoihin – sekä toimintapolitiikan että rahoitustuen osalta – jotta EU voi 

räätälöidä toimensa vastaamaan paremmin tarkoitustaan ja lisätä niiden vaikuttavuutta. 

Näiden toimien aloittamisen jälkeen on laadittu yli 140 maakohtaista ihmisoikeusstrategiaa, joista 

48 hyväksyttiin poliittisten ja turvallisuusasioiden komiteassa vuonna 2012. Joulukuussa 2012 

aloitettiin maakohtaisten ihmisoikeusstrategioiden täytäntöönpanon seuranta- ja 

valvontaprosessi. 
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32 Vaikuttavuus vuoropuhelun avulla  

EU arvostaa kolmansien maiden kanssa käytäviä ihmisoikeusvuoropuheluja, koska ne ovat 

kahdenvälisen sitoutumisen ja yhteistyön tehokkaita välineitä ihmisoikeuksien edistämiseksi ja 

suojelemiseksi. EU jatkoi vuonna 2012 työtään välineiden vaikuttavuuden lisäämiseksi, erityisesti 

 

• pyrittiin luomaan läheisempiä yhteyksiä ihmisoikeusvuoropuhelujen ja muiden 

toimintapolitiikan välineiden, kuten uusien maakohtaisten ihmisoikeusstrategioiden, välille; 

samaan pyrittiin myös muilla toimintapolitiikan aloilla, josta esimerkkinä on Kolumbiassa 

käydyn paikallisen vuoropuhelun muuttaminen pääkaupungin kanssa käytäväksi 

vuoropuheluksi uuden vapaakauppasopimuksen puitteissa;  

 

• vahvistettiin ihmisoikeuksiin liittyvää vuoropuhelua ja yhteistyötä EU:n strategisten 

kumppaneiden kanssa. Vuonna 2012 tehostettiin Brasilian ja Meksikon kanssa käytävien 

vuoropuhelujen asiasisältöä ja muotoa, ja Brysselissä järjestettiin ensimmäistä kertaa 

korkean tason istunnot. Uusi ihmisoikeusvuoropuhelu Etelä-Afrikan kanssa aloitettiin 

virallisesti, ja Korean tasavallan kanssa aloitettiin ihmisoikeusneuvottelut;  

 

• parhaat käytännöt otettiin käyttöön ihmisoikeusvuoropuhelujen eri kokoonpanoissa 

huippukokoukset mukaan lukien erityisesti sisällyttämällä ne entistä paremmin yleisiin 

suhteisiin asianomaiseen kolmanteen maahan ja kiinnittämällä huomiota vuoropuhelujen 

jatkotoimiin eli erityisiin toimintasuunnitelmiin, lainsäädäntöuudistuksiin ja hankkeisiin, 

joita EU voi tukea välineidensä kautta esimerkiksi antamalla kehitysapua. Euroopan 

naapuruuspolitiikan puitteissa käydyt ihmisoikeusvuoropuhelut ovat edelleen paras käytäntö 

tällä alalla; 
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• kiinnitettiin erityistä huomiota ihmisoikeusvuoropuhelujen asialistan määrittelyyn 

painottaen kotimaista ihmisoikeustilannetta ja yksittäisiä tapauksia ja suhtauduttiin 

myönteisesti myös kumppanimaiden pyyntöihin keskustella EU:n sisäisistä 

ihmisoikeuskysymyksistä tiiviissä yhteistyössä EU:n jäsenvaltioiden kanssa. YK:ssa ja 

asiaankuuluvissa alueellisissa järjestöissä käsiteltävät monenväliset kysymykset otetaan 

nykyään vakiokohdiksi vuoropuhelujen esityslistalle.  

 

Osana parhaita käytäntöjä yleiseksi käytännöksi on muodostunut kansalaisyhteiskunnan 

kuuleminen sekä Brysselissä että asianomaisessa maassa samoin kuin vuoropuhelujen jälkeiset 

tiedotustilaisuudet. Lisäksi vuonna 2012 pidettiin 12 kansalaisyhteiskuntaseminaaria, joilla 

pohjustettiin virallisia ihmisoikeusvuoropuheluja.  

 

Virallisia ihmisoikeusvuoropuheluja tai ihmisoikeuksia käsitteleviä alakomiteoita järjestettiin 

vuonna 2012 seuraavien kumppanien kanssa: Afrikan unioni, Argentiina, Armenia, Azerbaidžan, 

Brasilia, Chile, Georgia, Indonesia, Jordania, Kambodža, Kiina, Kirgisia, Kolumbia, Laos, Libanon, 

Marokko, Meksiko, Moldovan tasavalta, Pakistan, palestiinalaishallinto, Ukraina, Uzbekistan ja 

Vietnam. Ihmisoikeuskysymyksistä neuvoteltiin Japanin, Venäjän, Yhdysvaltojen sekä 

ehdokasmaiden (entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Islannin, Montenegron ja Turkin) 

kanssa.  

 

Egyptin, Sri Lankan ja Tunisian kanssa käytyjen vakiintuneiden ihmisoikeusvuoropuhelujen 

kokouksia ei voitu järjestää vuonna 2012. Ihmisoikeusvuoropuhelut Algerian, Intian, Israelin, 

Laosin, Tadžikistanin ja Turkmenistanin kanssa lykättiin vuoden 2013 alkuun. 

Ihmisoikeusvuoropuhelu Iranin kanssa on ollut keskeytyksissä vuodesta 2006. 
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Epävirallisia kokouksia järjestettiin kautta vuoden videokokouksina sekä New Yorkissa ja 

Genevessä. Niihin osallistui kasvava joukko kumppaneita ja niissä käsiteltiin monenvälisiä 

ihmisoikeuskysymyksiä ja -prioriteetteja. 

 

Lisäksi lähes kaikki Afrikan, Karibian alueen ja Tyynenmeren alueen 79 maasta, jotka ovat 

Cotonoun sopimuksen osapuolia, kävivät EU:n kanssa vuoropuhelua sopimuksen 8 artiklan 

perusteella. Vuoropuheluun sisältyy ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden 

kunnioittamisen ja hyvän hallintotavan noudattamisen säännöllinen arviointi. Cotonoun sopimuksen 

9 artiklan mukaan ihmisoikeudet sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteet ovat sopimuksen 

olennainen osa, johon siis sovelletaan 96 artiklan riitojenratkaisulauseketta, jonka perusteella 

voidaan käydä neuvotteluja ja toteuttaa aiheellisia toimenpiteitä, muun muassa (viimeisenä keinona) 

sopimuksen soveltamatta jättäminen kyseisen maan osalta. Vuonna 2012 jatkettiin aiheellisten 

toimenpiteiden, mukaan lukien EIP:n lainanantoa koskevien viittausten, soveltamista viiteen 

maahan: Zimbabween, Fidžiin, Guineaan, Guinea-Bissauhun ja Madagaskariin.  

Tämän lisäksi monet jäsenvaltiot kävivät vuonna 2012 kahdenvälistä vuoropuhelua kolmansien 

maiden kanssa. Nämä kahdenväliset vuoropuhelut tukevat EU:n ihmisoikeusvuoropuhelujen 

puitteita lisäten niihin jäsenvaltioiden omiin kokemuksiin ja asiantuntemukseen perustuvia seikkoja 

esimerkiksi onnistuneen demokratiakehityksen osalta. 

33 EU:n ulkopoliittisten välineiden tarkoituksenmukainen käyttö ja vuorovaikutus  

 

Ihmisoikeuslauseketta ei vuonna 2012 käytetty kertaakaan kolmanteen maahan kohdistuvien 

rajoittavien toimenpiteiden perusteena. Ihmisoikeuslausekkeen soveltamiskriteerien kehittämisestä 

alettiin keskustella ja tässä yhteydessä on tarkoitus huomioida Euroopan parlamentin ja 

kansalaisyhteiskunnan taholta esitetyt toiveet tämän lausekkeen johdonmukaisemmaksi 

käyttämiseksi kaikkien kumppanimaiden osalta.  
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VII TYÖ MONENVÄLISISSÄ INSTITUUTIOISSA  

34 Toimivan monenvälisen yhteistyön edistäminen – 35 Tarkoituksenmukainen taakanjako 

YK:ssa  

 

EU on täysin sitoutunut vahvaan ja tehokkaaseen monenväliseen ihmisoikeusjärjestelmään, jolla 

edistetään yleismaailmallisten ihmisoikeusstandardien kehittämistä ja kaiken kattavaa soveltamista. 

EU ottaa ihmisoikeuksia koskevat ensisijaiset tavoitteensa aktiivisesti esille Yhdistyneiden 

kansakuntien yleiskokouksen kolmannen komitean ja ihmisoikeusneuvoston puitteissa ja lisää 

yhteistyötään kaikkia alueita edustavien maiden kanssa ihmisoikeuksien suojelua edistävien 

aloitteiden parissa. Ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n vuoden 2012 

toimintasuunnitelman toimen 34 yhteydessä EU sitoutui tehostamaan osallistumistaan näille 

foorumeille laatimalla vuosittaisen lähestymistavan EU:n prioriteetteihin YK:ssa ja tiedottamalla 

niistä systemaattisesti sekä vahvistamalla nykyistä taakanjakojärjestelmää jäsenvaltioiden kanssa. 

 

YK:n yleiskokouksen 67. istunto 

 

YK:n yleiskokouksen 67. istunnon kolmas komitea (sosiaaliset, humanitaariset ja 

kulttuurikysymykset) työskenteli virallisesti 8. lokakuuta – 28. marraskuuta, ja YK:n täysistunto 

vahvisti sen tulokset joulukuussa 2012. 

 

Istunnon päättyessä komitea oli hyväksynyt 61 päätöslauselmaa, joista 15 äänestyksen tuloksena. 

EU saavutti istuntoa varten asettamansa päätavoitteet: kaikki viisi EU:n aloitetta saatiin 

hyväksytyiksi kolmannessa komiteassa ja tulokset olivat merkittäviä. 
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Kuolemanrangaistuksen käytön moratoriota koskevaa päätöslauselmaa ehdotti laaja alueiden rajat 

ylittänyt koalitio ja sillä oli eniten tukijoita YK:n historiassa. Se sai tuekseen enemmän ääniä kuin 

menneinä vuosina, mikä vahvistaa suuntauksen kohti kuolemanrangaistuksen poistamista. 

 

Päätöslauselma Myanmarin/Burman ihmisoikeustilanteesta hyväksyttiin konsensuksella 

ensimmäistä kertaa vuoden 2005 jälkeen maan toteuttamien uudistusten ansiosta ja EU:n aloitettua 

yhteistyön kyseisen maan kanssa. Päätöslauselmassa pantiin merkille saavutettu edistyminen, mutta 

kiinnitettiin huomiota jäljellä oleviin ihmisoikeushaasteisiin, kuten edelleen vangittuina oleviin 

poliittisiin vankeihin, rohingya-väestöön kohdistuvaan syrjintään ja väkivaltaan sekä tilanteeseen 

etnisillä alueilla. 

 

EU ja Japani ehdottivat kattavaa tekstiä Pohjois-Korean jatkuvista ihmisoikeusloukkauksista, ja 

yllättäen, mutta tervetulleesti myös se hyväksyttiin ilman äänestystä. 

 

EU otti jälleen komiteassa esille uskonnon- ja uskonvapauden, ja asiasta hyväksyttiin 

konsensuksella kattava ihmisoikeuksiin perustuva teksti. Islamilaisten maiden yhteistyöjärjestön 

(OIC) päätöslauselma suvaitsemattomuuden, negatiivisten stereotyyppien ja syyllistämisen sekä 

syrjinnän, väkivaltaan yllyttämisen ja väkivallan torjumisesta saatiin vahvistettua, vaikka 

lopullisesta sanamuodosta käytiin pitkä keskustelu. Syynä tähän olivat reaktiot internetiin juuri 

ennen istuntoa ilmestyneeseen videoon ja pilapiirroksiin.  

 

EU ja Latinalaisen Amerikan ja Karibian (GRULAC) ryhmä pääsivät yhteisymmärrykseen lasten 

oikeuksia koskevasta päätöslauselmasta, jossa keskitytään alkuperäiskansoihin kuuluviin lapsiin ja 

lisäksi laajennetaan lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa käsittelevän pääsihteerin erityisedustajan 

toimeksiantoa, jota aletaan nyt rahoittaa YK:n yleisestä budjetista. 
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EU antoi voimakkaan tukensa Irania ja Syyriaa koskeville maakohtaisille päätöslauselmille, jotka 

hyväksyttiin äänestyksen jälkeen ja tänä vuonna ilman toiminnasta pidättymistä koskevia aloitteita. 

Kanadan ehdottama ja EU:n tukema Irania koskeva päätöslauselma hyväksyttiin 80 äänellä 

puolesta, mikä kuvastaa kyseisen aloitteen jatkuvaa kannatusta. Syyrian ihmisoikeustilannetta 

koskevan päätöslauselmaehdotuksen takana oli arabimaiden johtama laaja alueiden rajat ylittävä 

ryhmä, ja maakohtainen päätöslauselma hyväksyttiin kolmannen komitean historian suurimmalla 

äänimäärällä.  

 

Komiteassa edistyttiin myös muiden EU:n prioriteettien, esimerkiksi sukupuolten välisen tasa-arvon 

ja naisten aseman edistämisen osalta. Komitea hyväksyi kaiken naisiin kohdistuvan väkivallan 

poistamista koskevan päätöslauselman1 ilman äänestystä ja kaikkien aikojen ensimmäisen YK:n 

yleiskokouksen päätöslauselman naisten sukuelinten silpomisen tuomitsemisesta ja pyrkimisestä 

sen lopettamiseen. 

 

EU toimi yksimielisesti suurimmassa osassa (13) päätöslauselmaäänestyksistä (15) ja teki 

yhteistyötä kolmansien maiden kanssa komiteassa käsiteltävien tekstien, kuten 

rasismipäätöslauselman parantamiseksi. EU:n saavutukset YK:n yleiskokouksen kolmannen 

komitean 67. istunnossa olivat tulosta merkittävästä yhteishengestä, jossa lähes kaikki jäsenvaltiot 

osallistuivat taakan jakamiseen ja monet (12) myös esittivät kansallisia aloitteita2. EU yhdisti 

voimansa myös tiedotus- ja lobbaustoiminnassa.  

 

EU jatkoi ponnistelujaan seksuaalivähemmistöihin liittyvien kysymysten tuomiseksi esille 

järjestämällä alueiden rajat ylittävän korkean tason sivutapahtuman johtajuuden merkityksestä 

homofobian torjunnassa. YK:n pääsihteeri osallistui tapahtumaan. 

                                                 
1 Päätöslauselmaa kannatti yli 100 valtuuskuntaa eri puolilta maailmaa. 
2 Kaikenlaisen naisiin kohdistuvan väkivallan poistamista koskevien toimien tehostaminen (NL 

+ FR), kidutus ja muu julma, epäinhimillinen ja halventava kohtelu tai rangaistus (DK), 
kidutuksen vastainen komitea (DK), kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva 
kansainvälinen yleissopimus (SI + BE), ihmisoikeudet oikeudenkäytössä (AT), laittomat, 
mielivaltaiset ja sattumanvaraiset teloitukset (SE), tahdonvastaisia katoamisia koskeva 
kansainvälinen yleissopimus (ARG, FR ja MO), rikosten ehkäisemistä ja rikosoikeudellisia 
toimia koskevan YK:n ohjelman vahvistaminen (IT), kulttuuriomaisuuden palauttaminen 
alkuperämaihin (EL), vammaisten oikeuksia koskeva yleissopimus ja valinnainen 
lisäpöytäkirja (SE, MX ja NZ), lapsen oikeuksien komitea (SI ja Costa Rica), Yhdistyneiden 
kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun toimisto (Pohjoismaat). 
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Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvosto 

EU oli jälleen erittäin aktiivinen ihmisoikeusneuvoston vuonna 2012 pidetyissä kolmessa 

säännönmukaisessa istunnossa sekä Syyrian tilannetta koskeneessa erityisistunnossa. Maa oli koko 

vuoden ajan ihmisoikeusneuvoston asialistalla, ja se hyväksyi joka istunnossaan Syyriaa koskevat 

päätöslauselmat, joista kaksi oli EU:n ehdottamia. Syyrian tilanteen kansainvälisen 

tutkintakomission toimeksiantoa jatkettiin maaliskuuhun 2013.  

Ihmisoikeusneuvoston maaliskuun istunnossa EU ehdotti maakohtaisia päätöslauselmia myös 

Myanmarista/Burmasta ja Korean demokraattisesta kansantasavallasta (yhdessä Japanin kanssa), 

joissa kummassakin jatkettiin kulloisenkin erityisraportoijan toimeksiantoa. Lisäksi se esitti aloitteet 

uskonnon- ja uskonvapaudesta sekä lapsen oikeuksista (yhdessä Latinalaisen Amerikan ja Karibian 

ryhmän kanssa), ja kaikki ehdotukset hyväksyttiin konsensuksella.. Lisäksi EU tuki 

päätöslauselmaa, jolla jatkettiin Iranin tilanteen erityisraportoijan toimeksiantoa. 

 

Kesäkuussa EU ehdotti uuden maakohtaisen toimeksiannon luomista, joka sai alueiden rajat 

ylittävän tuen taakseen ja johti Valko-Venäjän tilanteen erityisraportoijan nimittämiseen 

syyskuussa. Lisäksi ihmisoikeusneuvosto nimitti Eritrean tilanteen eritysraportoijan EU:n tukemana 

sekä uudisti Haitin, Norsunluurannikon ja Somalian tilanteen riippumattomien asiantuntijoiden 

toimeksiannot. 

 

Ihmisoikeusneuvosto käsitteli lisäksi muun muassa Tunisian tilannetta (myönteinen kehitys kävi 

ilmi esityslistan 10 kohdan EU:n lausumassa teknisestä yhteistyöstä). Bahrainin osalta enemmistö 

EU:n jäsenvaltioita tuki Sveitsin johtamaa alueiden rajat ylittävää lausumaa (esityslistan kohta 4), 

jossa tuotiin ilmi huoli ihmisoikeustilanteesta ja kehotettiin panemaan täytäntöön Bahrainin 

riippumattoman tutkintakomission suositukset sekä tekemään yhteistyötä Etyjin kanssa. EU ei ollut 

yksimielinen tiedonkeruuvaltuuskunnan lähettämisestä Israelin siirtokuntiin. 
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Yksi huomattava seikka ihmisoikeusneuvoston vuoden 2012 istunnoissa oli se, että maakohtaisia 

aloitteita tekivät monet eri ryhmittymät, kuten Afrikan ryhmä tai ryhmä Afrikan maita, sekä 

arabimaiden ryhmän omaksuma johtava rooli Syyriaa koskevan aloitteen osalta syyskuusta lähtien.  

 

EU tuki myös ihmisoikeusneuvoston tärkeää aihekohtaista työtä. Se antoi aktiivisen tukensa 

paneelikeskustelulle, joka järjestettiin tietoisuuden lisäämiseksi seksuaaliseen suuntautumiseen ja 

seksuaali-identiteettiin perustuvasta väkivallasta ja syrjinnästä. Keskustelu oli menestys huolimatta 

Islamilaisten maiden yhteistyöjärjestön järjestämästä protestista. EU omaksui rakentavan roolin 

naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja naisten syrjintää koskeneiden päätöslauselmien hyväksymisessä. 

EU puolusti edelleen NGO:iden osallistumista YK:n kokouksiin ja esitti vastalauseen 

ihmisoikeuksien puolustajiin, myös YK:n ihmisoikeusmekanismien puitteissa toimiviin henkilöihin 

kohdistuville kostotoimille.  

 

Lisäksi useat EU:n jäsenvaltiot joko itsenäisesti tai yhteistyössä kolmansien kanssa tukivat 

aihekohtaisia aloitteita menestyksekkäästi (esim. ihmisoikeudet, demokratia ja oikeusvaltio, 

ihmiskauppa, mielivaltaiset pidätykset, oikeus koulutukseen, ilmaisuvapaus ja internet, maansisäiset 

pakolaiset ja kieltäytyminen omantunnon syistä).  

EU pyrki myös kiinnittämään ihmisoikeusneuvoston huomiota aloitteisiin, joilla suojellaan ja 

edistetään ihmisoikeuksia käytännössä. Se teki yhteistyötä kolmansien maiden kanssa mahdollisesti 

ongelmallisten aloitteiden osalta (kuten Kuuban päätöslauselma oikeudesta rauhaan) ja puolusti 

ihmisoikeuksien maailmanlaajuista pätevyyttä ja soveltamista perinteisiä arvoja koskevan 

päätöslauselman puitteissa. Äänestyksen tulokset olivat kuitenkin pettymys.  

EU myös laajensi julkista diplomaattista toimintaansa ja toimi useamman kokouksen isäntänä, 

esimerkiksi paljon osanottajia saaneessa naispuolisia ihmisoikeuksien puolustajia käsitelleessä 

sivutapahtumassa, joka järjestettiin yhdessä Brasilian kanssa. 
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EU piti yllä yksimielisyyttään kaikissa kolmessa istunnossa, lukuun ottamatta äänestyksiä, jotka 

koskivat Israelin siirtokuntia ja Venäjän tarkistuksia Libya-päätöslauselmaan. EU pyrki kaikin 

keinoin yhdessä ja kahdenvälisesti rohkaisemaan Israelia ryhtymään uudelleen yhteistyöhön 

ihmisoikeusneuvoston ja YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston kanssa sen jälkeen, kun Israel 

katkaisi suhteet maan siirtokuntia tutkivan tiedonhankintavaltuuskunnan luomisen jälkeen 

maaliskuun istunnossa. EU puhui myös yleisen määräaikaisarvioinnin yleismaailmallisuuden 

puolesta ja kannusti Israelia osallistumaan tähän mekanismiin. 

 

EU:n budjetti sisältää vuosittaisen maksuosuuden YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston budjettiin 

toimiston kohdennettujen toimien tukemiseksi, mutta vuoden 2012 tuki on osa poikkeuksellista yli 

10 miljoonan euron kertaluontoista maksua toimiston budjettiin. Tällä kertaluontoisella tuella 

autettiin toimistoa selviytymään ennakoimattomasta työmäärän lisääntymisestä Pohjois-Afrikassa ja 

Aasiassa sekä lieventämään YK:n jäsenistön pienentyneen rahoitusosuuden vaikutusta tänä 

merkittävänä ajanjaksona. 

36 Vahvemmat alueelliset ihmisoikeusmekanismit  

 

EU kehitti toimiaan alueellisten ihmisoikeusmekanismien tukemiseksi vuonna 2012. 

 

Afrikan unionin kanssa käytävä ihmisoikeusvuoropuhelu sai uutta pontta marraskuussa pidetyn 

korkean tason istunnon ansiosta, jota johti AU:n puolesta AU:n uusi poliittisten asioiden komissaari 

Aisha Abdullahi ja EU:n puolesta ihmisoikeuksista vastaava EU:n erityisedustaja Stavros 

Lambrinidis. Kokouksessa sovittiin tavoitteista yhteistyön tehostamiseksi kuolemanrangaistuksen 

poistamisen osalta, YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 (naiset, rauha ja turvallisuus) 

täytäntöönpanon osalta sekä yhteisesti järjestettävän koulutuksen osalta sukupuoliasioissa, 

naisasioissa ja rauhanturvatehtäviin liittyvissä ihmisoikeusasioissa.  

 

Ihmisoikeusyhteistyö Arabiliiton kanssa aloitettiin EU:n ja Arabiliiton Kairossa 13. marraskuuta 

2012 antaman julistuksen pohjalta. Kyseisessä kokouksessa hyväksytty yhteinen työohjelma sisältää 

yhteistyön ihmisoikeusasioissa, jossa keskitytään vuoropuheluun ja tietotaidon vaihtoon 

kansainvälisten ihmisoikeusstandardien täytäntöönpanosta, Arabiliiton ihmisoikeusmekanismien 

kehittämisestä ja ihmisoikeuksien valtavirtaistamisesta Arabiliiton toiminnassa. 
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Kahdenvälisissä vuoropuheluissaan Latinalaisen Amerikan maiden kanssa EU toisti 

riippumattomien alueellisten mekanismien merkityksen ja tarpeen suojata yleisamerikkalaisen 

ihmisoikeusjärjestelmän säännöt ja koskemattomuus.  

 

Vuoropuhelua jatkettiin OIC-maiden kanssa erityisesti ihmisoikeusneuvoston päätöslauselman 

16/18 täytäntöönpanon ja muiden sellaisten päätöslauselmien puitteissa, joista vallitsi konsensus, 

kuten uskonnollisen suvaitsemattomuuden torjuminen ja uskonnon- ja uskonvapaus.  

 

Tyynenmeren saarten foorumin kanssa kehitettiin EIDHR:n hankkeen välityksellä käytännön 

yhteistyötä kansainvälisten ihmisoikeussopimusten ratifioimiseksi.  

 

EU kannusti ja seurasi ihmisoikeusperuskirjan hyväksymistä ASEANissa ja kehotti kunnioittamaan 

kansainvälisiä ihmisoikeusstandardeja.  

 

Joulukuussa pidettiin Brysselissä 14. EU:n ja NGO:iden vuotuinen foorumi alueellisten 

järjestelyiden asemasta sekä niiden ja kansalaisyhteiskunnan välisestä yhteistyöstä. Tässä 

yhteydessä kannustettiin ja vaihdettiin kokemuksia yleismaailmallisten ihmisoikeusstandardien 

täytäntöönpanosta alueellisten mekanismien osalta. Monet alueelliset mekanismit olivat 

edustettuina tässä foorumissa. EU:n erityisedustaja Stavros Lambrinidis avasi foorumin ja muita 

puhujia olivat YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Navi Pillay, Euroopan neuvoston 

ihmisoikeusvaltuutettu Niels Muiznieks, Afrikan ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien komission 

puheenjohtaja Dupe Atoki, Euroopan parlamentin ihmisoikeuksien alivaliokunnan puheenjohtaja 

Barbara Lochbihler, FIDH:n varapuheenjohtaja Arnold Tsunga sekä monet kansalaisyhteiskunnan 

ja alueellisten mekanismien edustajat, muun muassa OAS, Etyj, ASEAN, Arabiliitto ja Islamilaisten 

maiden yhteistyöjärjestö. 
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Euroopan neuvosto  

 

EU:n ja Euroopan neuvoston yhteistyö syveni entisestään vuonna 2012. Vuoden 2007 

yhteisymmärrysmuistion perusteella organisaatioiden välillä on säännöllisiä yhteyksiä sekä 

poliittisella että työskentelyn tasolla ja ihmisoikeuksien, oikeusvaltion ja demokratisoitumisen 

aloilla tehtävä yhteistyö on niiden suhteen ydin. 

 

Perusoikeuksien suojelemisen edistämiseksi EU:ssa Lissabonin sopimuksessa annettiin EU:lle 

tehtäväksi liittyä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn eurooppalaiseen 

yleissopimukseen. Vuonna 2011 asiantuntijatasolla hyväksytystä yleissopimusehdotuksesta 

keskusteltiin EU:n perusoikeustyöryhmässä, koska tietyissä liittymistä koskevissa herkissä asioissa 

on huomioitava EU:n toimielinrakenteen erityispiirteet. Neuvotteluja jatkettiin kesäkuussa 2012 

EU:n ehdottamien tarkistusten pohjalta. 

Komission puheenjohtaja, korkea edustaja / komission varapuheenjohtaja sekä muut komission 

jäsenet tapasivat säännöllisesti Euroopan neuvoston johtavia virkamiehiä, muun muassa 

pääsihteeriä ja ihmisoikeusvaltuutettua. EU arvostaa erityisesti Euroopan neuvoston 

asiantuntijaelinten työtä sen valvoessa ja neuvoessa Euroopan neuvoston jäsenvaltioita 

ihmisoikeusstandardien alalla. 

Kuten joka vuosi, EU keskusteli laajentumispaketistaan Euroopan neuvoston kanssa vuonna 2012. 

Marraskuussa 2012 EU kävi myös neuvotteluja Euroopan neuvoston ja sen valvontaelinten kanssa 

valmistellessaan vuosittaisia ENP:n edistymiskertomuksia. EU jatkoi hyvää yhteistyötään Euroopan 

neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun kanssa, joka loi suorat ja säännölliset yhteydet äskettäin 

nimitettyyn ihmisoikeuksista vastaavaan EU:n erityisedustajaan.  
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EU on edelleen Euroopan neuvoston toiminnan merkittävä tuenantaja, sillä se rahoittaa yhteisiä 

ohjelmia ja toimia. EU ja Euroopan neuvosto ovat toteuttaneet useita yhteisiä ohjelmia 

oikeusvaltion, demokratian ja ihmisoikeuksien alalla kaikkiaan 101 miljoonan euron arvosta vuonna 

2012 (EU:n keskimääräinen yhteisrahoitus oli 89 %). Koska Euroopan neuvoston itäisen 

kumppanuuden rahoitusohjelma tuotti lupaavia tuloksia, EU käynnisti vuonna 2012 EU:n ja 

Euroopan neuvoston ohjelman demokraattisten uudistusten tehostamiseksi eteläisen Välimeren 

alueella (4,8 miljoonaa euroa, toteutusaika 30 kuukautta), jolla edistetään ihmisoikeuksia, 

oikeusvaltiota ja demokratiakehitystä eteläisen Välimeren maissa EU:n uudistetun Euroopan 

naapuruuspolitiikan hengessä. Keski-Aasian maiden kanssa pantiin täytäntöön vastaava 

tehostettuun yhteistyöhön perustuva lähestymistapa, jolla tuetaan edistymistä kohti monimuotoista 

demokratiaa ja hyvää hallintotapaa. EU:n ja Keski-Aasian oikeusvaltioaloitteen puitteissa 

valmistellaan jatkotoimia alueelliselle Venetsian komission yhteiselle ohjelmalle lainsäädännön ja 

käytäntöjen kehittämiseksi oikeuslaitoksen alalla. EU:n Keski-Aasian strategian tarkastelussa 

mainitaan erikseen Euroopan neuvoston naapuruuspolitiikka, joka antaa merkittävää tukea alueen 

turvallisuudelle ja vakaudelle.  

 

Etyj 

 

EU oli vuonna 2012 edelleen Etyjin tärkeä tukija ja osallistui sen työhön aktiivisesti. EU muodostaa 

lähes puolet Etyjin jäsenistöstä – Mongoliasta tuli vuonna 2012 57. osallistuva valtio – EU jatkoi 

Etyjin ponnistelujen tukemista turvallisuuden edistämiseksi työskentelyn kaikkien kolmen 

ulottuvuuden avulla: 

• poliittis-sotilaallinen ulottuvuus 

• talous- ja ympäristöulottuvuus  

• ja inhimillinen ulottuvuus. 
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Inhimillisen ulottuvuuden osalta Irlannin puheenjohtajakausi vuonna 2012 tuotti ristiriitaisia 

tuloksia. Jo toisena vuonna peräkkäin ja huolimatta puheenjohtajavaltion ja EU:n merkittävistä 

ponnisteluista joulukuussa 2012 Dublinissa pidetyssä ministerineuvostossa ei päästy 

yhteisymmärrykseen ministerineuvoston päätöksistä inhimillisen ulottuvuuden asioissa, koska tietyt 

osallistuvat valtiot vastustavat olemassa olevien sitoumusten vahvistamista uudelleen tai Etyjin työn 

tehostamista tiedotusvälineiden vapauden sekä yhdistymis- ja kokoontumisvapauden aloilla. 

Edistymisestä huolimatta EU jatkaa Etyjin foorumien kanssa sanan- ja lehdistönvapauden 

edistämistä verkossa ja muissa välineissä, toimittajien turvallisuuden peräänkuuluttamista sekä 

kokoontumis- ja yhdistymisvapauden vahvistamista. 

 

Osallistuvien valtioiden poikkeavien näkemysten vuoksi ei ollut mahdollista saattaa päätökseen 

inhimillisen ulottuvuuden tapahtumien uudelleentarkastelua niiden suunnittelun ja jatkotoimien 

parantamiseksi. Tarkastelun aloitti inhimillisen ulottuvuuden komitean puheenjohtajavaltio Sveitsi 

ja Etyjin puheenjohtajavaltio jatkoi sitä EU:n vahvalla tuella. EU katsoo kuitenkin, että Etyjin 

sitoumusten täytäntöönpanon tämänhetkinen seurantatapa on tyydyttävä, kunhan poliittista tahtoa 

löytyy: todellisena ongelmana ei ole muoto.  

 

EU jatkoi Etyjin pysyvän neuvoston viikoittaisten kokousten ja Etyjin inhimillisen ulottuvuuden 

komiteoiden kuukausittaisten kokousten hyödyntämistä tarkastellakseen Etyjin 56 osallistujavaltion 

ihmisoikeussitoumuksia sekä keskustellakseen niiden täytäntöönpanosta avoimesti ja rehellisesti. 

Näissä kokouksissa käsiteltiin useita ihmisoikeuksiin ja perusvapauksiin liittyviä EU:n 

huolenaiheita, kuten toimittajien turvallisuus, homo-, bi-, trans- ja interseksuaalisten henkilöiden 

oikeudet ja kansalaisyhteiskunta yleensä.  
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EU osallistui toukokuussa pidettyyn Etyjin inhimillisen ulottuvuuden seminaariin 

oikeusvaltiopuitteista ihmiskaupan torjumiseksi (Varsova 14.–16. toukokuuta) ja kolmeen 

ylimääräiseen inhimillisen ulottuvuuden kokoukseen muukalaisvihan, suvaitsemattomuuden ja 

syrjinnän torjumisesta yhteiskunnissa urheilun avulla (Wien 19.–29. huhtikuuta), vaaleista (Wien 

12. heinäkuuta) sekä kokoontumis- ja yhdistymisvapaudesta (Wien 8.–9. marraskuuta) ja 

puheenjohtajavaltion konferenssiin internetin vapaudesta (Dublin 18.–19. kesäkuuta). Lisäksi EU:n 

edustusto Wienissä ja EU:n perusoikeusvirasto järjestivät symposiumin romani- ja sintiväestön 

tilanteen parantamisesta EU:ssa. EU saattoi tukea ja edistää aiheita, jotka kuuluvat EU:n 

ensisijaisiin tavoitteisiin Etyjissä, kuten lehdistönvapaus, internet mukaan lukien, kokoontumis- ja 

yhdistymisvapaus ja kaikenlainen suvaitsevaisuus ja syrjimättömyys.  

 

Toukokuussa 2012 EU auttoi pääsemään yhteisymmärrykseen Etyjin roolista Serbian vaalien 

helpottamisessa Kosovossa.  

 

Vuosittainen inhimillisen ulottuvuuden täytäntöönpanoa koskeva kokous pidettiin Varsovassa 

24. syyskuuta ja 6. lokakuuta. Ihmisoikeuksista vastaava EU:n erityisedustaja Stavros Lambrinidis 

esitti EU:n puheenvuoron avajaistilaisuudessa ja keskusteli kollegoidensa ja kansalaisjärjestöjen 

kanssa, joiden läsnäolo tekee tästä foorumista ainutlaatuisen. EU osallistui työskentelyyn 

aktiivisesti ja osallistujamaat ja kansalaisyhteiskunta saattoivat tarkastella uudelleen sitoumuksiaan 

inhimillisen ulottuvuuden alalla ja muotoilla suosituksia. Tässä yhteydessä EUH myös onnistuneesti 

tuki yhdessä useiden jäsenvaltioiden kanssa seksuaalivähemmistöihin kohdistuvien rikosten 

torjumista käsitellyttä sivutapahtumaa. 

 

EU jatkoi tiivistä yhteistyötään Etyjin rakenteiden kanssa Wienissä olevan EU:n edustuston kautta 

ja päätoimipaikan tasolla toteutettujen yhteyksien avulla. ODIHR:n, Etyjin sihteeristön ja Etyjin 

mediavaltuutetun kanssa tehty yhteistyö liittyi erityisesti vaalitarkkailuun. 
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EUROOPAN PARLAMENTIN OSUUS EU:N VUOSIKERTOMUKSEEN 
IHMISOIKEUKSISTA JA DEMOKRATIASTA MAAILMASSA VUONNA 2012  
 

Euroopan parlamentti on edelleen sitoutunut edistämään ihmisoikeuksia ja demokratian periaatteita. 

Vuonna 2012 ihmisoikeuksien loukkauksista keskusteltiin täysistunnoissa ja niistä tehtiin erinäisiä 

parlamentin päätöslauselmia. Ihmisoikeudet ovat myös olennainen osa Euroopan parlamentin 

puhemiehen työtä. Hän antoi keskeisistä asioista julkilausumia ja otti ne esille korkean tason 

kokouksissa vuoden aikana. Euroopan parlamentin valiokuntien tasolla ihmisoikeuskysymyksiä 

maailmassa käsittelee erityisesti ulkoasiainvaliokunnan ihmisoikeuksien alivaliokunta (DROI). 

Alivaliokunnalla on tiiviit työskentelysuhteet Euroopan ulkosuhdehallinnon, muiden EU:n 

toimielinten ja ihmisoikeuksien käsittelevien NGO:iden kanssa. Vuonna 2012 alivaliokunnalla oli 

ensimmäiset viralliset keskustelut uuden ihmisoikeuksista vastaavan EU:n erityisedustajan kanssa. 

Näiden keskustelujen perusteella järjestetään EU:n ihmisoikeuspolitiikkaa koskevia säännöllisiä 

kuulemisia. Ihmisoikeuksien alivaliokunta on seurannut EUH:n kolmansien maiden kanssa käymiä 

ihmisoikeusvuoropuheluja ja -neuvotteluja niitä ennen ja niiden jälkeen pidettävien suljettujen 

tiedotustilaisuuksien avulla. Menettelyä koskevien toimivaltuuksiensa lisääntymisen ansiosta 

alivaliokunta pystyi vuonna 2012 käsittelemään entistä useampia parlamentin mietintöjä, mukaan 

lukien vuosittainen mietintö ihmisoikeuksista sekä mietinnöt muista tärkeistä asioista kuten EU:n 

ihmisoikeusstrategiasta ja talouskriisin vaikutuksista ihmisoikeuksiin. Vuoden aikana 

alivaliokunnan kuulemisiin, jotka usein järjestettiin yhdessä tai yhteistyössä muiden 

asiaankuuluvien valiokuntien tai parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien kanssa, 

oli kutsuttu useita ihmisoikeuksia käsitteleviä YK:n erityisraportoijia sekä tunnettuja 

ihmisoikeuksien puolustajia.  
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Euroopan parlamentti pyrkii myös valtavirtaistamaan ihmisoikeudet työssään noudattaen näin 

perussopimuksia, joissa yleismaailmalliset ihmisoikeudet ja demokratia julistetaan unionin 

perusarvoiksi ja unionin ulkoisen toiminnan keskeisiksi periaatteiksi ja tavoitteiksi. Kyseinen 

ensisijainen tehtävä on moniulotteinen. Ihmisoikeuskysymyksistä keskustellaan 

ulkoasiainvaliokunnassa (AFET) sen käsitellessä parlamentin mietintöjä EU:n ulkopolitiikasta tai 

erilaisia kansainvälisiä sopimuksia, joihin sisältyy ihmisoikeuslausekkeita. Kaupallisia ja 

kauppasopimuksia, joihin sisältyy ihmisoikeuslausekkeita, käsitellään kansainvälisen kaupan 

valiokunnassa (INTA). Kehitysyhteistyövaliokunta (DEVE) ja naisten oikeuksien ja sukupuolten 

tasa-arvon valiokunta (FEMM) käsittelevät niin ikään säännöllisesti EU:n ulkosuhteiden 

ihmisoikeusnäkökohtia omilla toimialoillaan. AFET- ja DEVE- valiokuntien puheenjohtajat 

toimivat yhdessä demokratiatuen ja vaalien koordinointiryhmän (DEG) puheenjohtajina; se laajensi 

tehtäväkuvaansa vaalitarkkailusta vaalien jälkeisen tilanteen seurantaan ja demokratiatukeen 

yleisesti. Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta (LIBE) on keskeinen toimija, 

kun käsitellään perusoikeuksia Euroopan unionissa, ja sillä on merkittäviä tehtäviä EU:n sisäisten 

politiikkojen ulkoisten näkökohtien osalta, esimerkiksi muuttoliike- ja turvapaikkapolitiikoissa. 

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnassa (AFCO) ja oikeudellisten asioiden 

valiokunnassa (JURI) käsitellään perussopimuksiin liittyviä ja oikeudellisia kysymyksiä, muun 

muassa EU:n liittymistä Euroopan ihmisoikeussopimukseen, millä on seurauksia/vaikutuksia myös 

EU:n ulkosuhteiden kannalta. Parlamenttien välisistä suhteista vastaavat Euroopan parlamentin 

valtuuskunnat ottavat itse säännöllisesti esiin ihmisoikeuskysymyksiä niiden kokoontuessa 

keskustelukumppaniensa kanssa. 

 

Euroopan parlamentin vuonna 2012 käsittelemistä toimintapoliittisista kysymyksistä voidaan 

erityisesti mainita seuraavat keskeiset asiat: 
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EU:n ihmisoikeuspolitiikka 
 

Euroopan parlamentti on todennut tyytyväisenä vuoden 2012 merkinneen uutta lukua EU:n 

ihmisoikeuspolitiikassa johtuen ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n strategiakehyksen ja 

toimintasuunnitelman hyväksymisestä. Uudelleentarkastelu tehtiin Euroopan komission ja korkean 

edustajan joulukuussa 2011 antaman yhteisen tiedonannon "Ihmisoikeudet ja demokratia keskeisenä 

osana EU:n ulkoisia toimia – Kohti tehokkaampaa lähestymistapaa" pohjalta. Euroopan parlamentti 

suhtautui myönteisesti tiedonantoon ja päätti esittää kantansa uudelleentarkastelusta valiokunta-

aloitteisessa mietinnössä. 

 

Euroopan parlamentti kannatti EU:n ihmisoikeuspolitiikan eri osien kokomaisvaltaista 

uudelleentarkastelua ja antoi tukensa neuvoston kolmipilariselle lähestymistavalle, jonka mukaan 

laaditaan strategia-asiakirja, hahmotellaan toimintasuunnitelma ja nimitetään ihmisoikeuksista 

vastaava EU:n erityisedustaja. Parlamentti oli pitkään vaatinut toteuttamaan tehokkaampaa, 

näkyvämpää ja johdonmukaisempaa toimintaa EU:n ihmisoikeuspolitiikassa ja oli edellisissä 

vuosittaisissa mietinnöissään kehottanut nimittämään ihmisoikeuksista vastaavan EU:n 

erityisedustajan. 

 

Ihmisoikeuksista vastaava EU:n erityisedustaja 
 

Euroopan parlamentin vuosittaisessa mietinnössä ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 

vuonna 2010, joka hyväksyttiin huhtikuussa 2012, käsiteltiin jo monia uudelleentarkasteluun 

liittyviä näkökohtia ja toistettiin kehotus nimittää ihmisoikeuksista vastaava EU:n erityisedustaja. 

EU:n ulkoasioiden neuvoston hyväksyttyä kesäkuussa ihmisoikeuspaketin Euroopan parlamentti 

korosti joulukuussa 2012 hyväksymässään vuosittaisessa mietinnössä ihmisoikeuksista ja 

demokratiasta maailmassa vuonna 2011 tarvetta jatkaa tehokasta täytäntöönpanoa ja 

kunnianhimoista toimintaa. Siinä suositeltiin EU:n Tiibetin erityisedustajan nimittämistä, puolivälin 

arvioinnin tekemistä uudesta ihmisoikeuspaketista, erityisesti toimintasuunnitelmasta, ja 

parlamentin laaja-alaista kuulemista ja säännöllistä tiedottamista sille ja kansalaisyhteiskunnan 

ottamista mukaan paketin täytäntöönpanoon. 
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Euroopan parlamentti hyväksyi näkemystensä esilletuomiseksi 13. kesäkuuta 2012 neuvostolle 

osoitetun, EU:n erityisedustajaa koskevan suosituksen, jonka mukaan erityisedustajan 

toimeksiannon pitäisi olla vahva, itsenäinen ja joustava ja jossa korostettiin sitä, että 

toimeksiannossa olisi noudatettava täysin ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 

yleismaailmallisuuden ja jakamattomuuden periaatteita. 

 

Vaikka parlamentin kanta oli pitkälti linjassa neuvoston ehdotusten kanssa, parlamentti myös 

suositteli toimeksiantoon useita näkökohtia, jotka erosivat neuvoston alun perin esittämästä 

toimeksiannosta. Jotkin näistä otettiin huomioon ulkoasioiden neuvoston hyväksymässä lopullisessa 

toimeksiannossa. Parlamentti ehdotti kahden vuoden toimeksiantoa ja vaati riittäviä rahoitus- ja 

henkilöstöresursseja EU:n erityisedustajan työn tehokkuuden takaamiseksi. Suosituksessa otettiin 

myös huomioon parlamentin vaatimus EU:n tämän alan politiikkojen vastuuvelvollisuuden 

vahvistamisesta. Parlamentti painotti toivomustaan olla asianmukaisesti osallisena 

nimitysmenettelyssä ja toimeksiannon valvonnassa koko sen keston ajan ja pyysi EU:n 

erityisedustajaa keskustelemaan nimityksensä yhteydessä parlamentin kanssa. Tämä tapahtui EU:n 

erityisedustajan ensimmäisenä työpäivänä 3. syyskuuta 2012, jolloin hän julkisesti esitti 

näkemyksiään ja prioriteettejaan toimikauttaan varten. Suosituksessa myös esitettiin, että 

ihmisoikeuksista vastaavan EU:n erityisedustajan pitäisi säännöllisesti raportoida Euroopan 

parlamentin asianmukaiselle valiokunnalle maailman ilmisoikeustilanteesta ja toimeksiannon 

täytäntöönpanon tilanteesta. 
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EU:n ihmisoikeusstrategian uudelleentarkastelu 
 

Antaakseen oman panoksensa tälle tarkasteluprosessille Euroopan parlamentti antoi vuonna 2012 

valiokunta-aloitteisen mietinnön. Parlamentti vaati perusteellista ja järjestelmällistä tarkastelua, 

jotta EU:n ihmisoikeuspolitiikalle saataisiin sen eri osat kattava strategia, kuten otsikosta käy ilmi.  

 

Uudelleentarkastelun aikana parlamentti korosti kaikkien EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden 

yhteistä ja jakamatonta vastuuta suojella ja edistää ihmisoikeuksia maailmanlaajuisesti ja korosti 

toivovansa, että se olisi tiiviisti mukana uudelleenmuotoillussa poliittisessa kehyksessä ja sen 

täytäntöönpanon valvonnassa. Tältä pohjalta se ehdotti, että laadittaisiin toimielinten yhteinen 

julkilausuma ihmisoikeuksista, jolloin kaikki toimielimet sitoutuisivat yhteisiin perusperiaatteisiin 

ja -tavoitteisiin. Tätä ei valitettavasti kuitenkaan tehty. 

 

Epävirallinen kontaktiryhmä perustettiin keskustelemaan meneillään olevasta työstä, joka koskee 

uudelleentarkastelua sekä strategiakehyksen ja toimintasuunnitelman laatimista. Tämä 

kontaktiryhmä osoittautui hyödylliseksi foorumiksi ja jatkoi työtään senkin jälkeen kun 

"ihmisoikeuspaketti" oli hyväksytty kesäkuussa. Sen tehtäväksi annettiin toimintasuunnitelman 

seuranta parlamentin mietinnön mukaisesti. 

 

Euroopan parlamentti painotti erityisesti tarvetta parantaa EU:n ulkoisen toiminnan politiikkojen ja 

muiden politiikkojen johdonmukaisuutta ja yhtenäisyyttä. Parlamentti vaati EU:ta siirtymään 

sanoista tekoihin ja täyttämään lupauksensa nopeasti ja avoimesti ja korosti, että strategiakehys ja 

toimintasuunnitelma edustavat EU:n ihmisoikeuspolitiikan vähimmäistasoa eivätkä enimmäistasoa. 

Se myös kehotti komissiota ja EUH:ta noudattamaan lupaustaan ihmisoikeuspohjaisesta 

lähestymistavasta kaikissa kehitysyhteistyöprosessin vaiheissa. 
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Euroopan parlamentin mietinnössä käsiteltiin myös kansainvälisten sopimusten ja 

ihmisoikeuslausekkeiden kysymystä ja kehotettiin tekemään ihmisoikeuksia koskevia 

vaikutustenarviointeja ennen kuin kolmansien maiden kanssa neuvotellaan kahden- tai 

monenvälisiä sopimuksia. Parlamentti myös kehotti parantamaan vertaisarviointeja ja EU:n 

ihmisoikeuspolitiikan arviointia. 

 

Uudessa strategiakehyksessä ja toimintasuunnitelmassa olevien sitoumusten mukaisesti parlamentti 

kehotti komissiota ehdottamaan lainsäädäntöä, jolla EU:n yritykset velvoitettaisiin varmistamaan 

mineraalien toimitusketjuille tehtävien tarkastusten avulla, että niiden hankinnat eivät tue 

konflikteihin ja vakaviin ihmisoikeusrikoksiin syyllistyneitä. Parlamentti kehotti myös komissiota 

laatimaan ja julkistamaan luettelon EU:n yrityksistä, jotka ovat kanssakäymisissään autoritaaristen 

hallintojen kanssa olleet välittömästi osallisina ihmisoikeusloukkauksissa.  

 

Täysin tietoisena omista vastuualoistaan ja mahdollisuuksistaan parlamentti pyysi saada olla 

asianmukaisesti mukana toimintasuunnitelman täytäntöönpanovaiheessa ja vaati 

järjestelmällisempää seurantaa ja tiiviimpää yhteistyötä EU:n toimielinten sekä jäsenvaltioiden 

kansallisten parlamenttien kanssa.  

 

Se korosti, että täysistuntokeskustelujen mallia on parannettava ihmisoikeuksien, demokratian ja 

oikeusvaltioperiaatteen rikkomistapauksissa, jotta mahdollistettaisiin useammin ja suuremman 

jäsenmäärän läsnä ollessa käytävät keskustelut, kansalaisyhteiskunnan kuulemiset laadintaprosessin 

aikana ja tehokkaampi toiminta ihmisoikeusloukkausten ja muiden odottamattomien tapahtumien 

yhteydessä. Lisäksi se painotti, että sen ihmisoikeuskysymyksiä koskevien keskustelujen ja 

päätöslauselmien jatkotoimia olisi parannettava. Se myönsi, että ihmisoikeudet on otettava 

paremmin huomioon sen omassa toiminnassaan, mukaan lukien järjestelmällinen lähestymistapa 

parlamentin pysyvissä valtuuskunnissa. Mietinnössä korostettiin myös, että Saharov-verkoston 

mahdollisuuksia olisi käytettävä paremmin hyväksi, ja suositeltiin ihmisoikeuksien puolustajia 

koskevan tapahtuman järjestämistä vuosittain . 
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Kehitysyhteistyövaliokunnan kehitysyhteistyöpolitiikan johdonmukaisuudesta laatimassa 

mietinnössä, joka hyväksyttiin lokakuussa 2012, esitettiin myös useita tärkeitä toimintapoliittisia 

suosituksia EU:n ihmisoikeuspolitiikasta, erityisesti sen yhteyksistä EU:n kehityspolitiikkoihin. 

Mietinnössä katsotaan, että keskusteluissa kehitysyhteistyöpolitiikan johdonmukaisuudesta on 

otettava huomioon kehitysyhteistyön, demokratian, ihmisoikeuksien, hyvän hallintotavan ja 

turvallisuuden keskinäinen riippuvuus. Parlamentti kiinnittää huomiota hyvän hallintotavan ja 

ihmisoikeuksien kunnioittamisen yleisen kehyksen vipuvaikutukseen kumppanimaiden kehityksen 

kannalta, mutta varoittaa samalla, että EU:n demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevien lupausten ja 

sen ehdollisuuspolitiikkojen merkittävyys "kyetään takaamaan ainoastaan siinä tapauksessa, että 

mikään muu politiikan ala tai vuorovaikutus kumppanimaiden kanssa ei vesitä aloitteita, joilla 

pyritään lujittamaan kumppanimaiden ihmisoikeuksia, ihmisten turvallisuutta ja demokratiaa". 

Parlamentti myös korostaa naisten ihmisoikeuksien edistämisen tärkeyttä kansalais-, poliittisissa, 

sosiaalisissa, taloudellisissa ja kulttuurisissa yhteyksissä sekä kansallisessa lainsäädännössä. 

Yksittäisten politiikan alojen osalta parlamentti tukee maahanmuuttajakeskeistä ja 

ihmisoikeuspohjaista lähestymistapaa EU:n maahanmuuttopolitiikassa ja kehottaa sisällyttämään 

ihmisoikeusvelvoitteita kaikkiin kalastuskumppanuussopimuksiin.  
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Demokratiatuki 
 

Euroopan parlamentti ainoana suoraan valittuna EU:n toimielimenä on voimakkaasti sitoutunut 

kehittämään EU:n politiikkoja demokratian tukemiseksi maailmassa, minkä se jo osoitti 

mietinnössä ja heinäkuussa 2011 hyväksytyssä päätöslauselmassa demokratiakehitystä edistävästä 

EU:n ulkopolitiikasta. 

Maaliskuussa 2012 parlamentti antoi suosituksen eurooppalaisen demokratiarahaston perustamista 

koskevista järjestelyistä tukien aloitetta mutta haluten varmistaa, ettei tehdä päällekkäistä työtä tai 

ettei sitä tehdä olemassa olevien välineiden kustannuksella. Suosituksen perusteella parlamentti, 

jota edusti suosituksen esittelijä, osallistui rahaston perussäännöstä ja sen perustamisesta käytyihin 

neuvotteluihin. Yhdeksän parlamentin jäsentä on rahaston hallintoneuvostossa. Marraskuussa 

ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja valittiin hallintoneuvoston puheenjohtajaksi, ja parlamentin 

edustaja toimii myös toimeenpanevan komitean puheenjohtajana. 

Uusia ulkoisen toiminnan rahoitusvälineitä vuosiksi 2014–2020 koskevat ehdotukset esitettiin 

vuonna 2012, mukaan lukien ehdotus uudeksi demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevaksi 

eurooppalaiseksi rahoitusvälineeksi (EIDHR). Heinäkuussa ulkoasiainvaliokunta (AFET) hyväksyi 

neuvottelukannan ja antoi esittelijälle valtuudet aloittaa neuvottelut, jotka alkoivat marraskuussa 

2012 ja jatkuivat edelleen vuoden lopussa. 
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Demokratiatuen ja vaalien koordinointiryhmän (DEG) perustaminen 
 

Toukokuussa 2012 Euroopan parlamentin vaalikoordinointiryhmä (ECG) laajensi tehtäväkuvaansa 

vaalitarkkailua laajemmalle kattamaan myös vaalien jälkeisen tilanteen seurannan ja 

demokratiatuen yleisesti muuttuen siten demokratiatuen ja vaalien koordinointiryhmäksi (DEG)1. 

Myös ryhmän kokoonpanoa päivitettiin, jotta siihen kuuluisi viran puolesta pysyvinä jäseninä 

ihmisoikeuksista ja demokratiasta sekä Saharov-verkostosta vastaava varapuhemies ja 

ihmisoikeuksien alivaliokunnan puheenjohtaja.  

 

Vastaavasti koordinointiryhmä antaa poliittista ohjausta ja suorittaa valvontaa seuraavissa asioissa: 

• vaalitarkkailu ja jatkuva seuranta; 

• parlamentaarisen demokratian edistäminen, mukaan lukien kehittyvien demokratioiden 

parlamentin jäsenten ja henkilöstön koulutus erityisesti naapurialueilla, uudet e-demokratian 

muodot, tuki lainsäädännön laatimiseen ja ohjelmien, kuten Euromedscolan, suunnitteluun 

ja toteutukseen; 

• Saharov-verkostoon ja ihmisoikeuksiin liittyvien toimien hallinnointi; 

• Länsi-Balkanin maiden parlamenttien tukemiseen tähtäävien toimien, myös koulutuksen, 

hallinnointi.  

                                                 
1 Puheenjohtajakokouksen päätös, 16.5.2012. 
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Euroopan parlamentin vaalitarkkailutoiminta vuonna 2012 
 

Euroopan parlamentti oli vuonna 2012 edelleen täysin sitoutunut vaalitarkkailutoimintaan. Se 

lähetti seitsemän valtuuskuntaa (Senegal, Armenia, Algeria, Itä-Timor, Georgia, Ukraina, Sierra 

Leone sekä Senegalin toinen vaalikierros ja asioita valmisteleva valtuuskunta Ukrainaan) 

tarkkailemaan eri maiden vaaleja kolmella mantereella. Ensisijaisena tavoitteena oli arvioida, oliko 

vaalimenettelyt hoidettu isäntämaan kansallisen lainsäädännön ja sen demokraattisia vaaleja 

koskevien kansainvälisten sitoumusten mukaisesti. Euroopan parlamentin valtuuskunnat oli 

integroitu EU:n vaalitarkkailuvaltuuskuntien tai yhteisten kansainvälisten 

vaalitarkkailuvaltuuskuntien puitteissa Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien 

toimistoon, joka vastaa pitkäaikaisista valtuuskunnista.  

 
Demokratiatuki- ja vaalikoordinointiryhmä pyysi laatimaan kaksi tutkimusta, joista ensimmäinen 

"Towards EU support for peaceful post-election transition of power" esiteltiin ryhmän kokouksessa 

6. marraskuuta. Tutkimuksen onnistumisen vuoksi se esiteltiin myös periaatteita koskevan 

julistuksen jatkotoimia käsitelleessä kokouksessa, joka järjestettiin Washingtonissa marraskuussa 

2012. Toisessa tutkimuksessa "Enhancing the Follow-up to Election Observation Mission 

Recommendations" analysoitiin vaalitarkkailuvaltuuskunnan suositusten laadintaa, täytäntöönpanoa 

ja jatkotoimia koskevia nykykäytäntöjä, ja sitä voitaisiin käyttää pohjana, kun parannetaan EU:n 

vaalitarkkailuvaltuuskunnan suositusten laadinnassa ja kohdentamisessa käytettäviä menetelmiä sen 

varmistamiseksi, että kyseiset suositukset voivat vaikuttaa kestävästi demokratian tukemiseen. 
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Demokratiatuen ja vaalien koordinointiryhmä (DEG) järjesti lisäksi 20. kesäkuuta 2012 Euroopan 

parlamentin istunnon, jossa käsiteltiin vaalitarkkailuvaltuuskunnan suosituksia "From Drafting to 

Implementation". Edellä mainitussa istunnossa annettujen päätelmien mukaisesti DEG teki tärkeän 

päätöksen hyväksyä vaalitarkkailuvaltuuskunnan suositukset osaksi asianomaisen maan 

demokratiaa koskevaa etenemissuunnitelmaa ja pyytää päävaalitarkkailijaa, jota voitaisiin pitää 

eräänlaisena erityisedustajana, huolehtimaan suositusten jatkotoimista Euroopan parlamentin 

pysyvien elinten tuella. 

 

Samanaikaisesti ryhmä on edelleen kehittänyt yhteistyötään niiden muiden toimielinten kanssa, 

jotka osallistuvat vaalitarkkailuun ja työskentelevät Euroopan parlamentin rinnalla näiden 

tarkkailumatkojen aikana. 

 

Euroopan parlamentin parlamentaarista demokratiaa edistävä toimisto  

 

Vahvat parlamentit ovat niiden kaikkien demokraattisten järjestelmien ytimessä, jotka huolehtivat 

ihmisoikeuksien kunnioittamisesta. Euroopan parlamentin sihteeristöön vuonna 2012 perustettuun 

uuteen demokratiatuen osastoon on kuulunut myös parlamentaarista demokratiaa edistävä toimisto 

(OPPD). OPPD:n toiminnan pääasiallisena painopisteenä on edelleen parlamentaaristen 

instituutioiden vahvistaminen ja valituksi tulleiden parlamentinjäsenten ja parlamenttien 

henkilöstön avustaminen uusissa ja kehittyvissä demokratioissa. Tämä saadaan aikaan erityisesti 

järjestämällä opintokäyntejä ja koulutustapahtumia ja antamalla vertaisneuvontaa ja vaihtamalla 

hyviä käytäntöjä kansallisten tai rajat ylittävien parlamenttien ja yhteisten parlamentaaristen 

yleiskokousten osalta. Niinpä OPPD järjesti vuonna 2012 useita valmiuksien kehittämistapahtumia 

yleisafrikkalaiselle parlamentille, EU:n ja sen itäisten naapurimaiden (Eunest) yhteiselle 

parlamentaariselle edustajakokoukselle sekä Tansanian, Etelä-Afrikan, Tunisian, Libyan, Kenian, 

Ugandan, Etelä-Sudanin, Pakistanin, Intian, Afganistanin ja Armenian parlamenteille sekä Länsi-

Afrikan valtioiden talousyhteisön (ECOWAS) parlamentille. Pitempiä, useita viikkoja kestäviä 

ohjelmia järjestettiin demokratian edistämiseen sitoutuneille asiantuntijoille (Democracy Fellows), 

jotka tulivat itäisen kumppanuuden maista sekä Latinalaisesta Amerikasta ja Tunisiasta.  
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OPPD:n toimet kohdistuvat entistä enemmän EU:n eteläiseen naapurialueeseen. Yhteistyötä EU:n 

valtuuskuntien kanssa on tiivistetty paikan päällä ja Euroopan parlamentin jäsenet ovat osallistuneet 

entistä suoremmin tukitoimiin. On laadittu Tunisian parlamenttia varten avustusohjelma, jossa 

kahdenväliset toimet yhdistetään Yhdistyneiden Kansakuntien kehitysohjelman (UNDP) vastuulla 

olevaan, parlamentin jäsenten avustamiseen tarkoitettuun hankkeeseen osallistumiseen. 

Hankkeessa, joka on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä EU:n Tunisian-edustuston ja UNDP:n kanssa, 

otettiin Euroopan parlamentti ensimmäisen kerran suoraan mukaan UNDP:n laajaan hankkeeseen. 

Euroopan parlamentin jäsen toimii hankkeen ohjauskomiteassa. Ohjelma käynnistyi parlamentin 

jäsenten ja henkilöstön sekä poliittisten puolueiden aktivistien opintokäynneillä. Alueella 

toteutettavia yhteistyötoimia suunnataan myös Libyaan, Marokkoon, Libanoniin, Jordaniaan, 

Algeriaan ja parlamenttien naisjäseniin.  

 

 

Kansainväliset sopimukset, etuuskohtelu ja ihmisoikeudet 
 

Lissabonin sopimuksen tultua voimaan Euroopan parlamentilla on entistä enemmän toimivaltaa 

EU:n kansainvälisiin sopimuksiin liittyvissä kysymyksissä; tähän kuuluu esimerkiksi hyväksynnän 

antaminen sopimusten tekemiseen kolmansien maiden kanssa. Sekä ulkoasianvaliokunnalla (AFET) 

sekä kansainvälisen kaupan valiokunnalla (INTA) on tärkeä rooli sopimusten tekemisessä niille 

kuuluvilla toimivallan aloilla.  



 
9431/13   157 
LIITE DG C   FI 

Turkmenistanin kanssa tehtävälle kumppanuus- ja yhteistyösopimukselle Euroopan parlamentti ei 

antanut hyväksyntäänsä ihmisoikeuksia koskevien ongelmien vuoksi. Euroopan parlamentti vaati 

yhteisymmärrystä ja sai sen lopulta aikaan parlamentin ja Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) 

välille luotavasta laaja-alaisesta mekanismista, jonka avulla on mahdollista saada säännöllisesti 

kattavaa tietoa kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen ja erityisesti sen tavoitteiden ja 2 artiklan 

täytäntöönpanosta mukaan lukien niiden toimenpiteiden tulosten vertaileva analyysi, joita EU ja 

Turkmenistan on toteuttaneet maassa toteutuneen ihmisoikeuksia, demokratiaa ja 

oikeusvaltioperiaatetta koskevan kehityksen osalta.  

 

Ihmisoikeudet on otettu näkyvästi esille myös monissa keskusteluissa, joita Euroopan parlamentissa 

on käyty kaupan alan kysymyksistä, erityisesti monista kansainvälisistä kauppasopimuksista. 

Euroopan parlamentin aloitteesta Kolumbian ja Perun kanssa tehdyn vapaakauppasopimuksen 

perustana olleet asiakirjat sisälsivät ensimmäisen kerran avoimen ja sitovan etenemissuunnitelman 

ihmisoikeuksien ja työntekijöiden oikeuksien ja ympäristönormien noudattamisen parantamisesta. 

Tätä tavoiteltiin lisäksi pitämällä onnistuneesti kiinni seuranta- ja raportointivaatimusten 

tiukentamisesta erityisesti kestävyyttä koskevien lukujen osalta niihin molempiin Latinalaisen 

Amerikan (Kolumbian ja Perun sekä Keski-Amerikan) kanssa tehtyihin sopimuksiin liittyvissä 

kahdenvälisiä suojatoimenpiteitä koskevissa asetuksissa, joihin Euroopan parlamentti antoi 

hyväksyntänsä. 
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Myös lapsityövoiman käytön ja pakkotyön kaltaiset kysymykset ovat olleet keskeisellä sijalla 

keskusteltaessa siitä, hyväksytäänkö vuoden 2010 kansainvälinen kaakaosopimus tai EU:n ja 

Uzbekistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävä tekstiilipöytäkirja, jolle 

Euroopan parlamentti ei antanut hyväksyntäänsä puuvillasadon korjaamisessa käytettävään 

pakkotyöhön liittyvien ongelmien vuoksi. Lisäksi Euroopan parlamentti on toiminut ensimmäisen 

kerran lainsäädäntövallan käyttäjänä uuden yleistä tullietuusjärjestelmää (GSP) koskevan asetuksen 

osalta. Yleisen tullietuusjärjestelmän avulla kehittyvät maat maksavat alempia tulleja osasta tai 

kaikesta EU:lle myymästään, jotta edistettäisiin niiden talouksien kasvua. 

GSP+-kaupanedistämisjärjestelmä antaa lisäetuja maille, jotka panevat tehokkaasti täytäntöön 27:ää 

keskeistä yleissopimusta työntekijöiden oikeuksien sekä ihmis-, ympäristö- ja hyvää hallintoa 

koskevien oikeuksien ja sääntöjen aloilla. Euroopan parlamentti kannatti lähestymistapaa, jossa 

pannaan enemmän painoa GSP:lle mutta lisätään samalla GSP+:n merkitystä: entistä useammat 

maat voivat nyt liittyä tähän järjestelyyn ja siihen on olemassa aikaisempaa enemmän kannustimia 

siitä syystä, että on poistettu eräitä tullietuuksien esteitä.  

 

 

Arabikevät ja ihmisoikeudet 
 

Euroopan parlamentti seuraa edelleen tiiviisti ihmisoikeustilannetta arabimaailmassa parhaillaan 

toteutettavien uudistavien muutosten yhteydessä. Ihmisoikeuksien alivaliokunta (DROI) järjesti 

huhtikuussa 2012 tärkeän kuulemisen oikeudenkäytöstä arabikevään maissa. Lähi-idän ja Pohjois-

Afrikan ihmisoikeustilanteesta ja erityisesti Syyrian konfliktin aiheuttamasta, ihmisoikeuksista 

tunnetusta vakavasta huolesta keskusteltiin myös monissa muissa DROI:n kokouksissa.  
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AFETin ja DROI:n yhteinen kokous lokakuussa 2012 kokosi vuoden 2011 Saharov-palkinnonsaajat 

Asmaa Mahfouzin (Egypti), Ahmed El-Senussin (Libya) ja Ali Ferzatin (Syyria) keskustelemaan 

Egyptin, Libyan ja Syyrian tilanteesta ja demokratian osatekijöistä. Euroopan parlamentin puhemies 

Martin Schulz on kiinnittänyt vuonna 2012 antamissaan julkilausumissa huomiota alueen 

ihmisoikeusongelmiin. Egyptin osalta hän on painottanut kansalaisjärjestöjen työtä ja sananvapautta 

ratkaisevan tärkeinä ennakkoedellytyksinä onnistuneelle siirtymiselle demokratiaan. Useissa 

puhemiehen Syyrian tilanteesta antamissa julkilausumissa on korostettu tilanteen vakavuutta ja 

vastuuvelvollisuuden merkitystä ihmisoikeuksien kannalta.  

 

DROI:n valtuuskunta tapasi kuolemaan tuomittuja vankeja käydessään Jemenissä 
 

DROI:n valtuuskunnan käydessä Jemenissä toukokuussa 2012 kolme Euroopan parlamentin jäsentä 

kokousti kahtena päivänä hyvin erilaisten toimijoiden kanssa, joiden joukossa oli muun muassa 

Jemenin hallituksen ja parlamentin sekä poliittisten puolueiden, kansalaisyhteiskunnan ja 

nuorisoryhmien edustajia. Näissä kokouksissa valtuuskunta otti esille sellaisia kysymyksiä kuin 

vastuuvelvollisuus vuoden 2011 kansannousun aikaisista ihmisoikeusloukkauksista, 

kuolemanrangaistus, naisten oikeudet ja lapsiavioliitot. Valtuuskunta keskusteli myös valmisteilla 

olevasta kansallisen sovinnon aikaansaamista ja siirtymäkauden oikeusjärjestelyjä koskevasta laista 

sekä ihmisoikeuksista vastaavan ministerin että oikeusministerin sekä YK:n pääsihteerin Jemenin 

erityisneuvonantajan Jamal Benomarin kanssa. DROI:n valtuuskunta ilmoitti kannattavansa EU:n 

toimia kansallisen vuoropuhelun osallistavuuden varmistamiseksi. Se korosti lehdistötiedotteessaan, 

että siirtymäkauden oikeusjärjestelyihin on kuuluttava myös säännöksiä, joita tarvitaan totuuden 

selville saamiseen ja aidon sovinnon saavuttamiseen, ja asianmukaiset korvaukset uhreille.  
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Euroopan parlamentin edustajat vierailivat Sana'an keskusvankilassa tapaamassa nuorina 

kuolemaan tuomittuja vankeja. Tämän käynnin jälkeen valtuuskunta tapasi ylimmän 

oikeusneuvoston puheenjohtajan, minkä ansiosta parlamentin edustajat pääsivät suoraan 

seuraamaan asian käsittelyä. Väite siitä, että Jemenissä ei ole teloitettu nuoria, kumottiin 

myöhemmin valtioista riippumattomien ihmisoikeusjärjestöjen kanssa järjestetyssä tapaamisessa.  

 

DROI:n valtuuskunta vieraili pakolaisleirillä Syyrian rajalla7 
 
 

Osana DROI:n joulukuussa 2012 tekemää Turkin vierailua Euroopan parlamentin valtuuskunta kävi 

Kilisin pakolaisleirillä Syyrian rajalla. Käynti ajoittui sopivasti rajan molemmin puolin nopeasti 

muuttuvaan pakolaistilanteeseen ja humanitaarisen avun vauhdittamiseen liittyviin EU:n toimiin. 

Kaksi valtuuskunnassa mukana ollutta parlamentin edustajaa keskusteli Syyrian pakolaisten 

tilanteesta Kilisin leirillä olevien ihmisten sekä vakiintuneiden leirin ulkopuolella asuvien Syyrian 

kansalaisten edustajien kanssa. Tämän ja Turkin viranomaisten kanssa käytyjen keskustelujen 

ansiosta valtuuskunta sai hyvän kuvan pakolaistilanteesta sekä Turkin ja kansainvälisen yhteisön 

edessä olevista haasteista.  
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DROI:n valtuuskunta Bahrainissa 
 

Parlamentin annettua vuonna 2011 useita Bahrainia koskevia päätöslauselmia ihmisoikeuksien 

alivaliokunta on edelleen tiiviisti seurannut maan ihmisoikeustilannetta. Alivaliokunta kuuli 

huhtikuussa kriittisessä tilassa sillä hetkellä bahrainilaisessa vankilassa olleen Abdulhadi 

al-Khawajan tyttären todistajalausunnon. Neljän parlamentin jäsenen muodostama DROI:n 

valtuuskunta vieraili joulukuussa 2012 Bahrainissa. Sen ansiosta, että valtuuskunta tapasi Bahrainin 

yhteiskunnan laajan kirjon edustavia keskustelukumppaneita, kuten valtion virkamiehiä, valtiosta 

riippumattomia järjestöjä, ihmisoikeusloukkausten uhreja, se sai selvän käsityksen maan 

ihmisoikeustilanteesta ja pääsi seuraamaan arabikevään alkamisen jälkeistä kehitystä maassa.  

 

Parlamentin jäsenillä oli mahdollisuus käydä Jaun vankilassa tapaamassa Abdulhadi al-Khawajaa, 

Nabeel Rajabia ja Ibrahim Sharifia, joita kaikkia kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt pitävät 

mielipidevankeina. Käynti Jaun vankilassa tarjosi parlamentin jäsenille tilaisuuden nähdä läheltä 

näiden miesten olosuhteet, joista kaksi on erikseen mainittu Euroopan parlamentin aikaisemmissa 

päätöslauselmissa. Bahrainin virkamiesten, kuten oikeusministerin ja parlamentin jäsenten, kanssa 

järjestettyjen tapaamisten yhteydessä valtuuskunta otti esille monia ihmisoikeuksia koskevia 

huolenaiheita. Ennen kaikkea Euroopan parlamentin jäsenet käyttivät hyväkseen tilaisuutta 

keskustella Bahrainin riippumattoman tutkintakomission antamien ja maata koskevassa YK:n 

yleisessä määräaikaisarvioinnissa annettujen suositusten täytäntöönpanosta ja tukea sitä.  
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Yritysten yhteiskuntavastuu 
 

Euroopan parlamentti on osoittanut vuonna 2012 aktiivista kiinnostusta yritysten 

yhteiskuntavastuuta kohtaan. Yritysten yhteiskuntavastuun ulkopoliittisen näkökulman osalta 

ihmisoikeuksien alivaliokunta laati lausunnon kahden Euroopan parlamentin valiokunta-

aloitteisesta mietinnöstä, jotka oli annettu vastauksena komission tiedonantoon "Yritysten 

yhteiskuntavastuuta koskevasta uudistetusta EU:n strategiasta" (hyväksytty täysistunnossa 

helmikuussa 2013). Edellä mainittujen päätöslauselmien laadinnan pohjustamiseksi järjestettiin 

myös kehitysyhteistyö- ja kansainvälisen kaupan valiokunnissa sekä ihmisoikeuksien 

alivaliokunnassa useita asiantuntijakuulemisia, joissa käsiteltiin yritysten yhteiskuntavastuun 

ulkopoliittista näkökulmaa.  

 

Suosituksiin sisältyi yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien periaatteiden entistä tiiviimpää, 

osallistavampaa ja avoimempaa seurantaa EU:n kauppapolitiikassa mittaamista koskeville 

parannuksille vahvistettavine selkeine vertailuarvoineen sekä EU:n ja sen ulkopuolisten 

kahdenvälisten kauppasopimusten allekirjoittajamaiden välille perustettava rajat ylittävän 

oikeudellisen yhteistyön järjestelmä, jotta varmistetaan, että yritysten yhteiskuntavastuun 

noudattamatta jättämisen uhreilla on tosiasiallinen oikeussuoja maassa, jossa yhteiskuntavastuuta ei 

ole noudatettu. Euroopan parlamentin valiokunnat kannattivat myös sellaisten kansainvälisten 

oikeudellisten menettelyjen luomista, joilla tarvittaessa varmistetaan, että lakia rikkoneet yritykset 

saavat rangaistuksen. Ne pyysivät komissiota toimenpiteiden isäntämaan kanssa muun muassa 

huolehtimaan yhteyksissään kolmansiin maihin valistuksen ja valmiuksien kehittämisen 

riittävyydestä isäntämaiden hallitusten tasolla, jotta varmistetaan yritysten yhteiskuntavastuuta 

koskevien oikeuksien tosiasiallinen täytäntöönpano, ja EU:n avun toimittamisesta kolmansien 

maiden hallituksille näiden pannessa täytäntöön sosiaalista ja ympäristöä koskevaa sääntelyä ja 

tehokkaita tarkastusjärjestelmiä. 
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Jyrkkä syrjinnän vastainen kanta 
 

Parlamentin päätöslauselmissa on omaksuttu jyrkkä syrjinnän vastainen kanta. Sen vuosittaisissa 

mietinnöissä, kuten vuoden 2010 mietinnössä "Ihmisoikeudet ja demokratia maailmassa" 

(hyväksytty huhtikuussa 2012) ja vastaavassa vuoden 2011 mietinnössä (hyväksytty joulukuussa 

2012), on pantu päättäväisesti EU:n asialistalle kehotus sisällyttää EU:n ja kolmansien maiden 

väliseen ihmisoikeuksia koskevaan poliittiseen vuoropuheluun osallistavampi ja kattavampi, muun 

muassa uskontoon tai vakaumukseen, sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, ikään, 

vammaisuuteen, seksuaaliseen suuntautuneisuuteen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvan syrjinnän 

kiellon määritelmä. 

 

Useissa kiireellisissä päätöslauselmissa tuotiin esille parlamentin huoli etniseen ryhmään 

kuulumiseen tai uskontoon perustuvasta syrjinnästä. Rohingya-muslimien vainosta 

Myanmarissa/Burmassa, Iranin vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden syrjintä ja tyttöjen syrjintä 

Pakistaneissa ovat kaikki aiheita, jotka on otettu esille parlamentin vuonna 2012 antamissa 

päätelmissä. Joulukuussa hyväksytyssä vuotuisessa ihmisoikeusmietinnössä vaadittiin aktiivisempia 

ja tehokkaampia toimia kastijärjestelmään perustuvan syrjinnän torjumisessa. Nimenomaisesti tätä 

aihetta koskeva kiireellinen päätöslauselma annettiin joulukuussa. 
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Vuosittaisessa mietinnössä parlamentti tuomitsee kaikenlaisen suvaitsemattomuuden, syrjinnän tai 

väkivallan, joka perustuu uskontoon tai vakaumukseen, riippumatta siitä, missä ja kenelle sitä 

tapahtuu ja kohdistuuko se uskonnon harjoittajiin, uskonnostaan luopuneisiin tai uskonnottomiin. 

Lisäksi mietinnössä todetaan syvä huoli siitä, että tällaisia tekoja tehdään useissa maissa entistä 

enemmän uskonnollisten vähemmistöjen edustajia vastaan. Parlamentti kehottaa erityisesti 

ihmisoikeuksista vastaavaa EU:n erityisedustajaa, komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa 

tarkastelemaan syrjivää ja yllyttävää sisältöä esimerkiksi tiedotusvälineissä sekä uskonnon vapaan 

harjoittamisen esteitä EU:n kolmansien valtioiden kanssa käymien ihmisoikeusvuoropuhelujen 

yhteydessä. 

 

Edellä mainituissa mietinnöissä on esitetty myös parlamentin kanta homo- ja biseksuaalisten sekä 

trans- ja intersukupuolisten henkilöiden (HLBTI) oikeuksiin. Afrikan lesboihin kohdistuvaa 

väkivaltaa ja HLBT-oikeuksia käsiteltiin myös heinäkuussa 2012 annetussa kiireellisessä 

päätöslauselmassa. Joulukuussa parlamentin vuosittaisessa muistiossa kehotettiin EU:n korkeaa 

edustajaa ja ihmisoikeuksien erityisedustajaa tuomaan edellä mainitut huolenaiheet 

järjestelmällisesti esille ja kannatettiin tätä alaa koskevien sitovien EU:n suuntaviivojen 

kehittämistä.  

 



 
9431/13   165 
LIITE DG C   FI 

Mielipiteen vapauden Saharov-palkinto 

 

Mielipiteen vapauden Saharov-palkinnolla osoitetaan arvostusta niitä poikkeuksellisen rohkeita 

henkilöitä kohtaan, jotka pyrkivät torjumaan suvaitsemattomuutta, kiihkomielisyyttä ja sortoa 

puolustaakseen ihmisoikeuksia ja sananvapautta. Palkinto on nimetty neuvostoliittolaisen fyysikon 

ja poliittisen toisinajattelijan Andrei Saharovin mukaan ja Euroopan parlamentti on myöntänyt sen 

vuosittain vuodesta 1988 alkaen henkilöille tai järjestöille, jotka on antaneet merkittävän panoksen 

ihmisoikeuksien ja demokratian puolesta käytävään taisteluun. Vuonna 2013 Euroopan parlamentti 

viettää Saharov-palkinnon kahdettakymmenettä viidettä vuosipäivää.  

 

Kaksi Euroopan parlamentin vuoden 2012 mielipiteen vapauden Saharov-palkinnon saajaa oli 

iranilaisia aktivisteja: asianajaja Nasrin Sotoudeh ja elokuvaohjaaja Jafar Panahi. Nasrin Sotoudeh 

on huomattava iranilainen ihmisoikeusasianajaja, joka on puolustanut oppositiota edustavia 

aktivisteja, naisia, mielipidevankeja ja nuoria kuolemaan tuomittuja. Hänet vangittiin syyskuussa 

2010 syytettynä propagandan levittämisestä ja valtion turvallisuuden vahingoittamiseen tähtäävästä 

salaliitosta, ja hän suorittaa parhaillaan kuuden vuoden tuomiota Evinin vankilassa Teheranissa. 

Hän päätti kriittisen 49 päivän nälkälakon vasta kun Iranin viranomaiset poistivat hän 12-vuotiasta 

tytärtään koskevan matkustuskiellon.  

 

Kansainvälistä tunnustusta saaneen elokuvaohjaaja Jafar Panahin töissä on usein tuotu esille 

naisten, lasten ja köyhyydestä kärsivien tilanne ja kärsimykset Iranissa. Vuonna 2010 hänet 

pidätettiin ja myöhemmin tuomittiin kuuden vuoden vankeusrangaistukseen (jota ei vielä ole laitettu 

täytäntöön mutta jonka täytäntöönpano voi tapahtua milloin tahansa) ja hänelle määrättiin 

20 vuoden elokuvien tekoa, Iranista poistumista ja tiedotusvälineiden kanssa puhumista koskeva 

kielto. Tästä huolimatta hän onnistui salakuljetuttamaan elokuvansa "This is Not a Film" maasta 

vuonna 2011.  
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Koska Jafar Panahi ja Nasrin Sotoudeh eivät saaneet lupaa poistua Iranista osallistuakseen 

Strasbourgissa 12. joulukuuta 2012 pidettyyn palkintoseremoniaan, palkinnonsaajia edusti vuonna 

2003 Nobelin rauhanpalkinnon saanut Shirin Ebadi, Iranin asianajajaliiton perustaja Karim Lahidji, 

Jafar Panahin tytär Solmaz Panahi, Cinémathèque Française'in puheenjohtaja Costa-Gavras ja 

Cinémathèque Française'in toiminnanjohtaja Serge Toubiana.  

 

"Me Euroopan parlamentissa tuemme täysin voittajien vetoomusta oikeuden ja vapauden puolesta 

Iranissa sekä perusoikeuksien ja -vapauksien kunnioittamista. Kunnioitamme näitä ihmisiä, jotka 

taistelevat paremman Iranin puolesta", parlamentin puhemies Martin Schulz totesi Saharov-

palkintoseremonian aikana ja vaati lopuksi Nasrin Soutoudehin välitöntä vapauttamista.  

 

Vuoden 2012 parhaimmat palkinnonsaajaehdokkaat olivat valkovenäläinen ihmisoikeusaktivisti 

Ales Bialiatski ja venäläinen punk-yhtye Pussy Riot. Muita vuoden 2012 palkinnonsaajaehdokkaita 

olivat Pakistanin jumalanpilkkalakien uhreja avustavan Center for Legal Aid, Assistance and 

Settlementin perustaja ja johtaja Joseph Francis ja kolme ruandalaista, vangittuna olevaa 

oppositiopoliitikkoa, nimittäin Victoire Ingabire Umuhoza, Déogratias Mushayidi ja Bernard 

Ntaganda.  

 

Saharov-verkosto on Euroopan parlamentin aloite, jonka tarkoituksena on säilyttää tiivis yhteys 

aikaisempiin palkinnonsaajiin molemminpuolisen edun saavuttamiseksi. Puhemies Martin Schulz 

johti puhetta lokakuussa 2012 järjestetyssä Saharov-verkoston vuosittaisessa keskustelussa "Voices 

for Democracy: Citizenship in the Making", ja läsnä olivat kolme vuoden 2011 palkinnonsaajaa – 

Asmaa Mahfouz (Egypt1), Ahmed El-Senussi (Libya) ja Ali Ferzat (Syyria). Tämä oli Ali Ferzatin 

ensimmäinen käynti Euroopan parlamentissa, koska hän oli vielä vuoden 2011 Saharov-palkintojen 

jakohetkellä Damaskoksessa toipumassa hallinnon kannattajien suorittamasta raa'asta 

pahoinpitelystä. Euroopan parlamentin jäsenet sekä ihmisoikeuksia ja kansalaisyhteiskuntaa 

liittyviä asioita käsittelevä EU:n erityisedustaja ottivat hänet lämpimästi vastaan.  
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Ihmisoikeudet parlamenttien välisissä toimissa 
 

Euroopan parlamentti on yhteydessä myös koko maailman parlamentteihin parlamenttien välisen 

yhteistyönsä ja yhteisten parlamentaaristen edustajakokousten kautta. Suhteista kolmansiin maihin 

vastaavat parlamenttien väliset valtuuskunnat osallistuvat erilaiseen ihmisoikeuksiin liittyvään 

toimintaan vuonna 2011 hyväksyttyjen suuntaviivojen mukaisesti. Ihmisoikeuskysymykset 

kuuluvat usein olennaisena osana kolmansiin maihin tehtäviin virkamatkoihin: ohjelmiin kuuluu 

usein tapaamisia asianomaisten kansallisten ihmisoikeuskomissioiden ja valtioista riippumattomien 

ihmisoikeusjärjestöjen ja tällä alalla toimivien kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa. 

Ihmisoikeuskysymykset ovat asialistalla myös Brysselissä ja Strasbourgissa järjestettävissä 

virallisissa kokouksissa.  

 

Parlamenttien välisissä kokouksissa voidaan käsitellä parlamentin päätöslauselmien ja mietintöjen 

jatkotoimia. Nain tapahtui esimerkiksi keskusteluissa, joita käytiin parlamentaarisen 

yhteistyövaliokunnan Azerbaidžanin kanssa pitämässä kokouksessa kesäkuussa 2012 saman vuoden 

toukokuussa annetun kiireellisen päätöslauselman johdosta. Vielä yksi esimerkki on se, miten 

parlamentin kuolemanrangaistusta koskeva jyrkkä kanta näkyi asianomaisten Euroopan parlamentin 

valtuuskuntien ja korkean tason keskustelukumppanien kokouksissa Singaporessa ja Japanissa. 

Samansävyisesti ihmisoikeuksien puolustajien tukemista koskevien parlamentin mietintöjen 

jatkotoimia on käsitelty EU:n ja Meksikon parlamentaarisessa sekavaliokunnassa ja viestitetty tukea 

Meksikon lainsäädäntöaloitteille, jotka johtivat vuonna 2012 ihmisoikeuksien puolustajien ja 

toimittajien suojelua koskeviin lakeihin.  
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Parlamenttien välisen valtuuskunnan heinäkuussa 2012 Pakistaniin tekemän käynnin aikana otettiin 

sekä isäntämaan parlamentin jäsenten että hallituksen kanssa esille kysymys siitä, voidaanko 

Pakistan kelpuuttaa GSP+-kaupankäyntijärjestelmän piiriin, ja korostettiin erityisesti 

ihmisoikeuksia koskevaa ehdollisuuselementtiä. Euroopan parlamentin valtuuskunta korosti tarvetta 

nähdä, että ihmisoikeuksia koskevia oikeudellisia välineitä (YK:n yleissopimukset mukaan lukien 

kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus sekä kidutuksen ja 

muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen yleissopimus) 

sovelletaan tosiasiallisesti, jotta GSP+-menettelystä tulee todellinen mahdollisuus.  

 

Parlamentin parlamenttien väliset valtuuskunnat kiinnittävät lisäksi erityistä huomiota Saharov-

palkinnon saajiin. Ehkä eniten huomiota herätti vuonna 2012 se, että Euroopan parlamentin 

Kaakkois-Aasian ASEAN-maissa vieraillut valtuuskunta pääsi tapaamaan Saharov-palkinnon 

saanutta oppositiojohtajaa Aung San Suu Kyitä käydessään Myanmarissa/Burmassa helmikuussa 

2012.  

 

Euroopan parlamentin jäsenet ja kolmansien maiden parlamenttien jäsenet kokoontuvat yhteisiin 

parlamentaarisiin edustajakokouksiin keskustelemaan yhteisistä haasteista, kuten ihmisoikeus- ja 

demokratiakysymyksistä. Vakiintuneita, yhteisiä parlamentaarinen edustajakokouksia ovat 

esimerkiksi AKT:n ja EU:n yhteinen parlamentaarinen edustajakokous, Välimeren unionin 

parlamentaarinen edustajakokous, EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarinen edustajakokous 

ja Euronestin parlamentaarinen edustajakokous.  

 

Euronestin parlamentaarinen edustajakokous antoi huhtikuussa 2012 kaksi merkittävää 

päätöslauselmaa, toisen demokratian tulevaisuuden haasteista ja toisen Julija Tymošenkon 

tilanteesta. Euronestin parlamentaarisen edustajakokouksen poliittisten asioiden, ihmisoikeus- ja 

demokratiavaliokunta kävi jatkotoimena laajoja keskusteluja päätöslauselmiin sisältyneistä asioista, 

kuten demokratiaprosesseista, vaaleista, tiedotusvälineiden vapaudesta ja kansalaisyhteiskunnan 

roolista. 
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AKT:n ja EU:n yhteinen parlamentaarinen edustajakokous antoi vuonna 2012 useita 

päätöslauselmia eri aiheista, joissa ihmisoikeusulottuvuus oli otettu huomioon, ja keskittyi joissakin 

tapauksissa AKT-maissa tehtyihin loukkauksiin. Edustajakokous otti esille erityisesti Libyassa, 

Somaliassa, Malissa ja Kongon demokraattisen tasavallan itäosassa tehdyt ihmisoikeusloukkaukset. 

Lisäksi edustajakokous analysoi AKT-maiden kaivostoiminnan sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia 

viittaamalla työntekijöiden ja kaivosalueiden asukkaiden ihmisoikeuksiin, ja omaksui kannan, jonka 

mukaan riittävän ravinnon saanti on yleismaailmallinen ihmisoikeus. Isaac Davidin ja muiden 

Eritrean poliittisten vankien tilanne sekä tunnetun etiopialaisen toimittajan Eskinder Negan tapaus 

on otettu esille yleiskokouksen työvaliokunnassa. 

 

*** 

 

Kaiken kaikkiaan nämä toiminnat osoittavat, että parlamentti on sitoutunut antamaan rakentavan 

panoksen sen tehtävän toteuttamiseen, jonka tarkoituksena on ottaa ihmisoikeudet huomioon EU:n 

ulkosuhteissa Euroopan unionin perussopimusten mukaisesti. Kaikkien EU:n toimielinten yhteisenä 

haasteena on käyttää hiljattain luotuja institutionaalisia järjestelyjä ja toimintapoliittisia välineitä 

EU:n tämän alan politiikan tehokkuuden lisäämiseksi.  
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Parlamentin mietinnöt ihmisoikeuksista ja demokratiasta 

 

• Naisten tilanne Pohjois-Afrikassa, 12. maaliskuuta 2112 

• Ihmisoikeudet maailmassa ja Euroopan unionin toiminta tällä alalla, mukaan luettuina 

vaikutukset EU:n strategiseen ihmisoikeuspolitiikkaan, 18. huhtikuuta 2012  

• Euroopan maiden alueen epäilty käyttö CIA:n vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien 

säilyttämiseen, 11.syyskuuta 2012  

• Digitaalisen vapauden strategia EU:n ulkopolitiikassa, 11. joulukuuta 2012 

• EU:n ihmisoikeusstrategia. Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n 

ihmisoikeusstrategian tarkistamisesta, 13. joulukuuta 2012 

• EU:n vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiassa maailmassa 2011 ja Euroopan 

unionin toiminta tällä alalla, 13. joulukuuta 2012 
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Päätöslauselmat ihmisoikeusloukkauksista, demokratiasta ja oikeusvaltioperiaatteesta 
(kiireelliset päätöslauselmat)  
 

• Kuolemanrangaistus Valko-Venäjällä, erityisesti Dmitri Konovalovin ja Vladislav 

Kovaljovin tapaus, helmikuu 2012 

• Egypti: viimeaikaiset tapahtumat, helmikuu 2012 

• Kuolemanrangaistus Japanissa, helmikuu 2012 

• Ihmiskauppa Siinain niemimaalla, erityisesti Solomon W:n tapaus, maaliskuu 2012 

• Palestiina: Israelin joukkojen iskut palestiinalaisille televisioasemille, maaliskuu 2012 

• Ihmisoikeusloukkaukset Bahrainissa, maaliskuu 2012 

• Venezuela: mahdollinen vetäytyminen Amerikan valtioiden ihmisoikeustoimikunnasta, 

toukokuu 2012 

• Ihmisoikeustilanne Azerbaidžanissa, toukokuu 2012 

• Pohjoiskorealaisten pakolaisten tilanne, toukokuu 2012 

• Sahelin alueen ihmisoikeus- ja turvallisuustilanne, kesäkuu 2012 

• Rankaisemattomuus Filippiineillä, kesäkuu 2012 

• Etnisten vähemmistöjen tilanne Iranissa, kesäkuu 2012 

• Lesboihin kohdistuva väkivalta ja HLBT-oikeudet Afrikassa, heinäkuu 2012  

• Ilmaisunvapaus Valko-Venäjällä ja erityisesti Andrzej Poczobutin tapaus, heinäkuu 2012 

• Pakkoaborttiskandaali Kiinassa, heinäkuu 2012 

• Etelä-Afrikka: lakkoilevien kaivostyöntekijöiden joukkosurma, syyskuu 2012  

• Rohingya-muslimien vaino Burmassa, syyskuu 2012 

• Azerbaidžan: Ramil Safarovin tapaus, syyskuu 2012 

• Ihmisoikeustilanne Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa, lokakuu 2012 

• Tyttöjen syrjintä Pakistanissa, erityisesti Malala Yousafzain tapaus, lokakuu 2012 

• Kambodžan tilanne, lokakuu 2012 

• Iranin ihmisoikeustilanne, erityisesti joukkoteloitukset ja bloginpitäjä Sattar Beheshtin 

äskettäinen kuolema, marraskuu 2012 

• Burman tilanne, erityisesti jatkuvat väkivaltaisuudet Rakhinen osavaltiossa, marraskuu 2012 

• Maahanmuuttajien tilanne Libyassa, marraskuu 2012 

• Kongon demokraattisen tasavallan tilanne, joulukuu 2012 

• Kastisyrjintä Intiassa, joulukuu 2012 
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Muut päätöslauselmat ihmisoikeuksista ja demokratiasta 

 

• Euroopan parlamentin kanta YK:n ihmisoikeusneuvoston 19. istuntoon, 16. helmikuuta 

2012 

• Suositus neuvostolle järjestelyistä eurooppalaisen demokratiarahaston mahdollista 

perustamista varten, 29. maaliskuuta 2012  

• Euroopan parlamentin suositus neuvostolle ihmisoikeuksista vastaavasta Euroopan unionin 

erityisedustajasta, 13. kesäkuuta 2012 

• Syyrian tilanne, 16. helmikuuta 2012 

• Ukrainan tilanne ja Julija Tymošenkon tapaus, 24. toukokuuta 2012 

• Naisten tilanne sodissa, 18. huhtikuuta 2012 

• Burman/Myanmarin tilanne, 20. huhtikuuta 2012 

• Naisten sukupuolielimien silpominen, 14. kesäkuuta 2012 

• Kongon demokraattisen tasavallan vaalien seuranta, 18. kesäkuuta 2012 

• Oikeuden käyttäminen poliittisiin tarkoituksiin Venäjällä, 13. syyskuuta 2012 

• Syyrian tilanne, 13. syyskuuta 2012 

• Valko-Venäjän vaalit, 26. lokakuuta 2012 

• Georgian vaalit, 26. lokakuuta 2012 

• Ukrainan tilanne, 13. joulukuuta 2012 
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Ihmisoikeuksien alivaliokunnan valtuuskunnat 

 

• Geneve/YK:n ihmisoikeusneuvosto, 5.–7. maaliskuuta 2012 

• Jemen, 1.–4. toukokuuta 2012  

• New York/YK:n yleiskokous (yhdessä ulkoasianvaliokunnan kanssa ), 28.–31. lokakuuta 

2012 

• Bahrain, 18.–21. joulukuuta 2012  

• Turkki (mukaan lukien Syyrian raja), 19.–21. joulukuuta 2012  

 

Kuulemiset ihmisoikeuksien alivaliokunnassa 
 

• Amerikan valtioiden ihmisoikeusjärjestelmä 

• Ihmisoikeudet Venäjällä, painopisteinä syrjintä, yhdistymisvapaus ja oikeusvaltioperiaate 

• Salaa tapahtuva luovuttaminen ja säilöönottokäytännöt. Miten ihmisoikeuksia suojellaan 

terrorismin torjunnan yhteydessä?  

• Oikeus arabikevään maissa. Vastuuvelvollisuus ihmisoikeusloukkauksista, siirtymäkauden 

oikeusjärjestelyt ja oikeuslaitoksen uudistus  

• Ihmisoikeudet Kiinassa 

• Finanssi- ja talouskriisin vaikutukset ihmisoikeuksiin  

• Ihmisoikeudet ja ilmastonmuutos 

• Elinkeinoelämä ja ihmisoikeudet: yhteiskunnan etujen ja vastuullisen ja avoimen 

yritystoiminnan edistäminen  

• Ihmisoikeudet Iranissa  

• Malin ihmisoikeustilanne 
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ANNEX I - HIGH-LEVEL MEETING ON THE RULE OF LAW AT THE NATIONAL AND INTERNATIONAL 
LEVELS – EU PLEDGES 
 

The rule of law belongs to the fundamental principles on which the European Union is founded. 

The European Union strives to strengthen the rule of law in its Member States and promote of the 

rule of law in the third countries. Therefore, the European Union and its Member States (Austria, 

Belgium, Bulgaria, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, 

Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland, 

Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland) hereby pledge: 

 

A. Strengthening the rule of law at the international level 
 

1. The EU Member States reiterate their pledges made at the 31st Conference of the Red Cross 

and Red Crescent (Geneva, 28 November – 1 December 2011) to consider ratification of the 

2006 Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance and the 

principal international humanitarian law instruments and other relevant legal instruments 

which have an impact on international humanitarian law to which they are not yet all party, 

namely:  

- Additional Protocol III to the Geneva Conventions; 

- The Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict 

and its First and Second Protocols; 

- The Optional Protocol to the UN Convention on the Rights of the Child on the involvement of 

children in armed conflict; 

- The Ottawa Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer 

of Anti-Personnel Mines; 

- Protocol II, as amended on 3 May 1996, and Protocol V to the 1980 Convention on 

Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons which May Be 

Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects;  

- The Convention on the prohibition of military use of environmental modification techniques. 
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2. The EU Member States which have not yet done so will consider ratifying or acceding to the 

Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment. 

 

 

3. The EU Member States which have not yet done so will consider accepting the right of 

individual complaint under the UN Convention against Torture, the Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination against Women, the Convention on the 

Elimination of All Forms of Racial Discrimination, the International Covenant on Civil and 

Political Rights and the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. 

 

 

4. The EU Member States which have not yet done so pledge to address the issue of 

statelessness by ratifying the 1954 UN Convention relating to the Status of Stateless Persons 

and by considering the ratification of the 1961 UN Convention on the Reduction of 

Statelessness. 

 

 

B. Strengthening the rule of law at the national level 
 

1. Improving delivery of justice 
 

5. The EU will conduct a worldwide campaign on justice, focusing on the right to a fair trial, 

with a view to achieving results by 2014.  
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6. As demonstrated in the EU Strategic Framework and Action Plan of 25 June 2012 covering 

the period until 31 December 2014, the EU and its Member States seek to be exemplary in 

ensuring respect for human rights within their respective competency areas, as well as seeking 

to promote human rights and the Rule of Law worldwide. With a view to ensuring full 

coherence and consistency between the EU's internal and external human rights policies, the 

EU and its Member States are committed to raising recommendations of the Human Rights 

Council’s Universal Periodic Review which have been accepted, as well as observations and 

comments of treaty monitoring bodies and UN Special Procedures, in their relations with all 

third countries; the EU Member States are equally determined to implement or consider 

seriously such recommendations, observations and comments within their own borders. 

 

 

7. By 2014, the EU will develop specific actions to improve access to justice, to strengthen 

judicial cooperation, to ensure the free circulation of judicial decisions within the EU and to 

enhance legal certainty. The EU will fast-track growth enhancing measures which aim at 

removing barriers to cross border trade, cutting unnecessary administrative burden and 

bringing business the legal certainty they need. 

 

 

2. Supporting peace and security in conflict and post-conflict situations 
 

8. The EU will develop a policy on transitional justice, so as to help societies to deal with abuses 

of the past and to fight impunity, covering issues such as truth and reconciliation 

commissions, reparations and the criminal justice system, ensuring that such policy allows for 

tailored approaches to specific circumstances, by 2014. 
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9. The EU will enhance its support to the UN engagement in conflict and post-conflict situations 

in the rule of law area, in particular it will: 

- define a list of civilian capacities, including rule of law capacities, the EU Member 

States can potentially put at UN disposal for peacekeeping operations by the end of 2012;  

- provide political support for operation of a "One UN approach" to rule of law assistance 

at the country level; 

- create a policy framework on EU providing a component to a UN peacekeeping 

operation and establish modalities for coordination between the EU and UN during planning 

and conduct of EU civilian missions deployed in support of UN operations by 2013; 

- strengthen the EU-UN coordination on assistance to the African Union and other 

regional organizations in respect of peacekeeping operations by 2013;  

- establish technical arrangements on cooperation in training and in the area of Lessons 

Learned, including rule of law missions, by 2013; 

- develop a General Framework between the EU and the UN on operational aspects of 

cooperation in peacekeeping/crisis management by 2014. 

 

 

3. Fostering an enabling environment for sustainable human development 
 
3.1 Fighting corruption 
 

10. Starting in 2013, the European Commission will publish every two years the EU Anti-

Corruption Report, accompanied by country analyses for each Member State including tailor-

made recommendations. It will also facilitate the exchange of best practices, identify trends 

and stimulate peer learning among Member States. The report will make use of all available 

sources, including the existing monitoring mechanisms (GRECO in the Council of Europe, 

OECD, UNCAC) independent experts and researchers, stakeholders and civil society. At the 

same time, it will ensure that the existing gaps of the international and European monitoring 

tools are being addressed and will allow the EU meet its legal obligation of self-assessment as 

a party to the UN Convention against Corruption. 
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3.2 Birth registration and civic records 
 

11. The EU will develop a framework for raising issues of statelessness with third countries by 

2014.  

 

 

C. Strengthening the nexus between the national and international levels 
 
The International Criminal Court 
 

12. The European Union and its Member States refer to the pledges concerning the International 

Criminal Court made at the Review conference of the Rome Statute of the International 

Criminal Court (Kampala, 31 May – 11 June 2010) and at the 31st International Conference of 

the Red Cross and Red Crescent (Geneva, 28 November – 1 December 2011) and they pledge 

to promote the greatest possible participation in and implementation of the Rome Statute of 

the International Criminal Court, the development and maintenance of an effective court and 

the realization of the principle of complementarity. To these ends, the EU and its Member 

States will particularly emphasize the ratification and acceptance of the Statute in negotiations 

and political dialogues with third countries, regional organisations and other regional groups, 

include provisions concerning the ICC and the international justice into EU agreements with 

third countries, promote dissemination of the values expressed in the Statute and cooperation 

with other states, international organizations and representatives of civil society. The EU and 

its Member States will facilitate technical assistance to interested states by supporting 

legislative work for the accession to the Statute, supporting their participation in the ICC and 

their access to the instruments of the ICC.  

 

2. Addressing transnational threats  
 
2.1 Counter-terrorism 
 

13. The EU pursues a civilian approach addressing counter-terrorism globally on the basis of 

criminal justice and the rule of law while protecting human rights. The EU promotes 

confidence building through regular counter-terrorism and security political dialogues and 

assists countries in need in their efforts via capacity building measures.  
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In the field of prevention and fight against terrorism, the EU will continue to support an overall rule 

of law approach, the development of effective institutional and legal frameworks, national and 

regional counter-terrorism strategies and to strengthen the capacities of law enforcement and 

judicial institutions in partner countries in the Sahel, Horn of Africa and South Asia, including 

Pakistan. Furthermore, the EU will continue its effort in promoting the UN conventions and 

resolutions related to terrorism, in particular the UN Global Counter-Terrorism Strategy, and will 

engage actively in multilateral initiatives, such as the Global Counter-Terrorism Forum. 

 

The EU pledges to increase its support for counter-terrorism capacity building measures, and by 

2014, to support the enhancement of partner countries' capacity to: 

 
• promote the criminal justice systems based on the full respect for rule of law and human 

rights; 
 
• ratify and implement all the UN conventions on terrorism; 
 
• support resolutions related to terrorism, especially the UN Global Counter-Terrorism 

Strategy with all the overall approach it embodies; 
 
• exchange information, also at regional and international levels; 
 
• anticipate a terrorist act; 
 
• formulate appropriate response measures; 
 
• conduct policies on countering violent extremism;  
 
• conduct investigation and prosecution of terrorist cases based on the full respect for rule of 

law and human rights, while enhancing inter-agency and regional collaboration. 
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14. The EU also pledges to implement measures on countering violent extremism, as well as on 

countering terrorist finance and illicit financial flows by promoting anti-money laundering 

framework, especially FATF recommendations, by 2014. 

 

 

15. By 2014, the EU will develop operational guidance to ensure the consideration of human 

rights, and where applicable international humanitarian law, in the planning and 

implementation of counter-terrorism assistance projects with third countries, in particular as 

regards the respect of due process requirements (presumption of innocence, fair trial, rights of 

the defence). 
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2.2 Organised crime  
 

16. The EU pledges to fight against the manufacture of drugs and its trafficking by assisting 

partner countries in their efforts against this scourge. 

 

By 2015, the EU pledges to support partner countries mainly by providing training and capacity 

building to allow local law enforcement, judicial and prosecuting authorities to: 

 ratify and implement international conventions, in particular the UN conventions on drugs, 

the UN Convention against Transnational Organised Crime and its protocols; 

 

 adopt an intelligence-led approach to countering drug trafficking and other forms of 

trafficking (human beings, small arms, etc.); 

 

 carry out complex investigations at regional and trans-regional levels; 

 

 improve the collection and analysis of data related to drug trafficking; 

 

 improve information sharing and exchange also through the establishment of adequate 

databases and communication networks; 

 

 develop inter-agency cooperation; 

 

 strengthen existing capacities and procedures in asset laundering investigation and 

confiscation; 

 

 increase regional and international cooperation. 
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17. With particular reference to small arms, the EU pledges to continue countering illicit 

transnational trafficking in firearms by strengthening the international normative framework. 

To this end, it will promote the ratification and implementation of the Protocol against the 

Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, their Parts and Components and 

Ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized 

Crime, in third countries. 

 

 

18. By 2014, the EU pledges to support the creation of an international database as a tool to 

register, trace and track stolen and lost firearms and to identify related trafficking routes. This 

will allow countries to have access to, insert, update and query a centralized international 

database for lost and stolen firearms. 
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2.3 Maritime piracy 
 

19. The EU pledges to support efforts to counter piracy and armed robbery at sea by paying 

particular attention to two of the most concerned regions in the world, namely the Horn of 

Africa and the Gulf of Guinea. 

 

By 2015 (and beyond), the EU pledges to support partner countries by providing training and 

capacity building to allow local law enforcement, judicial and prosecuting authorities to: 

 

· better respond to piracy and armed robbery attacks; 

 

· improve information sharing and exchange at the regional level with a view to ultimately 

enhancing regional maritime domain awareness; 

 

 conduct effective investigation and prosecution of piracy cases and related financial crime, 

with a special focus on the high level suspects; 

 

 set-up and train a land-based coastal police force (in Somalia). 
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2.4 Trafficking in human beings 
 

20. EU Member States will establish national referral mechanisms to better identify, refer, protect 

and assist victims of trafficking by the end of 2012. By 2015 the European Commission will 

develop a model for an EU Transnational Referral Mechanism which links national referral 

mechanisms to better identify, refer, protect and assist victims. 

 

 

21. The EU will fund in 2012 a pilot project to strengthen regional cooperation on trafficking in 

human beings along routes from the East to the EU. In addition, under the Heroin Route 

programme, the EU will improve the collection and sharing of harmonized data on the actual 

numbers of people trafficked and improve the Criminal Justice Response on the trafficking in 

human beings cases. 

 

 

3. Empowering women and children 
 

22. By 2015, 80% of the EU Delegations will introduce specific measures on the role of external 

assistance and development co-operation in their local strategies for the implementation of the 

EU Guidelines on Violence against Women and Girls and Combating All Forms of 

Discrimination against them. The EU thematic programmes and instruments will support non-

state actors to implement the EU Guidelines on Violence against Women and Girls and 

Combating All Forms of Discrimination against them. 

 

 

4. Accession and association process 
 

23. The EU will intensify its rule of law dialogue with countries of the Western Balkans, with the 

aim to strengthen preparations at earlier stages of the accession process. For Bosnia and 

Herzegovina a structured dialogue on justice was launched in 2011, a structured dialogue on 

the rule of law with Kosovo was launched on 30 May 2012. The EU will continue to support 

the rule of law projects in countries of the Western Balkans. 
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5. European Neighbourhood Policy 

 

24. The rule of law is one of the key priorities of the European Neighbourhood Policy.  

 - As regards the Eastern neighbourhood of the EU, the Roadmap to the 2013 Eastern 

Partnership Summit includes several measures in the area of the rule of law, notably improved 

functioning of the judiciary, cooperation among law enforcement agencies, fight against corruption 

and fight against cybercrime.  

 - In the South Mediterranean, the EU is stepping up its technical and financial support for 

the rule of law, overseen by an efficient, impartial and independent judiciary, with guarantees for 

equal access to justice and respect for due process and fair trial standards, as well as reform of the 

security sector for sustainable democratisation.  

 - The EU pledges to share with its neighbours the lessons learned and the best practices 

of its Member States which initiated processes of democratic transition and of building of the rule 

of law before they joined the EU.  

 

 

6. Central Asia  
 

25. The EU will further intensify the Rule of Law Initiative for Central Asia, notably it will 

promote independent judiciaries, increased institutional capacities and modernising 

professional qualifications including through contributing to the implementation of the 

Council of Europe Neighbourhood Policy for Central Asia in these areas as well as 

modernisation of penal systems, with a special focus on the eradication of torture. The EU is 

ready to support the accession of Central Asian countries to the Group of States against 

Corruption (GRECO) of the Council of Europe and assist Central Asian efforts to accede to 

and to implement international anti-corruption and human rights conventions. The EU is also 

ready to strengthen counter-terrorism co-operation, including for follow-up to the agreed Joint 

Plan of Action for the implementation of the United Nations Global Counter-Terrorism 

Strategy in Central Asia. 

 



 
9431/13   186 
LIITE DG C   FI 

ANNEX II – TABLE OF ABBREVIATIONS 
AAP Annual Action Programme 

ACP African, Caribbean and Pacific Group of States 

AFCO Committee on Constitutional Affairs 

AFET Committee on Foreign Affairs 

ASEAN Association of Southeast Asian Nations 

ASEM Asia Europe Meeting 

AU African Union 

BICI Bahraini Independent Commission of Inquiry 

BSSC Budget Support Steering Committee 

CAAC Children in Armed Conflict 

CELAC Latin America and Caribbean 

CFSP Common Foreign and Security Policy 

CIA Central Intelligence Agency 

CiO Chairmanship in Office 

CoE Council of Europe 

COHOM Council working party on human rights 

COREPER Committee of Permanent Representatives 

CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

CSDP Common Security and Defence Policy 

CSO Civil Society Organisation 

CSR Corporate Social Responsibility 

CSW Commission on the Status of Women 

CTC Counter-Terrorism Coordinator 

DCI Development Cooperation Instrument 

DEG Democracy Support and Election Coordination Group 

DEVCO EU Commission Directorate General for Development and Cooperation 

DEVE Committee on Development 

DPRK Democratic People's Republic of Korea 

DROI Subcommittee for Human Rights 

DVB Democratic Voice of Burma 

EAT Electoral Assessment Team 
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EC European Commission 

ECG Election Coordination Group 

ECOWAS Economic Community of West African States 

EDF European Development Fund 

EEAS European External Action Service 

EED European Endowment for Democracy 

EEM Electoral Expert Mission 

EIB European Investment Bank 

EIDHR European Instrument for Democracy and Human Rights 

EIUC European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation 

EMB Electoral Management Body 

EMPL European Parliament Committee on Employment and Social Affairs 

ENP European Neighbourhood Policy 

ENPI European Neighbourhood and Partnership Instrument 

EOM Election Observation Mission 

EP European Parliament 

ESC Economic, social and cultural (rights) 

ESCR Economic, social and cultural rights 

ESDC European Security and Defence College 

ESG Environmental, social and governance 

EU European Union 

EUMS European Union Member States 

EUNIC  European Union National Institutes for Culture 

EURONEST Euronest Parliamentary Assembly (Eastern Partnership) 

EUSR European Union Special Representative 

EUTM European Union Training Mission 

FEMM Committee on Women's Rights and Gender Equality 

FFM Fact-Finding Mission 

FoRB Freedom of Religion or Belief 

FREMP Council Working Party on Fundamental Rights, Citizens' Rights and Free Movement 

of Persons within the EU 

FSJ Freedom, security and justice 

FTA Free Trade Agreement 
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FYROM former Yugoslav Republic of Macedonia 

GAMM Global Approach to Migration and Mobility 

GCTF Global Counter-Terrorism Forum 

GGDC Good Governance and Development Contracts 

GRI Global Reporting Initiative 

GRULAC Latin American and Caribbean Group 

GSP Generalised Scheme of Preferences 

HDIM Human Dimension Implementation Meeting 

HQ Headquarters 

HR human rights 

HR/VP High representative / Vice-president 

HRC Human Rights Council 

HRD Human rights defender 

ICC International Criminal Court 

ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights 

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 

ICRC International Committee of the Red Cross 

ICT Information and communications technology 

IDP Internally Displaced People 

IEOM International Election Observation Missions 

IHL International humanitarian law 

ILO International Labour Organisation 

INTA Committee on International Trade 

JURI Committee on Legal Affairs 

LAS League of Arab States 

LGBT Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender 

LGBTI Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex 

LIBE Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs 

MEP Member of Parliament 

MoU Memorandum of Understanding 

MS Member States 

NDAA National Defense Authorization Act 

NEEDS Network for Enhanced Electoral and Democratic Support 
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NGO Non-governmental organizations 

NHRI National Human Rights Institute 

OAS Organization of American States, 

ODIHR Office for Democratic Institutions and Human Rights 

OHCHR Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 

OIC Organisation of Islamic Co-operation 

OPPD Office for Promotion of Parliamentary Democracy 

OSCE Organisation for Security and Cooperation in Europe 

PA Parliamentary Assembly 

PCA Partnership and Cooperation Agreement 

PIF Pacific Island Forum 

PMSC Private military and security companies  

PSC Political and Security Committee 

REM Results Measurement Framework 

SDH Brazilian Human Rights Secretariat 

SIA Sustainable Impact Assessments 

TEU Treaty on European Union 

TFEU Treaty on the functioning of the European Union 

U.S. United States of America 

UK United Kingdom 

UN CAT United Nations Committee against torture 

UN United Nations 

UNAIDS Joint United Nations Programme on HIV/AIDS 

UNCRPD United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

UNDP United Nations Development Programme 

UNFPA United Nations Population Fund 

UNGA United Nations General Assembly 

UNHRC United Nations Human Rights Council 

UNICEF United Nations Children's Fund 

UNSCR United Nations Security Council Resolution 
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