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-VARAINHANKINTAKAMPANJA
Q: Miksi CMI kampanjoi naisten osuuden nostamiseksi rauhanneuvotteluissa?
A: Rauhanprosessit tarjoavat mahdollisuuden muuttaa yhteiskunnan suuntaa. Naisten ottaminen
mukaan rauhanprosesseihin on tasa-arvokysymys, mutta se tekee rauhanprosesseista myös
reilumpia ja kestävämpiä. Naiset katsovat konflikteja usein eri näkökulmista kuin miehet,
mikä edesauttaa kokonaisvaltaisempien ratkaisujen syntymistä. Ilman naisia merkittävä osa
yhteiskunnasta voi hylätä rauhansopimuksen ja kieltäytyä osallistumasta sen toimeenpanoon.
Naisten ottaminen mukaan niihin pöytiin, jossa päätetään yhteisestä tulevaisuudesta, tasoittaa
tietä kohti tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa.
Naisten osallistumismahdollisuuksien parantaminen konfliktinratkaisussa on noussut korkealle
kansainvälisen yhteisön tärkeysjärjestyksessä kahdenkymmenen viime vuoden aikana. Tästä
huolimatta naisten asema rauhanprosesseissa on edelleen järjestään heikko. Me haluamme
tehdä oman osamme tämän asetelman muuttamiseksi.

Q: Mihin kampanjassa käytettävät luvut ja faktat perustuvat?
A: Ne perustuvat kansainvälisten organisaatioiden ja tutkimusinstituuttien tuottamaan
tietoon, jossa tarkastellaan yleensä noin vuosien 1990 ja 2017 välisenä aikana kirjoitettuja
rauhansopimuksia. Tällaista tutkimusta tuottavat mm. YK:n tasa-arvojärjestö UN Women, Geneva
Graduate Institute, Edinburghin yliopiston Political Settlements -tutkimusohjelma sekä Council
for Foreign Relations.

Q: Miksi juuri naiset eivätkä esimerkiksi vähemmistöt, kuten vammaiset tai
vaikka vanhukset?
A: Maailman väestöstä yli puolet on naisia, mutta rauhanneuvottelijoista vain 8 prosenttia ja
rauhansopimusten allekirjoittajista 4 prosenttia. CMI tekee pitkäjänteistä työtä, jonka tavoitteena
on nostaa naisten osuus rauhanprosesseissa vähintään 30 prosenttiin. Naisten mukaan
tuominen luo pitkällä aikavälillä edellytyksiä myös muiden syrjittyjen ryhmien osallistumiselle
rauhanneuvotteluissa ja laajoissa yhteiskunnallisissa muutosprosesseissa. Naisten osallistuminen
rauhanneuvotteluihin on tapa laajentaa ymmärrystä siitä, keitä pitää kuunnella ja ketkä saavat
olla mukana poliittisessa päätöksenteossa.
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Q: Mitä CMI tekee asian eteen? Mitä tuloksia CMI on saavuttanut?
A: CMI etsii ratkaisuja maailman konflikteihin vuoropuhelun ja rauhanvälityksen avulla. Ne ovat
CMI:n ydinosaamista ja tunnustetusti tehokkaimpia keinoja ratkaista konflikteja. Rauha säästää
ihmishenkiä ja rahaa. Yhden rauhanneuvottelukierroksen kulut ovat keskimäärin 40 000 euroa,
sotatoimet maksavat 4 miljardia euroa päivässä. Pitkällä aikavälillä rauha antaa mahdollisuuden
parantaa elämän edellytyksiä. Se luo pohjan talouskasvulle ja työllisyydelle. Onnistunut
rauhanprosessi rakentaa yhteiskunnista aiempaa oikeudenmukaisempia, jotta uusia konflikteja
ei enää syntyisi.
Pyrimme lisäämään naisten osallistumista konfliktinratkaisuun tuomalla naisia erilaisista
yhteiskunnallista ja poliittisista taustoista yhteen käsittelemään heille tärkeitä asioita. Tuemme
naisia myös viemään heidän suosituksiaan rauhanneuvottelujen ja -prosessien viralliselle
tasolle. CMI työskentelee parantaakseen niin kutsuttua sukupuolisensitiivistä rauhanvälitystä
sekä vakiinnuttaakseen naisia ja ylipäätään sukupuolta koskevat kysymykset keskeiseksi osaksi
rauhanprosesseja.
Vahvuutemme on, että kykenemme tuomaan naisten näkökulmia mukaan suoraan niihin
rauhanprosesseihin, joiden parissa teemme töitä. Ymmärrämme naisten moninaiset roolit
niin sodan kuin rauhankin aikana. Korostamme sen tärkeyttä, että myös miehet ottavat tasaarvokysymyksen omakseen. Naisten aseman vahvistamiseksi ei ole yhtä mallia, vaan se on
räätälöitävä kuhunkin tilanteeseen sopivaksi niin, että kansallisilla tahoilla on asian edistämisestä
ensisijainen vastuu. Työmme nojaa sekä ymmärrykseen eri mallien toimivuudesta että vahvoihin
paikallisiin verkostoihin.
Tällä hetkellä CMI edistää naisten osallistumista rauhantekoon Afrikassa, Lähi-idässä ja
Euraasian alueella.

Q: Meillä on Suomessakin ihan riittävästi ongelmia, miksi rahaa pitää laittaa
ulkomaiden ongelmien ratkaisemiseen?
A: Kansainväliset konfliktit vaikuttavat myös Suomeen. Esimerkiksi pakolaiskriisin synty, kulku ja
siitä syntyvät jännitteet ovat vahvasti kytköksissä valtiollisten ja ei-valtiollisten toimijoiden välisiin
jännitteisiin. Lisäksi geopolitiikkaan liittyvä turvallisuustilanne Suomen lähialueilla on vahvasti
yhteydessä alueellisiin suuntauksiin muualla, esimerkiksi Itä-Euroopassa ja Lähi-idässä. Jotta
pakolaisuuden ja terrorismin kaltaisiin ongelmiin voidaan löytää kestäviä ratkaisuja, on tärkeää
puuttua niiden taustalla oleviin juurisyihin. Juuri tätä työtä CMI tekee, kun se auttaa vähentämään
jännitteitä konfliktien eri osapuolten välillä.
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CMI:n rauhanvälitystyön avulla Suomi saa kriittistä tietoa siitä, mihin sekä maailman keskeiset
konfliktit että niihin liittyvät alueelliset ja kansainväliset suhteet ovat kehittymässä. Lisäksi
saadaan ensikäden tietoa hiljaisista, kytevistä konflikteista, jotka eivät vielä ole ylittäneet
uutiskynnystä. Rauhanvälitys profiloi Suomea käytännönläheisenä ja ratkaisukeskeisenä
toimijana kansainvälisessä yhteisössä sekä vahvistaa mielikuvaa suomalaisista arvoista ja
käytännöistä, jotka ovat aina olleet Suomen kansainvälisen maineen keskiössä.
Rauhanvälitys on suomalaista osaamista ja osa Suomi-kuvaa maailmalla. Suomen osallistuminen
kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi on määritelty Suomen
perustuslain ensimmäisessä pykälässä ja CMI:n toiminta on linjassa Suomen kehityspolitiikan
tavoitteiden ja periaatteiden kanssa.

Q: Eikö joku muu voisi tehdä tätä?
A: CMI on paras taho tekemään tätä työtä, läheisessä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
Suomen ulkoministeriön teettämän ulkopuolisen arvion mukaan CMI:n toiminta on ainutlaatuista
ei vain Suomen kannalta vaan myös globaalissa mittakaavassa. CMI:n vahvuuksia ovat valtioista
riippumaton asema, vahva asiantuntijaosaaminen sekä suomalaisuus. Tämän lisäksi työn
todettiin olevan sekä kustannustehokasta että sillä saatavan aikaan merkittäviä vaikutuksia.

Q: Entä kohdemaiden ihmiset? Eikö heidän pitäisi antaa itse päättää omista
asioistaan?
A: CMI:n näkemys on, ettei rauhanponnistuksia voi ulkoistaa. Kestävät rauhanprosessit
perustuvat aina siihen, että paikalliset ihmiset ottavat ne omiin käsiinsä. CMI:n periaatteena
on tukea paikallisesti ja kansallisesti johdettuja rauhanprosesseja, laajaa yhteiskunnallista
sitoutumista, sekä kaikkien keskeisten tahojen panosta rauhanprosessissa.
CMI:n monipuolinen asiantuntemus mahdollistaa paikallisolosuhteet tuntevien rauhanvälittäjien
käyttämisen konfliktialueilla. CMI tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa ja
työskentelee suoraan konfliktien osapuolten kanssa. CMI:n erityinen lisäarvo kansainvälisessä
yhteisössä on sen kyky toimia välittäjänä virallisten ja epävirallisten tahojen välillä.
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Q: Mitä lahjoitusvaroilla tehdään? Menevätkö kaikki lahjoitusvarat naisten
osuuden lisäämiseen rauhanneuvotteluissa?
A: Kaikki kampanjan aikana kerätyt varat käytetään CMI:n toiminnan tukemiseen. Yksi CMI:n
työn keskeisimpiä periaatteita on osallistavuus. Edistämme naisten vahvempaa roolia
rauhanprosesseissa ja konfliktinratkaisussa kaikissa hankkeissamme.

Q: Mistä CMI:n rahoitus tulee? Miksi minun pitäisi antaa rahaa kampanjalle?
A: CMI on voittoa tavoittelematon järjestö, jota rahoitetaan sekä julkisista että yksityisistä
varoista. CMI:n kokonaisliikevaihto vuonna 2017 oli 7,3 miljoonaa euroa. CMI:n päärahoittaja on
Suomen valtio (55 %). Lisäksi meitä rahoittavat myös muiden maiden valtiot, yksityiset säätiöt
sekä muut tahot.
Hankkeitamme tukevat myös yritykset sekä yksityishenkilöt. Laaja rahoituspohja varmistaa sen,
että voimme tehdä työtämme rauhan puolesta itsenäisesti ja riippumattomasti. Yksityisellä
rahoituksella varmistamme sen, että voimme reagoida nopeasti orastaviin konflikteihin ja
työskennellä luottamuksella konfliktialueilla. Tukemalla CMI:n rauhantyötä teet tilaa naisille
rauhanpöydissä.

Q: Miten Martti Ahtisaari liittyy järjestöön? Onko hän yhä toiminnassa mukana?
A: Presidentti ja rauhannobelisti Martti Ahtisaari perusti CMI:n presidenttikautensa
jälkeen vuonna 2000. Ensimmäisinä vuosinaan järjestö tuki pääsääntöisesti presidentti
Ahtisaaren kansainvälistä työtä. Se oli aktiivisesti mukana poliittisissa keskusteluissa ja tuki
siviilikriisinhallinnan toimijoita. Sittemmin CMI on kehittynyt asiantuntijajärjestöksi, joka keskittyy
yhä enemmän rauhanrakentamiseen ja konfliktinratkaisuun.
Presidentti Ahtisaari luopui CMI:n hallituksen puheenjohtajuudesta vuonna 2017, ja nykyään
hallituksen puheenjohtajana toimii Alexander Stubb. Presidentti Ahtisaari toimii nykyään CMI:n
vanhempana neuvonantajana.
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Q: Halutaanko kampanjalla nostaa naisrauhanvälittäjien määrää?
A: Työmme keskittyy lisäämään naisten osallistumismahdollisuuksia konfliktinratkaisussa
laajasti, ja tavoitteemme on nostaa naisten osuus rauhanprosesseissa vähintään 30 prosenttiin.
Käytännössä tämä voi tarkoittaa naisten osallistumista vuoropuheluihin ja rauhanneuvotteluihin
esimerkiksi konfliktien osapuolina, rauhanaktivisteina, paikallisina asiantuntijoina tai
rauhanvälittäjinä. CMI tukee kansainvälisiä naisrauhanvälittäjäverkostoja sekä kouluttaa
yhteistyössä YK:n ja kumppanijärjestöjen kanssa rauhanvälittäjiä ottamaan sukupuolta koskevat
kysymykset paremmin huomioon työssään.

Q: Mitä rauhanvälittäjä tekee?
A: Rauhanvälitysprosessien tavoitteena on luoda kestäviä ratkaisuja usein pitkään
jatkuneisiin väkivaltaisiin konflikteihin. Rauhanvälitys ja vuoropuhelu ovat työmme keskiössä.
Rauhanvälittäjämme tuovat konfliktin osapuolia yhteen ja rakentavat yhteisymmärrykseen
tähtäävää dialogia heidän välilleen.
Toimintamme rauhanvälittäjänä perustuu epävirallisten neuvottelujen ja vuoropuhelun
kautta tapahtuvaan luottamukselliseen yhteistyöhön konfliktin kaikkien osapuolten kanssa.
Riippumattomana toimijana pystymme tarjoamaan turvalliset puitteet ja kanavat käsitellä ja
analysoida konfliktiin liittyviä kysymyksiä ilman poliittisiin kiistoihin liittyviä valtakysymyksiä
tai taktikointia. Epävirallisten kanavien kautta luomme tilaa aidolle dialogille, rakennamme
luottamusta konfliktin osapuolten välille ja työskentelemme määrätietoisesti saavuttaaksemme
yhteisesti hyväksyttävän ratkaisun.

