VÄRLDENS SÄMSTA SKÄMT
MEDELSANSKAFFNINGSKAMPANJEN
Q: Varför driver CMI kampanj för att öka kvinnornas andel i fredsförhandlingar?
A: Fredsprocesser erbjuder en möjlighet att ändra samhällets riktning. Att ta med kvinnor i
fredsprocesser är inte bara en jämställdhetsfråga utan gör också fredsprocesserna mer rättvisa
och hållbara. Kvinnor ser ofta konflikter ur andra perspektiv än män, vilket bidrar till att mer
övergripande lösningar uppstår. Utan kvinnor kan en betydande del av samhället förkasta ett
fredsavtal och vägra att delta i verkställandet av det. Att ta med kvinnor vid borden där man
bestämmer om samhällets framtid banar väg för ett mer jämlikt samhälle.
Att förbättra deras möjligheter att delta i konfliktlösning har fått hög prioritet i den
internationella samfundet under de senaste tjugo åren. Trots det är kvinnornas status
fortfarande svag i fredsprocesser. Vi vill göra vår del för att ändra på den här konstellationen.

Q: Vad bygger de siffror och fakta som används i kampanjen på?
A: De bygger på information från internationella organisationer och forskningsinstitut där man i
allmänhet studerat fredsavtal som skrivits mellan cirka 1990 och 2017. Sådan forskning utförs vid
bl.a. FN:s jämställdhetsorganisation UN Women, Geneva Graduate Institute, forskningsprogrammet
Political Settlements vid Edinburg universitet samt Council for Foreign Relations.

Q: Varför just kvinnor och inte till exempel minoriteter som handikappade eller
åldringar?
A: Mer än hälften av världens befolkning är kvinnor, men endast 8 procent av fredsförhandlarna
och 4 procent av undertecknarna av fredsavtal. CMI gör ett långsiktigt arbete med målet att öka
andelen kvinnor i fredsprocesser till minst 30 procent. Att ta med kvinnor är på lång sikt också
ett sätt att skapa utrymme och möjligheter för andra diskriminerade grupper att bli delaktiga
i fredsförhandlingar och en bredare samhällelig förändringsprocess. Kvinnors deltagande i
fredsförhandlingar är ett sätt att öka förståelsen för vem man ska lyssna på och vem som ska få
vara med i politiskt beslutsfattande.

Q: Vad för CMI för frågan? Vilka resultat har CMI uppnått?
A: CMI söker lösningar på världens konflikter genom dialog och fredsmäkling. De är CMI:s
kärnkompetens och erkänt de mest effektiva sätten att lösa konflikter. Fred räddar liv och sparar
pengar. En fredsförhandlingsomgång kostar i genomsnitt 40 000 euro, medan krigshandlingar
kostar 4 miljarder euro per dag. På lång sikt gör fred det möjligt att förbättra levnadsvillkoren.
Det lägger grunden för ekonomisk tillväxt och sysselsättning. En framgångsrik fredsprocess
skapar mer rättvisa samhällen så att nya konflikter inte uppstår igen.
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Vi strävar efter att öka kvinnors deltagande i konfliktlösning genom att föra kvinnor från
olika sociala och politiska bakgrunder samman för att ta itu med frågor som är viktiga för
dem. Vi stödjer också kvinnor att föra sina rekommendationer till den officiella nivån av
fredsförhandlingar och processer. CMI arbetar för att förbättra så kallad könsmedveten
fredsmäkling samt att etablera frågor om kvinnor och kön över huvud taget som en integrerad
del av fredsprocesser.
Vår styrka är att vi kan ta kvinnors perspektiv direkt in i de fredsprocesser vi jobbar med. Vi
förstår kvinnors mångfasetterade roller i tider av både krig och fred. Vi betonar vikten av att
också män ser jämställdhetsfrågan som sin. Det finns inte bara en modell att stärka kvinnors
ställning, utan den måste skräddarsys för att passa varje situation, så att de nationella
instanserna har det primära ansvaret för att främja frågan. Vårt arbete bygger både på förståelse
av hur olika modeller fungerar och på starka lokala nätverk.
För närvarande främjar CMI kvinnors deltagande i fredsskapande i Afrika, Mellanöstern och Eurasien.

Q: Vi har helt tillräckligt med problem i Finland, så varför lägga pengar på att lösa
problem i andra länder?
A: Internationella konflikter påverkar också Finland. Till exempel är flyktingkrisers uppkomst och
förlopp liksom även de spänningar som uppstår till följd av dem starkt kopplade till spänningar
mellan statliga och icke-statliga aktörer. Dessutom är det geopolitiska säkerhetsläget i Finlands
närområden starkt kopplat till regionala riktningar på annat håll, till exempel i Östeuropa och
Mellanöstern. För att finna hållbara lösningar på problem som flyktingskap och terrorism är det
viktigt att ta itu med de bakomliggande grundorsakerna. Det är just det CMI arbetar med när det
bidrar till att minska spänningen mellan olika parter i en konflikt.
Genom CMI:s fredsmäkling får Finland viktig information om i vilken riktning både de största
konflikterna i världen och de regionala och internationella relationer som konflikterna gäller håller
på att utvecklas. Dessutom får vi förstahandsinformation om tysta, pyrande konflikter som ännu
inte har passerat nyhetströskeln. Genom fredsmäkling kan Finland profilera sig som en pragmatisk
och lösningsorienterad aktör i det internationella samfundet och stärka bilden av finländska
värderingar och finländsk praxis, som alltid har varit i centrum för Finlands internationella rykte.
Fredsmäkling är något som vi i Finland behärskar och en del av Finlandsbilden utomlands.
Finlands deltagande i internationellt samarbete för att trygga fred och mänskliga rättigheter
fastställs i den första paragrafen i Finlands grundlag, och CMI:s verksamhet är i linje med
Finlands utvecklingspolitiska mål och principer.
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Q: Kan ingen annan göra det här?
A: CMI är det bästa organet att utföra detta arbete i nära samarbete med andra aktörer. Enligt
den externa utvärdering som Finlands utrikesministerium låtit göra är CMI:s arbete unikt inte
bara från finländsk synpunkt Finland utan också globalt sett. CMI:s styrkor är dess icke-statliga
status, den starka specialistkompetensen och finländskheten. Utöver detta konstaterades
arbetet vara både kostnadseffektivt och ge avsevärda effekter.

Q: Hur är det med människorna i de berörda länderna? Borde de inte få besluta
om sina egna angelägenheter?
A: CMI:s uppfattning är att fredsansträngningar inte kan läggas ut på entreprenad. Hållbara
fredsprocesser är alltid baserade på det faktum att de lokala människorna tar dem i sina
egna händer. CMI:s princip är att stödja lokalt och nationellt ledda fredsprocesser, brett
samhällsengagemang liksom även alla viktiga aktörers insatser i fredsprocessen.
CMI:s breda expertis gör det möjligt att i konfliktområden använda fredsmäklare som känner till
de lokala förhållandena. CMI har ett nära samarbete med lokala aktörer och arbetar direkt med
parterna i konflikter. CMI:s särskilda mervärde i det internationella samfundet är dess förmåga
att fungera som medlare mellan formella och informella parter.

Q: Vad kommer man att göra med donationsmedlen? Går alla donationsmedel till
att öka andelen kvinnor i fredsförhandlingar?
A: Alla medel som samlas in under kampanjen används för att stödja CMI:s verksamhet.
En av grundprinciperna för CMI:s arbete är deltagande. Vi främjar kvinnors starkare roll i
fredsprocesser och konfliktlösning i alla våra projekt.

Q: Var kommer CMI:s finansiering från? Varför ska jag ge pengar till kampanjen?
A: CMI är en ideell organisation finansierad med både offentliga och privata medel. CMI:s totala
omsättning 2017 uppgick till 7,3 miljoner euro. CMI:s huvudfinansiär är finska staten (55 %).
Dessutom finansieras vi också av stater i andra länder, privata stiftelser och andra.
Våra projekt stöds också av företag och privatpersoner. En bred finansiell bas säkerställer
att vi kan göra vårt arbete för fred självständigt och oberoende. Med privat finansiering
säkerställer vi att vi snabbt kan reagera på framväxande konflikter och arbeta med förtroende i
konfliktområden. Genom att stödja CMI:s fredsarbete ger du plats för kvinnor vid fredsborden.
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Q: På vilket sätt är Martti Ahtisaari knuten till organisationen? Är han fortfarande
med i verksamheten?
A: President och fredsnobelist Martti Ahtisaari grundade CMI efter sin presidentperiod år 2000.
Under sina första år stödde organisationen i huvudsak president Ahtisaaris internationella
arbete. Den deltog aktivt i politiska diskussioner och stödde aktörer inom civil krishantering.
Senare har CMI utvecklats till en expertorganisation som alltmer koncentrerar sig på fredsbygge
och konfliktlösning.
President Ahtisaari avstod från ordförandeskapet i CMI:s styrelse 2017, och för närvarande
är Alexander Stubb styrelseordförande. President Ahtisaari verkar numera som CMI:s äldre
rådgivare.

Q: Vill man med kampanjen öka antalet kvinnliga fredsmäklare?
A: Vårt arbete fokuserar på att öka kvinnors möjligheter att delta i konfliktlösning på bred front,
och vårt mål är att öka kvinnors andel i fredsprocesser till minst 30 procent. I praktiken kan detta
innebära att kvinnor deltar i dialoger och fredsförhandlingar, till exempel som parter i konflikter,
fredsaktivister eller lokala experter men även som fredsmäklare. CMI stödjer internationella
nätverk av kvinnliga fredsmäklare och samarbetar med FN och partnerorganisationer i att utbilda
kvinnliga fredsmäklare att bättre kunna beakta könsfrågor i sitt arbete.

Q: Vad gör en fredsmäklare?
A: Syftet med fredsmedlingsprocesser är att skapa varaktiga lösningar på våldsamma konflikter
som ofta pågått under en lång tid. Fredsmedling och dialog står i centrum för vårt arbete.
Våra fredsmäklare samlar parterna i konflikten och bygger mellan dem en dialog som siktar på
samförstånd.
Vår verksamhet som fredsmäklare bygger på konfidentiellt samarbete genom informella
förhandlingar och dialog med alla parter som är involverade i en konflikt. Som oberoende aktör
kan vi erbjuda trygga förhållanden och kanaler för att behandla och analysera konfliktrelaterade
frågor utan maktspel eller intrigerande i samband med politiska tvister. Genom informella
kanaler skapar vi utrymme för en genuin dialog, bygger förtroende mellan konfliktparterna och
arbetar målmedvetet för att uppnå en ömsesidigt godtagbar lösning.

