
 

 
 

MiniMUN  

Edustettavat valtiot 

 
Valtioihin tutustumisen voi toteuttaa kotitehtävänä tai käyttää siihen yhden oppitunnin ennen 
varsinaista simulaatiota. Tehtävä kannattaa tehdä ryhmätyönä delegaatioittain. Tavoitteena on 
luoda yleinen käsitys edustettavan valtion taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta rakenteesta, 
resursseista, maantieteellisestä asemasta ja poliittisesta ilmapiiristä erityisesti ilmastonuutokseen 
liittyvissä kysymyksissä.     

   
Tiedonkeruu ja kriittinen medialukutaito on erittäin keskeinen osa MiniMUN- kokoussimulaation 
tekemistä. Mitä paremmat tiedot delegaatiolla on edustamastaan valtiosta, mm. sen kannasta 
ilmastokysymyksiin, sen paremmin pystyy argumentoimaan ja tuomaan valtion kantoja esille 
kokouksessa. Tutustukaa myös muiden maiden kantoihin, jotta tiedätte keiden kanssa olisi hyvä 
tehdä yhteistyötä. Huomionarvoista on, että lobbauksen ja kokouksessa käytävän keskustelun 
pyrkimyksenä on saada aikaan ilmastosopimus. Sopimukset ovat aina kompromisseja.  

   
   

Valmistautuminen MiniMUN-kokoukseen:   

 Tutustukaa ilmastosopimuksen luonnokseen ja siinä oleviin ratkaisuehdotuksiin.  

 Valmistelkaa 1 minuutin avauspuheenvuoro kokoukseen, jossa tuotte esiin oman maan 
kannan ilmastonmuutos-kysymykseen . Miten ilmastonmuutos vaikuttaa maahanne ja 
mihin asioihin ja ratkaisuihin toivotte ilmastosopimuksen keskittyvän?  

 Täyttäkää ilmastosopimuksen numeroidut ns. operatiiviset lausekkeet eli 
ratkaisuehdotukset ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Lobbauksen aikana ennen 
kokousta ja/tai kokouksen aikana oppitunnilla, tarkoituksena on löytää yhteisiä ratkaisuja 
muiden delegaatioiden kanssa ja yhdistää ratkaisuehdotuksia. Mitä enemmän on 
mahdollista löytää yhteisiä ratkaisumalleja ja saada niille laajaa kannatusta muiden 
delegaatioiden keskuudessa, sitä varmemmin ilmastosopimus saadaan syntymään. 
Kokouksessa käsitellään ilmastosopimusehdotusta, jolla on laajin mahdollinen kannatus.  

  
Käyttäkää lopussa olevia kysymyksiä ja lähteitä apuna valmistautumisessa. 



VALTION NIMI __________Etiopia___________________ 
 

Selvitä seuraavat asiat valtiosta, jota edustatte  
VALTIO 

 

1. Virallinen nimi 
 

Etiopian demokraattinen liittotasavalta 

2.  Hallitusmuoto 
 

liittotasavalta 

3. Suurimmat puolueet 
 

Etiopian politiikkaa on pitkään dominoinut 
Etiopian kansanvallankumouksellinen 
demokraattinen rintama (Ethiopian Peoples' 
Revolutionary Democratic Front, EPRDF). Se on 
neljän etnisesti jakautuneen puolueen koalitio, 
jotka edustavat Oromian, Amharan, Eteläisten 
Kansojen ja Tigren alueita. Johdossa on 
perustamisesta  lähtien ollut Tigren 
kansanvapautusrintama (TPLF).  

4. Viralliset kielet 
 

amhara, oromo, tigre, somali, gurage, sidama, 
hadija, englanti 

5. Pääkaupunki 
 

Addis Abeba 

6. Naapurimaat 
 

Eritrea, Djibouti, Somalia, Kenia, Etelä-Sudan ja 
Sudan 

7. Jäsenyydet/ryhmittymät  
 

Afrikan unioni, G77, Ihmisoikeusneuvosto, IMF, 
LDC-maat, LLDC-maat, Maailmanpankki, NAM, YK  

  

 
 

VÄESTÖ 
 

1. Väkiluku 
 

101 289 016 (2016) 

2. Odotettavissa oleva elinikä 
 

naiset 66 vuotta / miehet 63 vuotta (viimeisin 
tilasto vuodelta 2013) 

3. Kansaryhmät ja kansallisuudet 
 

oromot 32,1 %, amarat 30,1 %, tigret 6,2 %, 
somalit 5,9 %, guraget 4,3 %, sidamat 3,5 %, 
welaitat 2,4 %, muut 15,4 % 

4.  Lukutaitoprosentti 
 

39 % (viimeisin tilasto vuodelta 2013) 

5. Uskonnolliset ryhmät ja niiden %-
osuus koko väestöstä 
 

Etiopian ortodoksit 43,5%, muslimit 33,9%, 
protestantit 18,5, perinteiset 2,7, katoliset 
0,7%, muut 0,6% (viimeisin tilasto vuodelta 
2007) 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Eritrea
https://fi.wikipedia.org/wiki/Djibouti
https://fi.wikipedia.org/wiki/Somalia
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kenia
https://fi.wikipedia.org/wiki/Etel%C3%A4-Sudan
https://fi.wikipedia.org/wiki/Sudan
http://globalis.fi/Maaryhmittymaet/Afrikan-unioni
http://globalis.fi/Maaryhmittymaet/G77
http://globalis.fi/Maaryhmittymaet/Ihmisoikeusneuvosto
http://globalis.fi/Maaryhmittymaet/IMF
http://globalis.fi/Maaryhmittymaet/LDC-maat
http://globalis.fi/Maaryhmittymaet/LLDC-maat
http://globalis.fi/Maaryhmittymaet/Maailmanpankki
http://globalis.fi/Maaryhmittymaet/NAM
http://globalis.fi/Maaryhmittymaet/YK


 
 
TALOUS 
 
 

1. Pääelinkeinot 
 

Maatalous 41,4%, teollisuus 15,6%, 
palvelusektori 43% (2015 arvio) 

2. Bruttokansantuote / asukas 
 

1300 ppp-dollaria (purchasing power parity, 
ostovoimapariteetti; vuoden 2013 arvio) 

3. Tärkeimmät kauppakumppanit 
 

Somalia,Saudi-Arabia,Kiina,Saksa, 
Alankomaat, Intia, Kuwait (2013 tilasto) 

4.  Tärkeimmät vientituotteet 
 

kahvi ja tee, vihannekset, puut ja kasvit sekä 
siemenet ja hedelmät, kulta, petroli 

5. Tärkeimmät tuontituotteet 
 

koneet, kulkuneuvot, sähkö- ja 
elektroniikkalaitteet sekä rauta ja teräs, 
öljytuotteet (palmuöljy) (2013 tilasto)  

6. Luonnonvarat 
 

kulta, platina, kupari, tantaali, niobiumi, 
rauta, sinkki, lyijy, nikkeli, granaatti, kvartsi, 
berylli ja opaali 

7. Velka-aste 
 

12 198 miljoonaa dollaria (9 182 miljoonaa 
euroa) (vuoden 2014 tilasto) 

 
 
PUOLUSTUS 

 

1. Puolustusmenot/vuosi 
 

0,7 % BKT:sta (2014 tilasto) 

2. Sotilasliittoutumat 
 

Yhteistyötä USA:n ja EU:n kanssa alueellisen 
terrorismin kitkemiseksi 

3. Aseelliset konfliktit/sodat  
viimeisen 50 vuoden aikana 
 

 Rajakiista 1998-2000: Etiopian ja Eritrean 
väliseen rajaan liittyvät erimielisyydet 
vaativat 80 000 ihmishenkeä vuosina 
1998-2000. Sodan loputtua Etiopia otti 
kiistellyn alueen haltuunsa ja miehittää 
aluetta edelleen kansainvälisen yhteisön 
vastustuksesta huolimatta. 

 Kansainvälisen yhteisön osallistuminen: 
Algeria ja OAU välittäjinä, YK:n 
rauhanturvaoperaatio UNMEE 2000 - 
2008 

 

 
 
 
 
 
 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Rauta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Sinkki
https://fi.wikipedia.org/wiki/Lyijy
https://fi.wikipedia.org/wiki/Nikkeli


YK-JÄSENYYS 
 

1. YK:n jäsen 
 

kyllä/1945 

2. Tärkeimmät allekirjoitetut  
ja ratifioidut 
ihmisoikeussopimukset 

 

 a. Lapsen oikeuksien 
sopimus 

Ratifioitu 02.09.1990 

 b. Naisten oikeuksien 
sopimus 

Ratifioitu 3.09.1981 

 c. Vammaisten oikeuksien 
sopimus 

Ratifioitu 13.12.2006 

 d. Kansalais- ja poliittisia 
oikeuksia koskeva 
sopimus 

Ratifioitu 23.03.1976 

 e. Taloudellisia-, 
sivistyksellisiä ja sosiaalisia 
oikeuksia koskeva 
sopimus 

Ratifioitu 3.01.1976 

 f. Kidutuksen kieltävä 
sopimus 

 

 g. Rion sopimus  

 h. Kioton pöytäkirja Ratifioitu 16.2.2005 

 i. Pariisin ilmastosopimus Mahdollinen ratifiointi keväällä 2016 

 
 
ILMASTO JA YMPÄRISTÖ 
 
 

1. Ympäristöongelmat Kuivuuden seurauksena 
nälänhätä ja vesipula. Liiallisen 
laiduntamisen ja 
metsänhakkuun seurauksena 
maanpinnan eroosio.  

2. Päästöt  

 a. CFC-yhdisteiden käyttö  
 

2 ODP t 
 

 b. Hiilidioksidipäästöt 
Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden 

8,2 miljoonaa (tuhatta tonnia; 
2012 tilasto) 
0,1 (tuhatta tonnia per asukas; 
2012 tilasto) 



 c. Ekologinen jalanjälki 1,1 hehtaaria per henkilö (2010 

tilasto) 

3. Luonnonsuojelualueet 18,4 % 

 
 
TEKNOLOGIA JA INFORMAATIO 
 

1. Internetin käyttö 1,6 miljoonaa 

2.  Matkapuhelinliittymät 30,5 miljoonaa  

 
 
YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA 
 

Kansalaisoikeudet 6 Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 
huonoin) 

Korruptio 33 Skaala: 0-100 (100 on paras) 

 
Köyhää Etiopiaa koettelevat toistuvat kuivuudet ja tulvat. Ongelman takana ovat ilmastonmuutos 
ja La Niña -ilmiö. La Niñassa on kyse meren pintaveden lämpötilan poikkeuksellisesta 
kylmenemisestä, mikä saa Afrikan sarvessa aikaan niukempia sateita. Toisaalta se aiheuttaa 
ylänköalueilla kesä-elokuun sadekaudella tulvia tavanomaista rankempien sateiden vuoksi. Tällä 
hetkellä yli kolme miljoonaa etiopialaista onkin akuutin humanitaarisen avun tarpeessa.  
 
Etiopian talous rakentuu vahvasti maatalouden varaan. Toinen yleinen elinkeino on 
paimentolaisuus. Molemmat ovat riippuvaisia säästä, erityisesti sateista.  Pienentyneet sadot 
vaarantavat monien päävientituotteiden, kuten kahvin, myynnin ja siten Etiopian lupaavalta 
näyttäneen talouskasvun. Kilpailu viljelymaasta ja ravinnosta lisääntyy kiihtyvällä tahdilla. 
Ruokaturvan ja elinkeinoelämän ylläpidon vaikeutumisen lisäksi kuivuus ja tulvat vaarantavat 
lasten koulunkäynnin. Tilanne onkin ajanut useat kotitaloudet pakolaisuuteen. 

Etiopian väkiluku kasvaa noin 2,5 prosenttia vuodessa, ja kaupungistuminen on nopeaa.  

 

Elintarvikkeiden hinnat tulevat edelleen nousemaan mitättömien satojen vuoksi, mikä syventää 
humanitaarisen avun tarvetta Etiopiassa. Ongelmista ei voi syyttää pelkkää ilmastonmuutosta, 
mutta sen merkitys on erityisen voimakas. 

 
 
 
 
 



Lähteet: 
 
http://globalis.fi/Maat/Etiopia 
https://ilmasto-opas.fi/fi/ 
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=220773&contentlan=1&culture=fi-FI  
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/country_profiles/   
https://www.unric.org/fi/  
https://fi.wikipedia.org/wiki/Etiopia#Ilmasto  
https://www.youtube.com/watch?v=gByD293uFsY  
https://www.unric.org/fi/perustietoa-yksta/16  
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2118.html   
http://www.worldlifeexpectancy.com/ethiopia-life-expectancy  
http://www.worldometers.info/world-population/ethiopia-population/  
http://www.unicef.org/infobycountry/ethiopia_statistics.html  
http://www.indexmundi.com/ethiopia/gdp_per_capita_(ppp).html 
http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/eth/  
http://countryeconomy.com/national-debt/ethiopia  
http://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS/countries/ET?display=graph  
https://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndex3.cfm?tid=90&pid=44&aid=8  
http://unstats.un.org/unsd/environment/envpdf/Country_Snapshots_Aug%202013/Ethiopia.pdf  
 
  

Hakusanoja: Paris agreement/ Pariisin ilmastosopimus, climate change/ ilmastonmuutos, 
global warming/ilmaston lämpeneminen - maan nimi, katsokaa linkkilistaa: mm. Globalis.fi, 
ilmasto-opas.fi, tärkeää myös ilmastouutisten mediaseuranta   
  
  
  

Apukysymykset:   

 Minkälainen on maanne energiapolitiikka/teollisuus/elinkeino?  

 Miten ilmastonmuutos vaikuttaa maahanne? Käyttäkää konkreettisia esimerkkejä.  

 Mitkä ilmastokysymykset ovat maallenne erityisen tärkeitä? Miksi?  

 Minkälaista ilmastopolitiikkaa maassanne harjoitetaan? Katso esim. eri ilmastosopimukset. 

 Miten maassanne suhtaudutaan fossiilisiin polttoaineisiin tai uusiutuviin 
energiamuotoihin?   

 Miksi ilmastosopimuksen allekirjoittaminen olisi maallenne tärkeää?  
Minkä maiden kanssa kannattaisi tehdä yhteistyötä? Tutkikaa muiden maiden taustoja.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://globalis.fi/Maat/Etiopia
https://ilmasto-opas.fi/fi/
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=220773&contentlan=1&culture=fi-FI
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/country_profiles/
https://www.unric.org/fi/
https://fi.wikipedia.org/wiki/Etiopia#Ilmasto
https://www.youtube.com/watch?v=gByD293uFsY
https://www.unric.org/fi/perustietoa-yksta/16
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2118.html
http://www.worldlifeexpectancy.com/ethiopia-life-expectancy
http://www.worldometers.info/world-population/ethiopia-population/
http://www.unicef.org/infobycountry/ethiopia_statistics.html
http://www.indexmundi.com/ethiopia/gdp_per_capita_(ppp).html
http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/eth/
http://countryeconomy.com/national-debt/ethiopia
http://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS/countries/ET?display=graph
https://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndex3.cfm?tid=90&pid=44&aid=8
http://unstats.un.org/unsd/environment/envpdf/Country_Snapshots_Aug%202013/Ethiopia.pdf


Valtiollinen kanta  
Mitä mieltä edustamasi maa on käsiteltävästä aiheesta?  
 
 
 
 

Pääargumentit 
Mitkä ovat pääargumenttinne, joilla puolustatte kantaanne? 
 
1. 
 
2. 
 
3. 

Vasta-argumentit 
Valmistaudutaan väittelyyn – mitkä ovat todennäköisimmät vasta-argumentit, joita uskotte 
kuulevanne väittelyn aikana? 
 
1. 
 
2. 
 
3. 

Ongelmanratkaisu 
Miten mielestänne käsiteltävänä oleva kysymys voidaan ratkaista? Pyrkikää mahdollisimman 
konkreettisiin ehdotuksiin.  
 
 
1. 
 
2. 
 
3. 


