
OHJAAVAT PERIAATTEET NUORTEN OSALLISTAMISEEN 

RAUHANRAKENTAMISESSA 

 

Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri korosti vuoden 2012 raportissaan rauhanrakentamisesta konfliktin 

jälkeisessä tilanteessa, että ”onnistuneen rauhanprosessin tulee olla muuntuva ja luoda tilaa laajemmalle 

joukolle tekijöitä – mukaan lukien mutta ei rajoittuen naisille, nuorille, uhreille ja syrjään jääneille yhteisöille; 

yhteisöjen ja uskontojen johtajille; kansalaisyhteiskunnan vaikuttajille; ja pakolaisille ja maansisäisille 

pakolaisille – osallistua julkiseen päätöksentekoon liittyen kaikkeen konfliktinjälkeiseen hallinnointiin ja 

toipumiseen”.1 

Sosiaalisen yhtenäisyyden ja luottamuksen ylläpitäminen kaikki mukaan ottavassa ja osallistavassa 

rauhanprosessissa muutoksen ja konfliktin aikana ja jälkeen on haastava, mutta tarpeellinen tehtävä. Useat 

avainasemassa olevat sidosryhmät ovat yhä syrjässä prosesseista tai kokonaan niiden ulkopuolella. Erityisesti 

nuorten 2  potentiaalinen myötävaikutus ja osallistaminen tehokkaaseen rauhanrakentamiseen on saanut 

vähäisesti huomioita ja tukea. 

Nuorten johtajuus ja roolit konfliktien, väkivallan ja ääriliikkeiden ennaltaehkäisemisessä ja ratkaisemisessa 

ovat kuitenkin tärkeitä resursseja, joita ilman on vaikea saavuttaa kestävää rauhaa. Nuoret ovat arvokkaita 

innovoijia ja muutoksenajajia, ja heidän osallistumistaan tulisi aktiivisesti tukea, pyytää ja arvostaa elintärkeänä 

osana rauhanomaisten yhteisöjen rakentamista ja demokraattisen hallintotavan ja muutoksen tukemisesta. 

Nuorten osallistuminen edistää myös kansalaisten osallistumista ja aktiivista kansalaisuutta. Nuorten 

osallistaminen rauhanprosessiin vaatii useita eri lähestymistapoja. Näihin kuuluu: 

(1) ihmisoikeuksiin perustuva lähestymistapa, joka perustuu YK:n yleissopimukseen lasten oikeuksista, 

kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevaan yleissopimukseen ja YK:n nuoriso-ohjelmaan; 

(2) talouteen perustuva lähestymistapa, joka tunnustaa nuorten keskeisen roolin heidän maansa 

taloudellisessa kehityksessä ja edistää heidän taloudellisia mahdollisuuksiaan elintärkeänä tekijänä 

heidän omalle kehitykselleen; 

(3) sosiaalipoliittinen lähestymistapa, joka yhdistää nuoret kansalaisyhteiskuntaan ja poliittiseen 

toimintakenttään ja tarjoaa heille mahdollisuuksia, koulutusta ja tukea aktiiviseen osallistumiseen 

julkisessa elämässä; ja  

(4) sosiokulttuurinen lähestymistapa, joka analysoi nuorten rooleja olemassa olevissa rakenteissa ja 

tukee näitä rakenteita koskevaa dialogia – mukaan lukien sukupolvien välistä dialogia. 

Lisähaitan aiheuttamisen kieltävä do no harm- periaate on keskiössä kaikissa tilanteissa, ja vaatii tietoisuutta 

niistä negatiivisista vaikutuksista, joita tilanteisiin puuttuminen saattaa tahattomasti aiheuttaa sekä niiden 

aktiivista välttämistä. Lisäksi kaiken osallistumisen tulisi perustua vapaaseen tahtoon. Alla listatut periaatteet 

koottiin yhteen neuvomaan avaintoimijoita, mukaan lukien maiden hallituksia; YK:n itsenäisiä yksikköjä, 

rahastoja ja ohjelmia; paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä hallituksista riippumattomia organisaatioita; 

kansalaisyhteiskunnan toimijoita; ja lahjoittajia. Periaatteet on suunniteltu tukemaan osallistavia, mukaan 

ottavia ja sukupolvien välisiä rauhanrakentamisen strategioita ja ohjelmia, jotka järjestelmällisesti edistävät ja 

takaavat nuorten osallistumista ja myötävaikutusta konfliktien haastavissa tilanteissa, joissa väkivallasta on 

usein tullut normi. Periaatteita ei ole listattu tärkeysjärjestyksessä, ja ne ovat keskenään yhtä tärkeitä. 

 

 

 

1 Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous, pääsihteerin raportti rauhanrakentamisesta konfliktin jälkeisessä tilanteessa, A/67/499– S/2012/746, 8. 

lokakuuta 2012, kappale 36. 

2 Yhdistyneiden kansakuntien määritelmän mukaan 10–24-vuotiaat. 



1. EDISTÄ NUORTEN OSALLISTUMISTA VÄLTTÄMÄTTÖMÄNÄ EHTONA ONNISTUNEELLE 

RAUHANRAKENTAMISELLE 

1.1. Pidä nuorten säännöllistä, järjestelmällistä ja merkityksellistä osallistumista olennaisena ehtona 

rauhanprosessin kestävyydelle, osallistuvuudelle ja onnistumiselle. Tämä on erityisen tärkeää 

silloin, kun nuoret muodostavat suurimman osan väestöstä. 

1.2. Edistä ymmärrystä siitä, että suurin osa nuorista haluaa rauhaa ja tasaisuutta, ja monet heistä 

tekevät aktiivisesti työtä rauhanrakentamisen eteen ja toimi sen pohjalta; vain vähemmistö 

nuorista ottaa osaa väkivaltaisuuksiin. 

1.3. Yhdistä nuorten osallistuminen rauhanprosessiin sen kaikkiin osa-alueisiin (sosiaaliseen, 

taloudelliseen, kulttuuriseen ja poliittiseen) ja kaikille tasoille (perheisiin, kouluihin, yhteisöihin ja 

paikalliseen, alueelliseen ja kansainväliseen hallintoon). 

1.4. Edistä nuoria varten ja heidän kanssaan toteutettavia kestäviä, pitkäaikaisia ja yhteistyöhön 

perustuvia hankkeita, mukaan lukien yhteishankkeita, jotka perustuvat olemassa olevien 

hankkeiden ja väliintulojen perustalle. Vältä lyhytaikaisia projekteja, jotka hyödyttävät vain 

joitakuita. 

 

2. ARVOSTA NUORTEN MONIMUOTOISUUTTA JA KOKEMUSTA JA KÄYTÄ NIITÄ HYVÄKSI 

2.1. Tiedosta, että nuorten käsitteen merkitys vaihtelee riippuen sosiaalisista, kulttuurisista ja 

poliittisista konteksteista, ja pyri ymmärtämään niitä kansallisia ja paikallisia olosuhteita, joissa 

nuoret ovat kasvaneet. 

2.2. Arvosta nuorten monimuotoisuutta ja kehitä kohdennettuja strategioita eri taustoista tulevien 

nuorten osallistamiseen ja mukaan ottamiseen huomioiden ikään, sukupuoleen, etnisyyteen, 

kulttuuriin, uskontoon, luokkaan, kastiin, koulutukseen, sosiaaliseen asemaan, asuinpaikkaan 

(maaseutu/kaupunki), seksuaaliseen suuntautumiseen, fyysisiin ja henkisiin ominaisuuksiin, 

kiinnostuksenkohteisiin jne. liittyvät eroavaisuudet. 

2.3. Ota mukaan nuoria, jotka on vaikea saavuttaa sekä niitä, jotka edustavat ryhmiä, joihin konfliktit 

usein vaikuttavat suhteettoman paljon, kuten vammaisia nuoria ja vähemmistöihin tai 

alkuperäisväestöön kuuluvia nuoria. 

2.4. Panosta erityisesti kaikissa näissä ryhmissä niihin kuuluvien syrjäytyneiden nuorten 

saavuttamiseen; älä oleta, että eliittiin kuuluvat kansalaisyhteiskunnan nuoret johtajat edustavat 

heitä. 

2.5. Tue nuoria ja nuorten johtamia organisaatioita mukaan ottamisen ja syrjään jättämisen kuvioiden 

tarkastelemisessa ja ennakoivassa työssä usein konfliktien juurisyynä olevaa syrjintää vastaan. 

2.6. Arvosta kaikkien kokemuksia, mukaan lukien konfliktissa mukana olleiden nuorten kokemuksia ja 

tee erityisjärjestelyitä niiden nuorten aktiivisen osallistumisen eteen, jotka ovat haavoittuvaisempia 

aseellisiin ryhmiin värväämiseen tai muuten osallistumiseen väkivaltaan. 

 

3. OTA HUOMIOON SUKUPUOLTEN VÄLISET EROT 

3.1. Vältä stereotypioihin liittyviä oletuksia tyttöjen, poikien, nuorten naisten, nuorten miesten ja 

nuorten transsukupuolisten henkilöiden rooleista ja tavoitteista konfliktitilanteissa. 

3.2. Tunnista ne erityiset ongelmat ja haavoittuvaisuudet, joita nuorilla voi olla konfliktien ja väkivallan 

seuraamuksena, sekä se tosiasia, että nämä usein vaihtelevat sukupuolten välillä. 

3.3. Kehitä strategioita nuorten naisten saavuttamiseksi, pyri saamaan heidät osallistumaan ja luo 

turvallinen tila, jossa he voivat tuoda esiin ongelmansa ja huolensa ja tue heidän aloitteitaan. 

 

4. MAHDOLLISTA NUORTEN VASTUUNOTTAMINEN, JOHTAMINEN JA VASTUUVELVOLLISUUS 

RAUHANPROSESSISSA 

4.1. Tunnista nuoret ja nuorten johtamat organisaatiot, jotka ovat mukana rauhanrakentamisen 

hankkeissa: löydä heidät, opi heiltä ja tue heitä. 

4.2. Luo mahdollisuuksia nuorten kestävälle osallistumiselle, vastuunottamiselle ja johtajuudelle 

paikallisissa, kansallisissa, alueellisissa ja kansainvälisissä järjestelmissä konfliktien estämiseen, 

hallitsemiseen ja ratkaisemiseen sekä rauhan säilyttämiseen. 

4.3. Vaali luottamusta ja tue vallan jakamista päätöksentekijöiden ja nuorten välillä, erityisesti 

sukupolvien välisen dialogin ja nuorten ja aikuisten välisen luottamuksen rakentamiseen pyrkivien 

aktiviteettien ja koulutusten avulla. 



4.4. Työskentele sellaisten nuorten kanssa, joilla on vaikutusvaltaa muiden nuorten keskuudessa ja 

edistä heidän johtajuustaitojaan, mutta varmista samalla myös syrjässä olevien nuorten 

osallistuminen. 

4.5. Edistä niin fyysisiä kuin virtuaalisiakin palaute- ja kommunikaatiojärjestelmiä, joiden kautta nuoret 

johtajat ovat vastuussa muille nuorille, yhteisöille ja yhteistyökumppaneille. 

 

5. ÄLÄ AIHEUTA LISÄHAITTAA 

5.1. Tarjoa nuorille fyysisesti, sosiaalisesti ja henkisesti turvallinen ympäristö osallistumiseen 

rauhanrakentamiseen ja konfliktien jälkeiseen toimintaan. 

5.2. Ota huomioon monien nuorten kokemat traumat ja tarjoa turvallinen ympäristö, jossa he voivat 

jakaa kokemuksiaan, sekä myös mahdollisuus psykososiaaliseen tukeen, oikeussuojaan ja muihin 

heidän kuntoutumistaan ja sopeuttamistaan tukeviin palveluihin. 

5.3. Ota huomioon erot ja eriarvoisuudet nuorten, toisten nuorten ja heidän yhteisöjensä joukossa ja 

väleillä ja vältä näiden pahentamista, stereotypioiden lietsomista tai vaikeiden tai vaarallisten 

tilanteiden luomista nuorille ennen heidän osallistumistaan, sen aikana tai sen jälkeen. 

5.4. Varmista, että keskustelujen fasilitaattorit ovat saaneet erityistä koulutusta hankalien 

keskusteluiden ja tilanteiden hallintaan ja että he tietävät, minne ohjata nuoret, jotka saattavat 

tarvita erityispalveluita. 

5.5. Varo tarjoamasta liian paljon mahdollisuuksia ja palveluita nuorille, jotka ovat olleet osallisina 

väkivaltaan välttääksesi muiden kannustamista väkivaltaan tai aseellisten ryhmien toimintaan 

osallistumiseen rahan tai tuen saamiseksi. 

 

6. OTA NUORET MUKAAN KAIKKIIN RAUHANRAKENTAMISEN JA KONFLIKTIN JÄLKEISEN 

OHJELMASUUNNITTELUN VAIHEISIIN 

6.1. Ota mukaan moninaisia joukkoja nuoria sellaisten kriittisten väliintulojen tunnistamiseen, jotka 

voivat muuttaa konfliktien ja väkivallan dynamiikkaa sekä konfliktien ja niiden eri toimijoiden 

roolien analysointiin. 

6.2. Käytä räätälöityjä ja ikään sopivia metodeja, joilla nuoret voivat vaikuttaa suoraan 

rauhanrakentamisen ja konfliktin jälkeisten ohjelmien ja prosessien suunnittelemiseen, 

toteuttamiseen, seuraamiseen, arvioimiseen ja jatkamiseen. 

6.3. Puhu sen puolesta ja tue sitä, että nuorten osallistuminen ja edustus paikallisen ja kansallisen 

hallinnon prosesseihin vakiintuisi, jotta he voisivat vaikuttaa heitä koskeviin käytäntöihin ja 

toimintaperiaatteisiin ja varmista, että nuorilla on tarvittavaa koulutusta ja tukea näihin 

prosesseihin osallistumiseen. 

6.4. Puhu nuorten yhteiskunnallisen osallistuminen ja rauhaan liittyvän vapaaehtoistoiminnan puolesta 

ja edistä niitä. 

6.5. Sitouta asianomaiset päätöksentekijät, instituutiot ja organisaatiot olemaan vastuussa nuorille. 

Perusta järjestelmiä, joilla nuoret voivat kommunikoida ja antaa näille palautetta erityisesti nuoriin 

liittyviin ohjelmiin ja linjauksiin liittyen. 

6.6. Tarjoa vaihtoehtoisia vallanlähteitä nuorille, jotka ovat saavuttaneet poliittista, sosiaalista tai 

taloudellista valtaa väkivallan avulla. 

 

7. PARANNA NUORTEN RAUHANRAKENTAMISEEN LIITTYVIÄ TIETOJA, ASENTEITA, TAITOJA 

JA KYKYJÄ 

7.1. Kehitä nuorten johtajuuteen, sovitteluun, neuvotteluun, konfliktien ratkaisemiseen ja 

kommunikaatioon liittyviä taitoja, elämäntaitoja ja positiivisia sosiaalisia normeja. 

7.2. Luo nuorille mahdollisuuksia jakaa heidän tavoitteitaan ja toiveitaan niin aikuisten kuin toistensa 

kanssa, anna heille mahdollisuuksia käyttää kokemuksiaan ja kykyjään hyödyksi ja osallistua eri 

alueilla, mukaan lukien sosiaaliseen, henkiseen, moraaliseen, hengelliseen, yhteiskunnalliseen, 

ammatilliseen, fyysiseen, kognitiiviseen, henkilökohtaiseen ja kulttuurisiin kehittämiseen. 

7.3. Tunnista nuoret, jotka voivat toimia positiivisina roolimalleina ja neuvoa nuorempiaan. 

7.4. Edistä nuorten positiivisia suhteista aikuisiin mentoreihin, jotka voivat neuvoa heitä elämän 

muutostilanteissa ja antaa heille näkemyksiä ja itsevarmuutta toteuttaa tavoitteitaan. 



7.5. Kehitä väkivallan ehkäisemisen strategioita, jotka ovat enemmän kuin pelkkää turvallisuusuhkiin 

reagointia, ja käsittävät väkivallan ehkäisemisen perheissä, koulussa ja yhteisöissä ja tukevat 

palautumista ja toipumista. 

 

8. PANOSTA SUKUPOLVIEN VÄLISEEN YHTEISTYÖTÖN NUORTEN YHTEISÖISSÄ 

8.1. Lisää dialogia, ymmärrystä ja mahdollisuuksia yhteistyöhön lasten, nuorten, vanhempien ja 

vanhusten välillä yhteisen toiminnan perustamiseksi väkivallan ehkäisemiseen ja ratkaisemiseen 

sekä konfliktitilanteiden muuttamiseen. 

8.2. Auta aikuisia näkemään nuorten voimaantuminen positiivisena muutoksena, eikä uhkana heidän 

omalle vallalleen ja asemalleen. 

8.3. Tunnista ja edistä paikallisten, alueellisten ja kansallisten hallintojen roolia sen tukemisessa, että 

nuoret pääsevät osallistumistumaan heidän elämäänsä vaikuttaviin prosesseihin ja päätöksiin. 

 

9. PERUSTA JA TUE TOIMINTAPERIAATTEITA, JOTKA KÄSITTELEVÄT NUORTEN TARPEITA 

KOKONAISUUDESSAAN 

9.1. Pidä nuoriin keskittyviä ja pelkästään nuoria koskevia toimintaperiaatteita tärkeinä rauhaa 

edistävinä tekijöinä. 

9.2. Panosta paikallisten, alueellisten ja kansallisten foorumien ja muiden sopivien 

kommunikaatiokanavien perustamiseen tai olemassa olevien tukemiseen nuorten osallistamiseksi 

heitä koskevan politiikan kehittämiseen. 

9.3. Tue nuorten ja rauhanrakentamisen tutkimusta, jota voidaan käyttää taustatietona 

toimintaperiaatteiden suunnittelussa. 

9.4. Tue syrjimättömien, nuorten tarpeita ja tavoitteita koskevien kansallisten toimintaperiaatteiden 

kehittämistä, panosta nuorten osallistumiseen, kehittämiseen ja voimaannuttamiseen ja noudata 

kokonaisuudessaan kansainvälisiä ihmisoikeusjulistuksia, alueellisia määräyksiä ja tärkeitä 

toimintapolitiikkaa koskevia asiakirjoja. 
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Nämä ohjaavat periaatteet on kehitetty Interagency Network on Youth Development -komitean nuorten 

rauhanrakentamiseen osallistumisen alaryhmässä. Nuorten rauhanrakentamisen alaryhmää johtaa yhdessä 

United Nations Peacebuilding Support Office (PBSO) ja Search for Common Ground (SFCG), ja sen jäsenistö 

koostuu useiden YK:n virastojen, kansainvälisten hallituksista riippumattomien järjestöjen, tieteen ja nuorten 

johtamien järjestöjen edustajista. 

Näiden ohjaavien periaatteiden laatimisessa on ollut mukana yli tuhat sidosryhmää ja organisaatiota, mukaan 

lukien seuraavat toimijat: Communities without Boundaries, Länsi-Afrikan talousyhteisö, Koulutus 

katastrofeissa -verkosto INEE, InterPeace, MercyCorps, pääsihteerin erityisedustaja lapsiin ja aseellisiin 

konflikteihin liittyen, pääsihteerin erityisedustaja lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan liittyen, PBSO, SFCG, YK:n 

sivilisaatioiden allianssi, YK:n lastenrahasto, UNOSDP, YK:n väestörahasto, YK:n nuoriso-ohjelma, YK:n 

asuinyhdyskuntaohjelma, YK:n vapaaehtoisohjelma, ONOY, Yhdysvaltain kansainvälisen kehityksen virasto, 

the Women’s Refugee Commission -komissio ja World Vision International. Periaatteiden ajatukset ja 

mielipiteet eivät kuitenkaan välttämättä edusta näiden järjestöjen näkemyksiä. 


