
 

 

 

 

 

  Päätöslauselma 2250 (2015) 

  Hyväksytty turvallisuusneuvoston 7573. kokouksessa 9. joulukuuta 2015   

  

Turvallisuusneuvosto,  

palauttaa mieliin päätöslauselmansa 1325 (2000), 1820 (2008), 1889 (2009), 1960 

(2010), 2106 (2013), 2122 (2013) ja 2242 (2015) koskien naisia, rauhaa ja turvallisuutta 

sekä kaikki puheenjohtajansa niihin liittyvät lausunnot, terrorismin vastaista taistelua 

koskevat päätöslauselmansa 2178 (2014) sekä puheenjohtajansa antaman lausunnon 

S/PRST/2015/11 ja konfliktin jälkeisestä rauhanrakentamista koskevat puheenjohtajan 

lausunnot S/PRST/2012/29 ja S/PRST/2015/2, 

palauttaa mieliin päätöslauselmansa 1265 (1999) ja 1894 (2009) siviilihenkilöiden 

suojelemisesta aseellisissa konflikteissa,  

pitää mielessään YK:n peruskirjan päämäärät ja periaatteet sekä peruskirjan ensisijaisesti 

turvallisuusneuvostolle antaman vastuun kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden 

ylläpitämisestä, 

ottaa huomioon, että termi nuoret määritellään tämän päätöslauselman kontekstissa 18–

29-vuotiaina henkilöinä ja ottaa myös huomioon, että termillä voi olla erilaisia 

määritelmiä kansallisesti ja kansainvälisesti, mukaan lukien nuorten määritelmä 

yleiskokouksen päätöslauselmissa  A/RES/50/81 ja A/RES/56/117, 

tunnustaa, että nykyinen nuorten sukupolvi on suurin, mitä tähän mennessä on ollut ja 

että nuoret ovat usein enemmistönä maissa, joissa aseellisia konflikteja esiintyy, 

 ilmaisee huolensa siitä, että useat niistä, joiden elämään aseelliset konfliktit vaikuttavat 

haitallisesti ovat nuoria, muun muassa pakolaisina ja maan sisäisinä pakolaisina ja siitä, 

että häiriöt nuorten pääsyssä koulutuksen ja taloudellisten mahdollisuuksien piiriin 

vaikuttavat dramaattisesti kestävän rauhan ja sovinnonteon mahdollisuuksiin, 

tunnustaa sen tärkeän ja positiivisen myötävaikutuksen, joka nuorilla on työssä rauhan ja 

turvallisuuden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi,  

 vahvistaa sitä tärkeää roolia, joka nuorilla voi olla konfliktien ehkäisemisessä ja 

ratkaisemisessa sekä heidän avainasemaansa rauhan ylläpitämisen ja rauhanrakentamisen 

kestävyydessä, syrjimättömyydessä ja onnistumisessa,  

 tunnustaa, että nuoret tulisi ottaa aktiivisesti mukaan kestävän rauhan edistämiseen ja 

vaikuttamaan oikeuden tapahtumisessa ja sovittelussa ja että nuorten suuri määrä on 

luonut ainutlaatuisen väestötieteellisen muuttujan, jolla voi olla vaikutusta kestävän 
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rauhan ja taloudellisen vaurauden saavuttamisessa, jos tätä varten on olemassa nuoret 

mukaan ottavia toimintaperiaatteita, 

 tunnustaa, että radikalisaation ja väkivaltaisten ääriliikkeiden lisääntyminen erityisesti 

nuorten keskuudessa uhkaa vakautta ja kehitystä ja voi usein toimia esteenä 

rauhanrakentamisen eteen tehdylle työlle ja lietsoa konflikteja ja painottaa niiden 

tilanteiden ja olosuhteiden käsittelyn tärkeyttä, jotka ovat nuorten väkivaltaan ja 

väkivaltaisiin ääriliikkeisiin johtavan radikaalisaation taustalla ja voivat edistää 

terrorismia, 

ilmaisee huolensa globaalissa yhteiskunnassa lisääntyneestä terroristien ja heidän 

tukiryhmiensä uusien tieto- ja kommunikaatioteknologioiden hyödyntämisestä, 

erityisesti internetin käytöstä nuorten värväämisessä ja kiihottamisessa terroristitekojen 

tekemiseen sekä heidän toimintansa rahoittamiseen, suunnittelemiseen ja 

valmistelemiseen ja korostaa tarvetta jäsenvaltioiden väliseen yhteistyöhön, jotta 

terroristien teknologian, viestinnän ja resurssien hyödyntäminen terroristitekojen tuen 

lietsontaan voidaan estää, mutta kunnioittaen samalla ihmisoikeuksia ja ihmisten 

perustavanlaatuisia vapauksia ja noudattaen kansainvälisten lakien muita velvoitteita, 

ottaa huomioon nuorten tärkeän potentiaalin myös positiivisina roolimalleina, jotka 

auttavat estämään ja vastustamaan väkivaltaisia ääriliikkeitä, jotka voivat edistää 

terrorismia ja lietsovat konflikteja, jarruttavat sosioekonomista kehitystä ja edistävät 

alueellista ja kansainvälistä turvattomuutta, 

toteaa, että pääsihteeri viimeistelee väkivaltaisten ääriliikkeiden estämisen 

toimintasuunnitelmaa, joka sisällyttää nuorten osallistumisen, johtajuuden ja 

voimauttamisen Yhdistyneiden kansakuntien strategian ja reagoinnin ytimeen,  

ottaa huomioon YK:n nuoriso-ohjelman, ohjaavat periaatteet nuorten osallistamiseen 

rauhanrakentamiseen, elokuun 2015 nuoret, rauha ja turvallisuus -foorumin, Ammanin 

julkilausuman, syyskuun 2015 nuorten huippukokouksen väkivaltaisia ääriliikkeitä 

vastaan ja sen perusteelta laaditun raportin (Action Agenda to Prevent Violent Extremism 

and Promote Peace) ja tiedostaa niiden roolin, kun luodaan perustaa, joka edistää nuorten 

syrjimätöntä osallistumista ja positiivista myötävaikutusta rauhanrakentamisessa 

konfliktin aikana ja konfliktien jälkeisissä tilanteissa, 

tiedostaa kansallisten hallitusten ja alueellisten ja kansainvälisten organisaatioiden 

käynnissä olevan työn nuorten osallistamiseksi rauhanrakentamiseen ja ylläpitämiseen, 

kannustaa jäsenvaltioita harkitsemaan YK:n yhteisen lähestymistavan kehittämistä 

mukaan ottavasta kehityksestä avaimena konfliktien estämiseen sekä pitkäkestoiseen 

vakauteen ja kestävään rauhaan ja painottaa tässä yhteydessä sen tärkeyttä, että toimijat 

tunnistetavat ja ottavat käsittelyyn sosiaalisen, taloudellisen, poliittisen, kulttuurisen ja 

uskonnollisen ulkopuolelle jättämisen, suvaitsemattomuuden sekä terrorismia edistävät 

väkivaltaiset ääriliikkeet konfliktien ajureina,  

 tunnustaa, että nuorten suojeleminen konfliktien aikana ja niiden jälkeen sekä heidän 

osallistumisensa rauhanprosesseihin voi olla hyvin merkityksellistä pyrkimyksissä 

kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi ja on vakuuttunut 

siitä, että siviilien suojelemisen, mukaan lukien nuorten suojelemisen aseellisissa 

konflikteissa tulisi olla tärkeä näkökulma missä tahansa kattavassa strategiassa 

konfliktien ratkaisemiseen ja rauhanrakentamiseen, 

huomioi tähän liittyvät säännökset Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman 

perussäännössä, 

 

 



Osallistuminen 

1. Kehottaa jäsenvaltioita kehittämään tapoja nuorten kattavan edustuksen lisäämiseksi 

päätöksenteon kaikilla tasoilla kansallisissa, alueellisissa ja kansainvälisissä 

instituutioissa sekä järjestelmiä konfliktien ehkäisemiseen ja ratkaisemiseen, 

mukaan lukien instituutioita ja järjestelmiä, jotka ehkäisevät terrorismia edistäviä 

väkivaltaisia ääriliikkeitä, ja tarvittaessa harkitsemaan yhtenäistettyjen järjestelmien 

kehittämistä nuorten merkitykselliseen osallistumiseen rauhanprosesseihin ja 

kiistojen ratkaisemiseen; 

2. Vetoaa kaikkiin osapuoliin, että ne neuvotellessaan ja toimeenpannessaan 

rauhansopimuksia ottavat tarvittaessa huomioon nuorten osallistumisen ja 

näkökulmat ja huomioivat, että heidän syrjään jättämisensä on haitallista kestävän 

rauhan rakentamiselle kaikissa yhteiskunnissa, ottaen huomioon muun muassa 

seuraavanlaiset erityiset näkökulmat:  

a. nuorten erityistarpeet kotiinpaluun, uuteen asuinpaikkaan asettumisen, 

kuntoutumisen, uudelleensopeutumisen ja konfliktin jälkeisen 

jälleenrakentamisen yhteydessä;  

b. toimet, jotka tukevat paikallisia nuorten rauhanaloitteita ja paikallisia 

prosesseja konfliktien ratkaisemisessa ja jotka ottavat nuoret mukaan 

kaikkiin rauhansopimusten toimeenpanomekanismeihin; 

c. toimet, jotka voimaannuttavat nuoria rauhanrakentamisessa ja konfliktien 

ratkaisemisessa;  

3.  Painottaa sen tärkeyttä, että turvallisuusneuvosto ottaa tarvittaessa huomioon 

nuoriin liittyvät näkökulmat muun muassa konsultoimalla paikallisia ja 

kansainvälisiä nuorisoryhmiä; 

Suojelu 

4. Vetoaa kaikkiin aseellisten konfliktien osapuoliin, jotta ne täysin kunnioittaisivat 

kansainvälistä oikeutta siviilien suojelemiseen, mukaan lukien siviilien, jotka ovat 

nuoria, ja heitä koskevia velvoitteita vuoden 1949 Geneven yleissopimuksessa sekä 

sen lisäpöytäkirjoissa vuodelta 1977;  

5. Vetoaa myös valtioihin, jotta ne kunnioittaisivat heitä koskevia velvoitteita vuoden 

1951 pakolaissopimuksessa ja sen lisäpöytäkirjassa vuodelta 1967, Kaikkinaisen 

naisten syrjinnän poistamista koskevassa yleissopimuksessa vuodelta 1979 ja sen 

lisäpöytäkirjassa vuodelta 1999 sekä vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyssä 

yleissopimuksessa;   

6. Vetoaa myös jäsenvaltioihin, jotta ne kunnioittaisivat vastuitaan lopettaa 

rankaisemattomuus ja vetoaa niihin myös, että ne asettavat syytteeseen 

kansanmurhasta, rikoksista ihmisyyttä vastaan, sotarikoksista ja muista törkeistä 

siviilejä, mukaan lukien nuoria vastaan tehdyistä rikoksista vastuussa olevat ja 

huomioi, että taistelu vakavimpien kansainvälisesti huolestuttavien rikosten 

rankaisemattomuutta vastaan on saanut vahvistusta kansainvälisen tuomioistuimen, 

tilapäisten ja sekatuomioistuinten ja kansallisten tuomioistuinten erikoistuneiden 

jaostojen työn ja rikollisten syytteeseen asettamisen myötä; 

7. Vetoaa kaikkiin aseellisten konfliktien osapuoliin, jotta ne ryhtyisivät tarvittaviin 

toimiin siviilien, mukaan lukien nuorten siviilien suojelemiseksi kaikelta 

seksuaaliselta hyväksikäytöltä ja sukupuoleen liittyvältä väkivallalta; 

8. Vahvistaa uudelleen, että valtioiden tulee kunnioittaa ja varmistaa kaikkien rajojensa 

sisällä ja hallintovaltansa alla olevien henkilöiden, mukaan lukien nuorten, 

ihmisoikeuksia asianmukaisten kansainvälisten lakien mukaisesti ja vahvistaa 



uudelleen, että jokainen valtio on päävastuussa asukkaidensa suojelemisesta 

kansanmurhilta, sotarikoksilta, etnisiltä puhdistuksilta ja rikoksilta ihmisyyttä 

vastaan;   

9. Kehottaa jäsenvaltioita kehittämään tarkkoja kansainvälistä lakia noudattavia toimia, 

joilla varmistetaan aseellisten konfliktien aikana ja konfliktien jälkeen siviilien, 

mukaan lukien nuorten, suojeleminen;  

 Ennaltaehkäiseminen  

10. Kehottaa jäsenvaltioita edistämään osallistavaa ja mahdollistavaa ympäristöä, jossa 

nuoret toimijat myös erilaisista taustoista tunnustetaan, ja heille tarjotaan riittävästi 

tukea toimiin väkivaltaa vastaan ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi;  

11. Korostaa sen tärkeyttä, että luodaan nuoria koskevia positiivisesti 

rauhanrakentamisen pyrkimyksiin myötävaikuttavia toimintaperiaatteita, kuten 

sosiaalista ja taloudellista kehitystä, alueellisen taloudellisen kasvun projektien 

tukemista ja työllistymismahdollisuuksien ja ammatillisen harjoittelun tarjoamista 

nuorille, heidän koulutuksensa edistämistä ja nuorisoyrittäjyyden edistämistä ja 

rakentavaa poliittista osallistumista; 

12. Kehottaa jäsenvaltioita tukemaan tarvittaessa rauhaa edistävää laadukasta 

koulutusta, joka antaa nuorille työkalut vaikuttaa rakentavasti yhteiskunnan 

rakenteisiin ja osallistaviin poliittisiin prosesseihin;  

13. Vetoaa kaikkiin asianomaisiin toimijoihin, jotta ne tutkisivat sellaisten mekanismien 

käyttöönottoa, joilla edistetään rauhan, suvaitsevaisuuden ja kulttuurien- ja 

uskontojenvälisen dialogin kulttuuria, joka osallistaa nuoret ja vähentää heidän 

haluaan osallistua väkivallantekoihin, terrorismiin, muukalaisvihaan ja 

kaikenlaiseen syrjintään; 

 Kumppanuudet  

14. Kehottaa jäsenvaltioita lisäämään tarvittaessa poliittista, taloudellista, teknistä ja 

logistista tukeaan, joka osallistaa nuoria rauhan pyrkimyksissä konfliktitilanteissa ja 

konfliktien jälkeisissä tilanteissa, mukaan lukien sellaisissa, joihin ovat ryhtyneet 

asianomaiset osapuolet, rahastot ja ohjelmat, muun muassa Yhdistyneiden 

kansakuntien rauhanrakentamisen tukitoimisto, Yhdistyneiden kansakuntien 

rauhanrakennusrahasto, YK:n kehitysohjelma, YK:n väestörahasto, UN-Women ja 

YK:n pakolaisasiain valtuutetun toimisto, YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto, 

YK:n huumeiden ja rikollisuuden torjunnasta vastaava toimisto ja muut 

asiaankuuluvat elimet sekä paikallisen ja kansainvälisen tason toimijat;   

15. Painottaa rauhanrakennuskomission elintärkeää roolia niiden olosuhteiden ja 

tekijöiden käsittelemisessä, jotka johtavat mahdollisesti terrorismiin johtavan 

väkivaltaisuuden ja väkivaltaisten ääriliikkeiden lisääntymiseen nuorten 

keskuudessa sisällyttämällä sen neuvoihin ja rauhanrakennusstrategioiden 

suosituksiin tapoja, joilla nuoret voidaan osallistaa merkityksellisesti aseellisten 

konfliktien aikana ja niiden jälkipuinnissa; 

16. Kannustaa jäsenvaltioita ottamaan asianomaiset paikalliset yhteisöt ja valtiosta 

riippumattomat toimijat mukaan kehittämään strategioita taisteluun terrorismia 

edistävien väkivaltaisten ääriliikkeiden narratiiveja vastaan, vaikuttamaan niihin 

olosuhteisiin, jotka voivat edistää terrorismiin johtavien väkivaltaisten ääriliikkeiden 

leviämistä muun muassa voimaannuttamalla nuoria, naisia, uskontojen, kulttuurien 

ja koulutuksen johtajia ja kaikkia muita asianomaisia siviiliyhteiskunnan ryhmiä 

sekä ottamaan käyttöön räätälöityjä lähestymistapoja, jotka estävät rekrytoinnit 

tällaisiin väkivaltaisiin ääriliikkeisiin ja edistävät sosiaalista osallisuutta ja 

yhteenkuuluvuutta;  



 Vetäytyminen & sopeuttaminen  

17. Kannustaa kaikkia aseistariisunnan, kotiuttamisen ja sopeuttamisen 

suunnittelemisessa mukana olevia osapuolia ottamaan huomioon aseellisista 

konflikteista kärsineiden nuorten tarpeet, mukaan lukien seuraavilla keinoilla:  

a. näyttöön perustuvilla ja molemmat sukupuolet huomioon ottavilla 

työllistymismahdollisuuksilla, osallistavalla työmarkkinapolitiikalla, 

kansallisallisilla nuorten työllistämisen toimintasuunnitelmilla, jotka on 

toteutettu yhteistyössä yksityissektorin kanssa ja kehitetty yhdessä nuorten 

kanssa ja koulutuksen, työllistymisen ja harjoittelun yhteisroolin 

tunnustamisella nuorten syrjäytymisen estämisessä;  

b. panostamalla nuorten kykyjen ja taitojen kehittämiseen vastaamaan 

työelämän tarpeisiin merkityksellisillä koulutusmahdollisuuksilla, jotka on 

suunniteltu edistämään rauhan kulttuuria;  

c. tukemalla nuorten johtamia ja rauhanrakentamisen organisaatioita 

yhteistyökumppaneina nuorten työllistämiseen ja yrittäjyyteen tähtäävissä 

ohjelmissa;  

18. Toteaa valmiutensa ottaa huomioon toimenpiteiden mahdollisen vaikutuksen 

väestöön, mukaan lukien nuoriin, kun niitä pannaan käytäntöön YK:n peruskirjan 

artikkeli 41:n mukaisesti;   

 Seuraavat askeleet 

19. Rohkaisee asianomaisia Yhdistyneiden kansakuntien yksikköjä, esittelijöitä ja 

erityislähettiläitä sekä pääsihteerin edustajia, mukaan lukien pääsihteerin 

nuorisoedustajaa parantamaan koordinaatiotaan ja vuorovaikutustaan liittyen 

nuorten tarpeisiin aseellisten konfliktien ja konfliktien jälkeisten tilanteiden aikana;   

20. Pyytää pääsihteeriä tekemään tilanneselvityksen nuorten positiivisesta 

myötävaikutuksesta rauhanprosesseissa ja konfliktien ratkaisemisessa, jotta 

voitaisiin antaa suosituksia tehokkaista vastauksista paikallisilla, alueellisilla ja 

kansainvälisillä tasoilla ja pyytää myös pääsihteeriä saattamaan tämän selvityksen 

tulokset turvallisuusneuvoston ja kaikkien YK:n jäsenvaltioiden käytettäviksi;  

21. Pyytää pääsihteeriä myös sisällyttämään turvallisuusneuvostolle tehtäviin 

raportteihin tietoa toimenpiteistä, jotka on otettu käyttöön tämän päätöslauselman 

toteuttamiseksi, mukaan mukien tietoa nuorten asemasta aseellisissa konflikteissa ja 

toimenpiteistä, jotka liittyvät tässä päätöslauselmassa esiteltyyn nuoriin liittyvään 

ennaltaehkäisemiseen, kumppanuuksiin, osallistumiseen, suojeluun, vetäytymiseen 

ja sopeuttamiseen;   

22. Päättää seurata aktiivisesti asian kehittymistä. 

 

 

 

  

 


