Päätöslauselma 2419 (2018)

Hyväksytty YK:n turvallisuusneuvoston 8277. kokouksessa 6. kesäkuuta 2018

Turvallisuusneuvosto,
vahvistaa uudelleen sitoutumisensa jatkaa päätöslauselman 2250 (2015) täysimittaista
toimeenpanoa,
palauttaa mieliin päätöslauselmansa 1325 (2000), 1820 (2008), 1889 (2009), 1960
(2010), 2106 (2013), 2122 (2013) ja 2242 (2015) koskien naisia, rauhaa ja turvallisuutta
sekä puheenjohtajansa kaikki asiaan liittyvät lausunnot,
palauttaa myös mieliin terrorismin vastaiset päätöslauselmansa, mukaan lukien 2178
(2014), 2195 (2014), 2354 (2017), 2395 (2017) ja 2396 (2017) sekä puheenjohtajansa
lausunnon S/PRST/2015/11,
palauttaa mieliin päätöslauselmansa 1265 (1999) ja 1894 (2009) siviilihenkilöiden
suojelemisesta aseellisissa konflikteissa,
palauttaa mieliin päätöslauselmansa 1645 (2005), 2282 (2016) ja 2413 (2018)
rauhanrakentamisen arkkitehtuurista sekä puheenjohtajansa lausunnot S/PRST/2012/29
ja S/PRST/2015/2 koskien konfliktin jälkeistä rauhanrakentamista,
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,
pitää mielessään Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan tarkoitusperät ja periaatteet
sekä peruskirjassa esitetyn turvallisuusneuvoston ensisijaisen vastuun kansainvälisen
rauhan ja turvallisuuden ylläpitämisessä,
vahvistaa uudelleen sen tärkeyttä, että Yhdistyneet kansakunnat kykenee toteuttamaan
sen perustamisen takana ollutta tahtotilaa tulevien sukupolvien säästämisestä sodan
tuhoilta ja painottaa ehkäisevää diplomatiaa, sovittelua ja ”hyviä palveluksia”,
rauhanturvaamista, rauhanrakentamista ja rauhan ylläpitämistä,
vahvistaa myös uudelleen sitä tärkeää ja myönteistä vaikutusta, joka nuorilla voi olla
työssä rauhan ja turvallisuuden ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi,

vahvistaa uudelleen sitä tärkeää roolia, joka nuorilla voi olla konfliktien ehkäisemisessä
ja ratkaisemisessa sekä heidän avainasemaansa rauhan ylläpitämisen ja
rauhanrakentamisen kestävyydessä, syrjimättömyydessä ja onnistumisessa,
vahvistaa uudelleen valtioiden vastuunottamisen ja johtamisen tärkeyttä
rauhanrakentamisessa, minkä mukaan vastuu rauhan ylläpitämisestä jakaantuu laajasti
hallitukselle ja kaikille muille kansallisille sidosryhmille,
vahvistaa uudelleen myös valtioiden hallitusten ja auktoriteettien ensisijaista vastuuta
rauhanrakentamisen ja ylläpitämisen prioriteettien, strategioiden ja aktiviteettien
valitsemisessa, edistämisessä ja ohjaamisessa ja painottaa, että tasa-arvoon perustuva
syrjimättömyys, muun muassa nuorten täyden ja tosiasiallisen osallistumisen
varmistaminen ilman minkäänlaista erottelua esimerkiksi rotuun, ihonväriin,
sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen suuntautumiseen tai muuhun
mielipiteeseen, kansalliseen tai sosiaaliseen taustaan, omaisuuteen, synnyintaustaan tai
muuhun statukseen perustuen on avainasemassa kansallisten rauhanrakentamisen
prosessien ja tavoitteiden edistämisessä sen varmistamiseksi, että yhteiskunnan kaikkien
osien tarpeet otetaan huomioon,
tunnistaa
kansalaisyhteiskunnan,
mukaan
lukien
yhteisöpohjaisen
kansalaisyhteiskunnan, nuorten, yksityissektorin, tiedeyhteisön, aivoriihien, median,
naisten sekä kulttuurien, koulutuksen ja uskontojen johtajien tärkeyden tietoisuuden
lisäämisessä terrorismin uhista ja tehokkaammassa taistelussa niitä vastaan,
korostaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan tärkeyttä rauhanrakentamisessa ja rauhan
ylläpitämisessä, erityisesti konfliktien ennaltaehkäisemisen ja niiden pohjimmaisten
syiden käsittelyn kautta konfliktien kaikissa eri vaiheissa,
tunnustaa yhtenäistetyn lähestymistavan tärkeyden Kestävän kehityksen tavoiteohjelman
(Agenda2030) toteuttamisessa,
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,
tunnustaa nuorten kohtaamat haasteet, jotka asettavat heidät erityisen riskialttiiseen
asemaan, mukaan lukien sukupuoleen liittyvän epätasa-arvon, johon liittyy kaikkia
syrjinnän ja väkivallan muotoja ja sitkeän eriarvoisuuden, jonka vuoksi nuoret naiset ovat
erityisessä vaarassa, ja tämän vuoksi vahvistaa uudelleen sitoutumista naisten
voimaannuttamiseen ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon,
tunnustaa myös urheilun ja kulttuurin kasvavan vaikutuksen kehityksen ja rauhan
toteutumiseen niiden edistämän suvaitsevaisuuden ja kunnioittamisen kautta sekä niiden
myönteisellä vaikutuksella nuorten ja naisten, yksityishenkilöiden ja yhteisöjen
voimaannuttamiseen sekä terveyteen, koulutukseen ja osallistamiseen liittyviin
tavoitteisiin,
vahvistaa uudelleen oikeutta koulutukseen ja sen vaikutusta rauhan ja turvallisuuden
saavuttamiseen ja tunnustaa, että panostaminen yleiseen ja yhtäläiseen koulutukseen ja
valmennukseen on tärkeä periaatteellinen panostus, jonka valtiot voivat tehdä
varmistaakseen nuorison välittömän ja pitkäaikaisen kehittymisen ja painottaa, että
mahdollisuus osallistua ketään syrjimättömään, oikeudenmukaiseen ja laadukkaaseen
viralliseen ja epäviralliseen koulutukseen on tärkeä tekijä, joka antaa nuorille
mahdollisuuden hankkia tarvittavia taitoja ja kehittää kykyjään,

1.

Ottaa huomioon nuoria, rauhaa ja turvallisuutta koskevan itsenäisen
edistymisraportin “The missing peace”, jonka esitteli sen yksityinen pääkirjoittaja ja
asiantuntijoiden neuvoa-antava ryhmä;

2.

Vetoaa kaikkiin osapuoliin, että ne pohtisivat keinoja, joilla lisättäisiin nuorten
syrjimätöntä osallistumista konfliktien estämiseen ja ratkaisemiseen, mukaan lukien
rauhansopimusten neuvotteluihin ja toteuttamiseen, ottaisivat huomioon nuorten
tosiasiallisen osallistumisen ja näkemykset ja huomioisivat, että heidän sivuun
jättämisensä haittaa kestävän rauhan rakentamista ja terrorismiin liittyvien
väkivaltaisten ääriliikkeiden vastustamista;

3.

Tunnustaa nuorten potentiaalin konfliktien estämisessä ja ratkaisemisessa;

4.

Muistuttaa sen tärkeydestä, että turvallisuusneuvosto ottaa huomioon nuoriin liittyvät
näkökulmat muun muassa konsultoimalla paikallisia ja kansainvälisiä
nuorisoryhmiä, kun se on aiheellista;

5.

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 ja kehottaa jäsenvaltioita miettimään tarkkoja,
kansainvälisten lakien mukaisia keinoja, joilla voidaan suojella siviilihenkilöitä,
mukaan lukien nuoria, aseellisten konfliktien aikana ja niiden jälkeen;

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;

7.

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;

8.

Kehottaa jäsenvaltioita suojelemaan nuoria väkivallalta aseistetuissa konflikteissa ja
kehottaa kaikki osapuolia eliminoimaan kaikenlaisen seksuaalisen ja sukupuoleen
liittyvän väkivallan sekä ihmiskaupan;

9.

Tunnustaa nuorten roolin rauhan, suvaitsevaisuuden, kulttuurien ja uskontojen
välisen, väkivallan tekoja, terrorismia, muukalaisvihaa ja kaikenlaista muuta
syrjintää vähentämään pyrkivän keskustelun kulttuurin edistämisessä ja muistuttaa,
että yhteistyö erilaisten toimijoiden, mukaan lukien nuorten ja nuorten johtaman
kansalaisyhteiskunnan kanssa voi olla hyödyllistä taistelussa terroristien narratiiveja
vastaan;

10. Tunnustaa, että nuorilla ja nuorten johtamalla kansalaisyhteiskunnalla voi myös olla
tärkeä rooli pyrkimyksissä rauhanrakentamiseen ja rauhan ylläpitämiseen;
11. Vahvistaa valtioiden vastuun kunnioittaa, edistää ja suojella kaikkien henkilöiden,
mukaan lukien nuorten ihmisoikeuksia ja perusvapauksia ja varmistaa yhtäläiset
mahdollisuudet oikeuden saamiseen ja säilyttää oikeusinstituutioiden
koskemattomuus päätöksenteossa; ja ylläpitää mahdollisuuksia luovaa ja turvallista
ympäristöä nuorille työskentelyyn rauhan ja turvallisuuden hyväksi;
12. Vetoaa jäsenvaltioihin, jotta ne suojelisivat opetuslaitoksia paikkoina, joissa ei
tapahdu mitään väkivallan muotoja ja varmistaisivat, että ne ovat avoinna kaikille
nuorille, mukaan lukien syrjään jääneille nuorille ja ottavat askelia, joilla

mahdollistetaan nuorten naisten yhtäläinen mahdollisuus nauttia oikeudestaan
koulutukseen;
13. 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;
14. Kehottaa jäsenvaltioita pohtimaan miten niiden poliittinen, taloudellinen, tekninen ja
logistinen tuki konfliktitilanteissa ja konfliktien jälkeisissä tilanteissa huomioi
nuorten tarpeet ja osallistumisen pyrkimyksissä kohti rauhaa;
15. Suosittelee rauhanrakennuskomissiota sisällyttämään sen keskusteluun ja neuvoihin
tapoja, joilla voidaan lisätä nuorten merkityksellistä osallistumista kansallisiin
pyrkimyksiin rauhanrakentamiseen ja -säilyttämiseen;
16. Kehottaa pääsihteeriä ja hänen erityislähettiläitään ottamaan huomioon nuorten
näkemykset asiaankuuluvissa keskusteluissa liittyen rauhaan ja turvallisuuteen,
rauhanrakentamiseen ja rauhan ylläpitämiseen ja nuorten yhtäläisen ja täyden
osallistumisen edistämiseksi päätöksentekoon, kiinnittäen erityistä huomiota nuorten
naisten mukaan ottamiseen;
17. Kehottaa myös erityisesti asiaankuuluvia alueellisia ja osa-alueellisia toimielimiä
pohtimaan nuorille suunnattujen toimintaperiaatteiden ja ohjelmien toteuttamista ja
heidän tosiasiallisen osallistumisensa edistämistä;
18. Ilmaisee tahtonsa kutsua kansalaisyhteiskunnan, mukaan lukien nuorten johtaman
kansalaisyhteiskunnan opastamaan neuvostoa asiaan kuuluvin osin maakohtaisissa
tarkasteluissa ja asianomaisissa aihealueissa;
19. Rohkaisee asianomaisia Yhdistyneiden kansakuntien yksikköjä, esittelijöitä ja
erityislähettiläitä sekä pääsihteerin edustajia, mukaan lukien pääsihteerin
nuorisoedustajaa parantamaan koordinointiaan ja yhteistyötään liittyen nuorten
tarpeisiin aseellisten konfliktien ja konfliktien jälkeisten tilanteiden aikana;
20. Pyytää
pääsihteeriä
sisällyttämään
tarkoituksenmukaisissa
tilanteissa
turvallisuusneuvostolle
esittämässään
raportoinnissa
tietoa
saavutetusta
edistymisestä nuorten osallistumisessa rauhanprosesseihin, mukaan lukien
aseistariisunnan, kotiuttamisen ja uudelleenkotouttamisen prosesseihin ja niihin
liittyviin ohjelmiin, kuten yhteisöjen väkivallan vähentämiseen;
21. Suosittelee, että pääsihteeri pohtii sisäisiä mekanismeja, joilla voidaan laajentaa
nuorten osallistumista Yhdistyneiden kansakuntien toimintaan;
22. Pyytää pääsihteeriä toimittamaan viimeistään toukokuussa 2020 raportin neuvostolle
tämän päätöslauselman ja päätöslauselman 2250 toteuttamisesta;
23. Päättää seurata aktiivisesti asian kehittymistä.

