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Johdanto 

Tämän Euroopan komission sekä unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 

yhteisen tiedonannon tarkoituksena on edistää ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan uuden 

toimintasuunnitelman laatimista vuosiksi 2015–2019. 

EU:n johtoperiaatteet: ihmisoikeudet ja demokratia  

Elämme epävakaassa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa, jossa ihmisoikeudet ja demokratian arvot 

kyseenalaistetaan usein, ja monissa paikoissa niistä ei välitetä. Ihmisoikeusrikkomuksia on yhä 

enemmän ja ovat yhä vakavampia, kansalaisyhteiskunnan toimintaa suitsitaan, konflikteista on tullut 

monitahoisia ja autoritaarisista vallankäyttäjistä entistä röyhkeämpiä. Globalisaatioon liittyy uusia 

haasteita, jotka tekevät ihmisoikeuksien suojelusta entistä monimutkaisempaa.  

Tällaisissa olosuhteissa kansainvälinen huomio kiinnittyy luonnollisestikin vakauteen. Kestävää 

vakautta ei ole kuitenkaan mahdollista saavuttaa pelkästään turvallisuuden ja taloudellisen 

hyvinvoinnin avulla. Kansalaisten lojaalisuus maataan kohtaan ja heidän luottamuksensa 

rauhanomaisiin keinoihin riippuu siitä, kokevatko he olevansa suojassa mielivaltaisilta päätöksiltä ja 

voivansa omilla näkemyksillään vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon. Sellainen tilanne on 

mahdollinen vain ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamiseen perustuvassa 

demokraattisessa yhteiskunnassa, jonka hallitus ei ole korruptoitunut ja kantaa vastuunsa, 

parlamentti edustaa kansan erilaisia näkökantoja ja intressejä ja oikeusjärjestelmä on riippumaton. 

Muita edellytyksiä ovat vireä kansalaisyhteiskunta ja vapaa tiedonvälitys. 

Tästä lähtökohdasta käydään keskustelua vuoden 2015 jälkeistä aikaa koskevista kestävän kehityksen 

tavoitteista, joissa ihmisoikeudet ja naisten oikeudet on nostettu omiksi erillisiksi tavoitteiksi.  

Tästä syystä unionin on pidettävä ihmisoikeudet ulkoisen toimintansa keskiössä. Euroopan unionista 

tehdyn sopimuksen (SEU) 21 artikla ohjaa unionin ulkoista toimintaa ja lujittaa EU:n asemaa muun 

muassa demokratian, oikeusvaltioperiaatteen, ihmisoikeuksien yleismaailmallisuuden ja 

jakamattomuuden sekä Yhdistyneiden kansakuntien (YK) peruskirjan periaatteiden ja kansainvälisen 

oikeuden edistäjänä. Euroopan unionin perusoikeuskirja sitoo EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita 

unionin lainsäädännön täytäntöönpanossa. EU on myös osapuoli eräissä YK:n ja Euroopan neuvoston 

sopimuksissa, kuten vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyssä YK:n yleissopimuksessa. Unionin 

uskottavuus ihmisoikeuksien maailmanlaajuisena puolestapuhujana nojaa näihin pilareihin. 

Vuoden 2012 ihmisoikeus- ja demokratiapaketti 

EU laati vuonna 2012 ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan kunnianhimoisen strategiakehyksen1. 

Siinä esitetään, miten EU aikoo noudattaa perussopimuksen mukaista velvollisuuttaan edistää 

demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta sekä ihmisoikeuksien yleismaailmallisuutta ja jakamattomuutta.  

Strategiakehys painopisteineen ja johtoperiaatteineen muodostaa edelleen – lähes kolme vuotta 

käyttöönottonsa jälkeen – puitteet unionin toiminnalle.  

                                                            
1 Neuvoston asiakirja ST 11855/12, 25.6.2012. 
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Toinen merkkipaalu EU:n ihmisoikeuspolitiikassa oli vuonna 2012 tehty päätös perustaa 

ihmisoikeuksista vastaavan EU:n erityisedustajan toimi. Erityisedustaja on parantanut EU:n 

ihmisoikeuspolitiikan näkyvyyttä ja tuloksellisuutta, lisännyt vuorovaikutusta kumppaneidemme 

kanssa ja auttanut tietyissä painopisteissä edistymistä. Neuvoston päätös2 jatkaa erityisedustajan 

toimikautta kahdella vuodella on osoitus siitä, että tehtävää pidetään tärkeänä. 

Vuonna 2012 hyväksytyn ihmisoikeuspaketin kolmas olennainen osa oli ihmisoikeuksia ja 

demokratiaa koskeva toimintasuunnitelma (2012–2014)3, josta oli apua strategiakehyksessä 

annettujen sitoumusten täytäntöönpanossa. 

Toimintasuunnitelmaan sisältyi 97 toimea, jotka kattavat laajan valikoiman ihmisoikeus- ja 

demokratiakysymyksiä ja joiden täytäntöönpanosta vastaavat sekä EU että kansallisella tasolla 

jäsenvaltiot. Sillä kaikki sidosryhmät sidottiin selkeisiin tavoitteisiin tarkkaan määritellyissä 

aikatauluissa.  

Toimintasuunnitelman 2012–2014 saavutukset 

Vuosien 2012–2014 toimintasuunnitelma auttoi kaikkien sidosryhmien sitouttamisessa, ja sillä 

varmistettiin, että ne keskittivät ponnistelunsa muutamiin avaintavoitteisiin. Toimintasuunnitelman 

puitteissa tehty työ johti eräisiin merkittäviin saavutuksiin.  

Toimintasuunnitelma lisäsi ihmisoikeusnäkökulman sisällyttämistä kaikille EU:n ulkopolitiikan aloille 

ja niiden täytäntöönpanotoimiin, mikä johti konkreettisiin muutoksiin kentällä. Esimerkkejä tällaisista 

muutoksista ovat toimet ihmisoikeusnäkökulman sisällyttämiseksi säädösehdotusten ja muiden 

ehdotusten vaikutustenarviointeihin sekä ihmisoikeustilanteen arvioiminen keskeisenä osan EU:n 

avun myöntämisprosessia.  

Toimintasuunnitelma myös auttoi EU:ta kehittämään välineitä ja resursseja, joita tarvitaan 

yhtenäisemmän politiikan muotoilussa ja täytäntöönpanossa. Tätä tavoitetta ovat tukeneet 

neuvoston ihmisoikeustyöryhmän perustaminen Brysseliin, keskeisiä ihmisoikeuskysymyksiä 

(uskonnon- ja vakaumuksenvapaus4, homojen, lesbojen, biseksuaalien, transihmisten ja 

intersukupuolisten (hlbti) oikeudet5 sekä sananvapaus verkossa ja verkon ulkopuolella6) koskevien 

yksityiskohtaisten EU:n suuntaviivojen antaminen, eri välineiden käyttöönotto oikeuksiin perustuvan 

lähestymistavan soveltamiseksi kehityskysymyksiin, EU:n edustustojen ja jäsenvaltioiden 

suurlähetystöjen yhteistyöhön perustuvien maakohtaisten ihmisoikeusstrategioiden käyttöönotto, 

ihmisoikeuskysymyksistä vastaavien yhteyspisteiden perustaminen EU:n edustustoihin sekä EU:n 

henkilöstölle ja jäsenvaltioiden diplomaateille tarkoitetun koulutusohjelman kehittäminen. 

Toimintasuunnitelmalla myös edistettiin tehokasta monenvälisyyttä, kun YK:n 

ihmisoikeusfoorumeilla, varsinkin ihmisoikeusneuvostossa, laadittiin EU:lle vuotuisia strategioita ja 

painopisteitä. Lisäksi toimintasuunnitelmalla keskitettiin EU:n toimet muutamiin tärkeimpiin 

                                                            
2 Neuvoston asiakirja ST 5716/15, 12.2.2015. 
3 Neuvoston asiakirja ST 11855/12, 25.6.2012. 
4 Neuvoston asiakirja ST 11491/13, 24.6.2013. 
5 Neuvoston asiakirja ST 11492/13, 24.6.2013. 
6 Neuvoston asiakirja ST 9647/14, 12.5.2014. 
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painopisteisiin, joita ovat muun muassa naisten, tyttöjen, lapsen ja hlbti-henkilöiden oikeudet, ja 

siinä kehotettiin jatkamaan työtä taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien 

edistämiseksi, mikä on linjassa ihmisoikeuksien jakamattomuutta koskevan unionin sitoumuksen 

kanssa. Toimintasuunnitelmassa myös kiinnitettiin huomiota vammaisasioihin vammaisten 

henkilöiden oikeuksista tehtyyn YK:n yleissopimukseen kirjattujen velvoitteiden mukaisesti. 

Toimintasuunnitelma on lisännyt EU:n yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa ja sen tukea 

kansalaisyhteiskunnalle maailmanlaajuisesti. Se on tehnyt kansalaisjärjestöjen kuulemisesta yleisen 

käytännön ennen ihmisoikeuksista käytävää vuoropuhelua tai tärkeiden politiikka-asiakirjojen 

yhteydessä, edistänyt kansalaisjärjestöjen osallistumista rahoitusavun suunnitteluun ja tehostanut 

EU:n tukea rajoittavien toimenpiteiden kohteena oleville kansalaisjärjestöille. 

Toimintasuunnitelma on myös lisännyt ihmisoikeuksiin ja demokratiaan liittyvien unionin toimien 

näkyvyyttä ja unionin vastuuvelvollisuutta suhteessa kumppaneihinsa, varsinkin 

kansalaisyhteiskuntaan. 

Viime vuosien saavutukset ovat hyvä perusta, kun EU sitoutuu edelleen tukemaan ihmisoikeuksien 

kunnioittamista ja demokratiaan siirtymistä kahdenvälisesti kaikkialla maailmassa. Tämän se tekee 

yhteistyössä muiden alueellisten järjestöjen kanssa ja monenvälisesti, erityisesti YK:n puitteissa. 

Monet vuosien 2012–2014 toimintasuunnitelman toimista ovat nyttemmin erottamaton osa unionin 

päivittäistä työtä. Kaikki sidosryhmät tukevat niitä, niiden apuna ovat vakiintuneet menettelyt ja 

niistä on annettu kattava ohjeistus. Näistä syistä ehdotetussa uudessa toimintasuunnitelmassa 

toimia ei enää tarvitse priorisoida. Ne kuitenkin säilytetään ihmisoikeuksia ja demokratia koskevassa 

vuosikertomuksessa näkyvyyden ja vastuuvelvollisuuden varmistamiseksi kyseisillä aloilla. 

Osalla vuosien 2012–2014 toimintasuunnitelmassa nimetyistä aloista tarvitaan kuitenkin poliittista 

uudelleen sitoutumista ja lisätoimia, mistä syystä niille annetaan enemmän näkyvyyttä uudessa 

toimintasuunnitelmassa. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi demokratian tukeminen, joka aiotaan 

sisällyttää useisiin tavoitteisiin; taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet; kriisi- ja 

konfliktitilanteissa tapahtuviin ihmisoikeuksien ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden 

loukkauksiin puuttuminen; syrjinnän, varsinkin naisten, lasten, vammaisten ja hlbti-henkilöiden 

mutta myös uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluvien syrjinnän torjuminen; kidutuksen ja 

epäasiallisen kohtelun torjuminen; ja EU:n politiikkojen yhtenäistäminen ihmisoikeusnäkökulmasta. 

Uudessa toimintasuunnitelmassa on tartuttava näihin jatkuviin haasteisiin. 

Mitä jatkossa? 

Myönteisten kokemusten perusteella uuden toimintasuunnitelman pitäisi kattaa vuodet 2015–2019, 

jotta se vastaisi komission varapuheenjohtajana toimivan korkean edustajan ja Euroopan komission 

toimikautta.  

Suunnitelman täytäntöönpanosta olisi tehtävä väliarviointi vuonna 2017 siihenastisen edistyksen 

tarkastelemiseksi ja tarvittaessa suunnitelman mukauttamiseksi kokemusten ja uusien haasteiden 

valossa. Arviointi tehtäisiin samaan ajankohtaan kuin ulkoisen toiminnan rahoitusvälineiden 

väliarviointi, ja se voisi osaltaan lisätä EU:n politiikkojen ja rahoitusavun välistä yhdenmukaisuutta.  
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Toimintasuunnitelmassa ehdotetut toimet ovat maantieteellisesti neutraaleja, ja niitä olisi 

sovellettava maailman kaikkiin alueisiin paikalliset tarpeet ja ominaispiirteet huomioon ottaen. 

Toimille määritetään maakohtaiset painopisteet maakohtaisissa ihmisoikeusstrategioissa.  

EU seuraa jatkossakin ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokasmaiden sitoutumista demokratian, 

oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen edistämiseen SEU-sopimuksen 49 

artiklassa esitetyn mukaisesti ja antaa ohjausta ja tukea, jotta näillä keskeisillä uudistusaloilla 

saavutettaisiin konkreettista ja kestävää edistystä.  

Euroopan naapuruuspolitiikassa on tarkoitus nostaa perusoikeuksien ja -vapauksien kunnioittaminen 

etualalle. EU jatkaa kumppanimaiden tukemista sellaisten uudistusten toteuttamisessa, joilla 

edistetään osallistavaa vuoropuhelua ja hyvää hallintotapaa, vahvistetaan oikeuslaitoksen 

riippumattomuutta ja varmistetaan perusoikeuksien suojelu.  

Periaatteet 

Uudella toimintasuunnitelmalla ei pidä pyrkiä kattamaan ihmisoikeuksia ja demokratiaa tukevien 

unionin politiikkojen kaikkia näkökohtia. Sen olisi oltava pikemminkin strategia, ja siinä olisi 

keskityttävä kysymyksiin, jotka kaipaavat poliittista lisäpontta ja syvempää sitoutumista. 

Toimintasuunnitelman pitäisi ohjata sekä kahdenvälistä työtä että EU:n toimintaa monenvälisillä ja 

alueellisilla foorumeilla, varsinkin YK:ssa ja Euroopan neuvostossa. 

Ehdotetun toimintasuunnitelman johtoperiaatteita ovat tämän mukaisesti seuraavat:  

1. Entistä haastavammassa toimintaympäristössä yleismaailmallisten normien merkitys 

kyseenalaistetaan ja EU kohtaa lisääntyvää vastustusta pyrkiessään edistämään niitä. Arvojen 

edistäminen pelkästään ulkopuolisten toteuttamin toimin ei useinkaan tehoa. Siksi olisi 

tuettava sisäsyntyistä toimintaa. EU:n pitäisi lisätä kolmansissa maissa olevien 

vaikutusvaltaa (hallitusten, parlamenttien ja hallituksiin sidoksissa olevien tahojen) 

toimintamahdollisuuksia, vahvistaa oikeuslaitoksen asemaa, jatkaa kansalaisyhteiskunnan, 

myös työmarkkinaosapuolten, tukemista ja edistää sen toimintamahdollisuuksia, vahvistaa 

alueellisten järjestöjen ja mekanismien asemaa ja vaikutusta sekä lisätä yhteistyötä YK:n 

kanssa, koska sillä on maailmanlaajuisen jäsenkuntansa ansiosta enemmän painoarvoa.  

2. EU:n on näytettävä esimerkkiä. Sitä seurataan tarkkaan, koska sen lähestymistapaa 

ihmisoikeuksiin pidetään epäjohdonmukaisena (kaksinaismoraali sekä sisäisen ja ulkoisen 

toiminnan väliset ristiriidat). Tarvitaankin uutta sitoutumista, jotta suhtautumista 

ihmisoikeuskysymyksiin voidaan yhdenmukaistaa ja ottaa ihmisoikeusnäkökulma huomioon 

kaikissa EU:n ulkoiseen toimintaan liittyvissä näkökohdissa ja sisäpolitiikkojen ulkoisissa 

näkökohdissa komission kehittämän lähestymistavan perusteella. Näin voidaan varmistaa, 

että EU noudattaa perusoikeuskirjaansa käytännössä. 

3. EU:n on keskityttävä kaikkein polttavimpiin ihmisoikeuskysymyksiin, joita on ruodittava 

sisäisesti ja ulkoisesti. Tällaisia kysymyksiä ovat varsinkin syrjinnän torjunta, sananvapauden 

ja yksityisyyden kunnioittaminen sekä sen varmistaminen, että maahanmuutto-, kauppa- ja 

terrorismintorjuntapolitiikoissa kunnioitetaan ihmisoikeuksia.  
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4. EU:n olisi valmistauduttava: sen käytettävissä olevia asiakirjoja, välineitä ja politiikkoja on 

käytettävä viisaammin ja strategisemmin sekä kahdenvälisessä toiminnassa että 

monenvälisillä foorumeilla. 

5. EU:n pitäisi parantaa toimintaansa koskevaa viestintää, kehittää vaikutusten mittaamista ja 

tarvittaessa laatia vaihtoehtoisia ja tehokkaampia lähestymistapoja.  

Edellä esitetyn perusteella toimintasuunnitelmassa nimetään seuraavat viisi strategista toiminta-

alaa:  

i) Paikallisten toimijoiden omistajuuden lisääminen. Ihmisoikeuksien ja demokratian juurtuminen 

edellyttää vahvaa paikallistason omistajuutta. Toimintasuunnitelman tässä kohdassa keskitytään 

toimiin, joilla pyritään parantamaan sitä, miten EU toimii kaikkien ulkoisten – valtiollisten ja valtiosta 

riippumattomien – sidosryhmien kanssa. Erityistä huomiota kiinnitetään kansalaisyhteiskunnan 

toimintaan kohdistuviin haasteisiin.  

ii) Tärkeimpien ihmisoikeuskysymysten ratkaiseminen. Tässä kohdassa keskitytään temaattisiin 

ihmisoikeusongelmiin niin, että pyritään säilyttämään tasapaino toisaalta kansalaisoikeuksien ja 

poliittisten oikeuksien ja toisaalta taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien välillä. 

Tämän kohdan toimet täydentävät ja tukevat edellisessä kohdassa esitettyjä tavoitteita. 

iii) Ihmisoikeuksia koskevan kokonaisvaltaisen lähestymistavan varmistaminen konflikti- ja 

kriisitilanteissa. Tässä kohdassa ehdotetaan monenlaisia toimia, joilla edistetään ja tuetaan 

ihmisoikeusloukkausten estämiseen, selvittämiseen ja lopettamiseen tähtäävien välineiden ja 

politiikkojen kehittämistä kansallisella, alueellisella ja kansainvälisellä tasolla. Painopiste on 

kansainvälistä yhteisöä koskettavissa vakavimmissa rikoksissa. Kohdassa on huomioitu myös se, että 

EU:n on mukautettava olemassa olevia välineitään konfliktien muuttuvan luonteen vuoksi. 

iv) Yhtenäisyyden ja johdonmukaisuuden lisääminen. Komission on yhdessä sen 

varapuheenjohtajana toimivan korkean edustajan kanssa sisällytettävä ihmisoikeusnäkökulma EU:n 

politiikkojen ulkoisiin näkökohtiin. Tämä koskee erityisesti kauppa- ja investointipolitiikkaa, 

maahanmuutto-, pakolais- ja turvapaikkapolitiikkaa ja kehitysyhteistyöpolitiikkaa sekä terrorismin 

torjuntaa. Tavoitteena on lisätä politiikan yhtenäisyyttä.  

v) Ihmisoikeuksiin ja demokratiaan liittyvän toiminnan ja tuloshakuisuuden tehostaminen. 

Haasteiden lisääntyessä ja resurssien vähentyessä on tehostettava olemassa olevien välineiden, 

toimien ja politiikkojen käyttöä, koska se on ainoa tapa lisätä EU:n vaikutusta 

ihmisoikeustilanteeseen. Tässä kohdassa ehdotetut toimet auttavat EU:ta laatimaan 

tuloshakuisempia ja strategisempia lähestymistapoja. 
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IHMISOIKEUKSIA JA DEMOKRATIAA KOSKEVA EU:N TOIMINTASUUNNITELMA 

Toimintasuunnitelman tarkoituksena on jatkaa ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n strategiakehyksen täytäntöönpanoa joustavasti, jotta voidaan 
vastata uusiin haasteisiin sitä mukaa kuin niitä ilmenee. Se perustuu ihmisoikeuksia ja demokratian tukemista koskeviin EU:n ulkopolitiikkoihin7, erityisesti 
EU:n suuntaviivoihin, välinevalikoimaan ja sovittuihin kantoihin, sekä ulkoisen toiminnan rahoitusvälineisiin, erityisesti demokratiaa ja ihmisoikeuksia 
koskevaan eurooppalaiseen rahoitusvälineeseen (EIDHR).  
 
Toimintasuunnitelman tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi on tärkeää, että EU:n toimielimet tekevät yhteistyötä oman institutionaalisen 
asemansa rajoissa ja että kansallisella tasolla suunnitelman täytäntöönpanosta vastaavat jäsenvaltiot. Vastuu suunnitelman toimien toteuttamisesta on 
komission varapuheenjohtajana toimivalla korkealla edustajalla, jota Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) avustaa, sekä komissiolla, neuvostolla ja 
jäsenvaltioilla SEU-sopimuksessa määriteltyjen toimivaltuuksiensa8 puitteissa. Ihmisoikeuksista vastaava EU:n erityisedustaja osallistuu 
toimintasuunnitelman täytäntöönpanoon toimeksiantonsa mukaisesti. Toimintasuunnitelma ulottuu 31. joulukuuta 2019 asti, ja sen täytäntöönpanoa 
arvioidaan vuonna 2017. 

 

Ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan uuden toimintasuunnitelman (2015–2019) taulukkoluonnos  

Tavoite                                            Toimet Aikataulu Vastuutaho 

I. PAIKALLISTASON OMISTAJUUS 

a) Kokonaisvaltainen tuki julkisille instituutioille 

1. Tuki ihmisoikeusinsti-

tuutioiden valmiuksien 

kehittämiseen 

a. Tunnustetaan ihmisoikeusinstituutioiden avainrooli riippumattomina toimijoina ja 

vahvistetaan EU:n sitoumusta tukea Pariisin periaatteita noudattavia instituutiota ja 

tehdä niiden kanssa yhteistyötä. Lisätään ihmisoikeusinstituutioiden osallistumista 

kansallisiin kuulemisprosesseihin, erityisesti ihmisoikeusvuoropuhelujen ja 

kolmansien maiden uudistusten osalta.  

käynnissä 

 

 

komission 

yksiköt 

(KOM), EUH, 

jäsenvaltiot 

(JV) 

                                                            
7 Tämä ei kuitenkaan rajoita EU:n laajentumispolitiikan puitteissa sovittuja, ehdokasmaita ja mahdollisia ehdokasmaita koskevia erityisjärjestelyjä. 
8 Päätökset toimintasuunnitelman täytäntöönpanotoimenpiteistä tehdään perussopimusten mukaisesti. Toimintasuunnitelma ei vaikuta EU:n ja jäsenvaltioiden väliseen 

toimivallan jakoon, ja sitä tulkitaan perussopimuksiin liitetyn julistuksen nro 13 mukaisesti. 
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b. Parannetaan ”A-luokan” ihmisoikeusinstituutioiden valmiuksia, tuetaan ”B-luokan” 

instituutioiden nostamista A-tasolle ja tehdään yhteistyötä niiden alueellisten ja 

kansainvälisten verkostojen kanssa ihmisoikeusinstituutioiden kansainvälisen 

koordinointikomitean puitteissa. Näitä kysymyksiä koskevaa työtä olisi 

hyödynnettävä seuraavassa EU:n ulkoisen toiminnan rahoitusvälineitä koskevassa 

välivaiheen ohjelmasuunnittelussa. 

käynnissä  KOM, EUH, JV 

2. Tuki vaalilautakunnille 
a. Tehostetaan vaalilautakuntien roolia ja valmiuksia järjestää uskottavat, osallistavat 

ja läpinäkyvät vaalit riippumattomasti ja tehokkaasti. Erityisiä keinoja ovat 
syvennetty vuoropuhelu ja pitkän aikavälin tukistrategia. 

käynnissä KOM, EUH 

b. Rohkaistaan vaalilautakuntia ja keskeisiä sidosryhmiä kaikki osapuolet osallistavaan 
vuoropuheluun koko vaaliprosessin ajan puolueiden ja kansalaisjärjestöjen 
osallistumisen lisäämiseksi muun muassa antamalla heille tietoa sekä 
mahdollisuuden tarkkailla kaikkia prosessin vaiheita. 

käynnissä EUH, KOM, JV 

3.  Tuki parlamentaaristen 

instituutioiden valmiuksien 

kehittämiseen 

a. Tuetaan lainsäädäntöön, talousarvioon ja valvontaan liittyviä parlamenttien 

oikeuksia ja avustetaan niitä keskeisiin uudistuksiin liittyvien julkisten keskustelujen 

järjestämisessä kansainvälisestä ihmisoikeuslainsäädännöstä johtuvat velvoitteet 

huomioon ottaen.  

käynnissä KOM, EUH, JV 

b. Sisällytetään parlamentaarinen ulottuvuus EU:n ja jäsenvaltioiden budjettitukeen ja 

hyvää hallintotapaa koskeviin ohjelmiin. 

viim. vuonna 

2017 

KOM, EUH, JV 

4. Kohdennettu tuki 

oikeuslaitokselle 

a. Tuetaan sekä rikos- että siviilioikeuden uudistamista antamalla oikeuslaitoksen 
henkilöstölle koulutusta ihmisoikeusnormeista ja -velvoitteista; annetaan 
järjestelmällisesti tukea hyvin koulutetuille oikeusalan ammattilaisille ja 
lakimiesjärjestöille.  

käynnissä EUH, KOM, JV 

b. Seurataan kahden- ja monenvälisesti sitä, miten kumppanimaat noudattavat 
oikeussuojan toteutumista ja oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevia 
kansainvälisiä velvoitteitaan, oikeusapu mukaan lukien; tarjotaan tarvittaessa 
teknistä yhteistyötä ja tukea.  

 EUH, KOM, JV 

c. Edistetään ja helpotetaan oikeussuojan toteutumista hajautetulla tasolla; käydään 
vuoropuhelua lainvalvonta- ja vankilaviranomaisten kanssa ja tuetaan niitä. 

käynnissä EUH, KOM, JV 
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5. Kokonaisvaltainen tuki 

julkisille instituutioille 

a. Jatketaan demokraattisten instituutioiden vallanjaon ja riippumattomuuden 

tukemista parhaat toimintatavat huomioon ottaen ja kotimaisten toimijoiden 

aseman edistämistä uudistusprosesseissa, erityisesti perustuslakiuudistuksissa, 

jotta eri sidosryhmien intressit voidaan ottaa paremmin huomioon. 

käynnissä EUH, KOM 

b. Kehitetään terrorismin torjunnan erityisasiantuntemusta ja edistetään siihen 

erikoistuneiden elinten perustamista; vahvistetaan julkishallinnon ja 

korruptiontorjuntaelinten valmiuksia panna politiikkoja täytäntöön rehellisesti ja 

julkisia varoja viisaasti käyttäen. 

käynnissä KOM, EUH, JV 

6. Yhteistyön lisääminen 

alueellisten ihmisoikeus- ja 

demokratiamekanismien 

kanssa 

a. Vahvistetaan ihmisoikeusnäkökohtia EU:n yhteistyössä alueellisten järjestöjen ja 
mekanismien kanssa erityisesti tavoittelemalla synergioita ja laatimalla yhteisiä 
aloitteita tärkeistä aihepiireistä ja tärkeissä monenvälisissä tilaisuuksissa.  

käynnissä EUH, KOM 

b. Edistetään valmiuksien kehittämistä koskevia vertaisaloitteita alueellisten 
ihmisoikeus- ja demokratiamekanismien välillä. 

käynnissä EUH, JV, KOM 

b) Aktiivinen kansalaisyhteiskunta 

7. Vahvojen kumppanuuksien 

edistäminen kolmansien 

maiden kansalais-

järjestöjen, myös 

työmarkkinaosapuolten, 

kanssa sekä viranomaisten, 

parlamenttien ja 

kansalaisjärjestöjen välillä  

a. Helpotetaan toiminnasta käytävää kansallista vuoropuhelua muun muassa 
jakamalla parhaita toimintatapoja jäsennellystä näkemystenvaihdosta hallitusten, 
parlamenttien ja kansalaisyhteiskunnan välillä, työmarkkinaosapuolet mukaan 
lukien 

käynnissä EUH, KOM 

b. Vahvistetaan edelleen kansalaisjärjestöjen valmiuksia vaatia hallituksia vastuuseen 

esimerkiksi niin, että kansalaisjärjestöt vaihtavat keskenään parhaita toimintatapoja 

alueellisella tasolla. 

käynnissä KOM, EUH, JV 

c. Parannetaan EU:n paikallistasolla järjestämien kuulemisten laatua erityisesti 
kansalaisyhteiskunnan, myös työmarkkinaosapuolten ja kansanliikkeiden, 
näkemysten huomioon ottamiseksi politiikkojen suunnittelussa ja 
täytäntöönpanossa; rohkaistaan kolmenväliseen (viranomaiset, kansalaisjärjestöt ja 
EU) vuoropuheluun osana EU:n edustustojen etenemissuunnitelmia. 

käynnissä 

 

KOM, EUH, JV 

 

d. Lisätään EU:n kanssakäymistä puolueiden ja kansanliikkeiden kanssa, jotta niiden 
asemaa demokraattisten ja vastuuvelvollisten instituutioiden ja käytäntöjen 
edistämisessä voidaan vahvistaa. 

käynnissä KOM, EUH, JV 

8. Naisten ja tyttöjen Tuetaan naisjärjestöjä ja ihmisoikeusaktivisteja naisten oikeuksien edistämisessä ja käynnissä EUH, KOM, JV 
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oikeuksia puolustavien 

kansalaisjärjestöjen 

vaikutusvallan lisääminen 

puolustamisessa ja rohkaistaan niitä vaatimaan päätöksentekijöitä aktiivisemmin 

vastuuseen tasa-arvokysymyksistä. 

9. Aktiivisempi tuki 

ihmisoikeusaktivisteille, 

myös kansainvälisillä ja 

alueellisilla foorumeilla  

a. Lisätään tukea ihmisoikeuksia mutta myös taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä 

oikeuksia ajaville aktivisteille soveltamalla järjestelmällistä ja kokonaisvaltaista 

lähestymistapaa seuraavasti:  

nostetaan esiin vaarassa olevien ihmisoikeusaktivistien tapaukset korkean tason, 

myös alakohtaisten valtuuskuntien, vierailuilla; jatketaan YK:n ja 

ihmisoikeusaktivisteja suojelevien alueellisten mekanismien tukemista ja 

yhteistyötä niiden kanssa; tehostetaan tukea ihmisoikeusaktivisteja ja 

kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksia koskeville monenvälisille aloitteille 

muun muassa YK:n yleiskokouksessa ja YK:n ihmisoikeusneuvostossa ja lisätään 

aktivistien suojeluun liittyvien rasitteiden ja parhaiden toimintatapojen jakamista 

jäsenvaltioiden kesken. 

käynnissä EUH, KOM, JV 

b. Lisätään läsnäoloa maaseudulla ja pidetään järjestelmällisemmin yhteyttä 

naispuolisiin ihmisoikeusaktivisteihin ja marginaaliryhmiin.  

käynnissä EUH, KOM, JV 

10. Valtiosta riippumattomien 

järjestöjen toimintaan 

kohdistuvien uhkien 

torjuminen 

a. Edistetään ja tuetaan ihmisoikeusaktivistien suojeluun tarkoitettuja lakeja, 

politiikkoja ja mekanismeja; pannaan määrätietoisesti täytäntöön asianomaiset 

EU:n suuntaviivat ja EIDHR:n alainen EU:n ihmisoikeusaktivismimekanismi muun 

muassa antamalla päätoimipaikan ja edustustojen (poliittiselle ja operatiiviselle) 

henkilöstölle erityistä valistusta ja koulutusta. 

käynnissä EUH, KOM, JV 

b. Seurataan aktiivisesti oikeudellista ympäristöä (esim. lait ja asetukset) ja 

kansalaisyhteiskunnan, myös työmarkkinaosapuolten, toiminnan mahdollistavaa 

ympäristöä (esim. mielivaltaiset menettelyt, rahoituksen häirintä ja rajoitukset 

varsinkin ulkomaisen rahoituksen suhteen) sekä pyritään havaitsemaan ja 

torjumaan toimintaympäristöön kohdistuvia uhkia ja raportoimaan niistä. 

käynnissä EUH, KOM, JV 
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c. Vastustetaan julkisilla ja yksityisillä foorumeilla perusteettomia yhdistymis- ja 

kokoontumisvapauden rajoituksia, kansalaisyhteiskunnan toiminta-

mahdollisuuksien kaventamista sekä pyrkimyksiä estää kansalaisyhteiskunnan, 

myös ihmisoikeusaktivistien, työtä varmistamalla, että näitä kysymyksiä käsitellään 

säännöllisesti kahdenvälisissä kokouksissa, ihmisoikeusvuoropuhelussa sekä YK:n 

elimissä, esim. ihmisoikeusneuvostossa. 

käynnissä EUH, KOM, JV  

II. TÄRKEIMMÄT IHMISOIKEUSONGELMAT  

11. Sananvapauden ja 

yksityisyyden edistäminen 

a. Pyritään aktiivisesti estämään toimittajiin ja muihin media-alan toimijoihin 

kohdistuvaa väkivaltaa ja reagoimaan siihen, jotta he voivat tehdä työtään turvassa 

väkivallalta, poliittiselta painostukselta, sensuurilta ja vainolta.  

käynnissä EUH, KOM, JV 

b. Varmistetaan, että sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta kunnioitetaan 

laadittaessa terrorismin torjuntaa, verkkoturvallisuutta, verkkorikollisuuden 

torjuntaa ja tiedonsaantia koskevia politiikkoja ja ohjelmia sekä muita aiheeseen 

liittyviä EU:n politiikkoja, kuten audiovisuaalisten mediapalvelujen säädöskehystä. 

käynnissä 

 

EUH, KOM, JV 

c. Varmistetaan, että yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa digitaalisella aikakaudella 

sekä joukkoseurantaohjelmien vaikutuksia käsitellään asianmukaisesti kahden- ja 

monenvälisesti (Euroopan neuvostossa, YK:ssa ja Etyjissä). 

käynnissä EUH, KOM, JV 

12. Syrjimättömyyden 

edistäminen  

a. Laaditaan kolmansia maita varten syrjinnän torjunnan EU-käsikirja, jossa esitetään 

keinoja kaikenlaisen syrjinnän, myös moniperusteisen ja kumulatiivisen syrjinnän, 

torjumiseksi.  

käynnissä EUH, KOM, 

neuvosto 

b. Lisätään avainhenkilöstön tietoisuutta hlbti-kysymyksistä ja niiden ennakoivaa 

käsittelyä päätoimipaikassa, EU:n edustustoissa ja jäsenvaltioiden 

suurlähetystöissä. 

käynnissä EUH, JV, KOM 

c. Harkitaan alkuperäiskansoja koskevan EU:n politiikan lujittamista 

alkuperäiskansojen oikeuksia koskevan YK:n julistuksen ja vuonna 2014 järjestetyn 

alkuperäiskansojen maailmankonferenssin päätösasiakirjan mukaisesti.  

viim. vuonna 

2016 

EUH, KOM, JV 
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d. Varmistetaan YK:n vammaisyleissopimuksen (jonka osapuoli EU on) mukaisesti, että 

vammaisilla on yhtäläiset ihmisoikeudet ja mahdollisuus käyttää niitä, 

sisällyttämällä vammaisnäkökulma ihmisoikeustoimiin ja toteuttamalla 

kohdennettuja toimia esteiden poistamiseksi vammaisten tasa-arvoiselta 

osallistumiselta; tuetaan ja vahvistetaan vammaisyleissopimuksen edistämis-, 

suojelu- ja seurantamekanismien toimintaa sen 33 artiklan 2 kohdan mukaisesti 

mm. perustamalla kyseiset mekanismit kumppanimaihin; toteutetaan tarvittavat 

toimet EU:n liittymiseksi vammaisyleissopimuksen valinnaiseen pöytäkirjaan; 

jatketaan vammaisten oikeuksien edistämistä EU:n ulkoisessa toiminnassa 

Euroopan vammaisstrategian (2010–2020) mukaisesti. 

käynnissä KOM, EUH, JV 

13. Sukupuolten tasa-arvon 

edistäminen sekä naisten 

ja tyttöjen vaikutusvallan 

ja osallistumisen 

lisääminen  

a. Vauhditetaan kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevaan 

yleissopimukseen, Pekingin toimintaohjelmaan, Kairon väestö- ja 

kehityskonferenssin julistukseen ja vuoden 2015 jälkeistä aikaa koskevaan 

kehitysohjelmaan sisältyvien velvoitteiden ja sitoumusten täyttämistä.  

käynnissä EUH, KOM, JV 

b. Harkitaan uuden, vuodet 2016–2020 kattavan kunnianhimoisen ja vahvan EU:n 

toimintasuunnitelman laatimista sukupuolten tasa-arvosta ja naisten vaikutusvallan 

lisäämisestä kehitysyhteistyössä toimilla, joiden kohteena ovat i) naisten 

taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet ja osallistuminen, ii) naisten 

kansalais- ja poliittiset oikeudet ja niiden käyttö ja iii) naisten fyysisen ja henkisen 

koskemattomuuden suojelu erityisesti lopettamalla naisten sukuelinten silpominen, 

lapsi- ja pakkoavioliitot sekä seksuaalinen väkivalta konfliktitilanteissa. 

viim. vuonna 

2016 

KOM, EUH 

c. Näytetään esimerkkiä: vahvistetaan sukupuolten tasa-arvoa ja naisten 

vaikutusvaltaa EU:ssa ja lisätään vastuuvelvollisuutta varmistamalla, että EU:n tasa-

arvopolitiikka on kokonaisuudessaan johdonmukainen. 

käynnissä EUH, KOM 

d. Jatketaan tiedonannossa ”Nollatoleranssi naisten sukuelinten silpomiseen”9 

esitettyjen toimien täytäntöönpanoa. 

käynnissä EUH, KOM, JV 

                                                            
9 COM(2013) 833 final, 25.11.2013, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0833&qid=1430122089936&from=FI 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0833&qid=1430122089936&from=FI
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14. Lapsen oikeuksien 

kunnioittamisen 

edistäminen 

a. Tuetaan kumppanimaiden ponnisteluja lapsen oikeuksia edistämiseksi, 

suojelemiseksi ja kunnioittamiseksi keskittymällä varsinkin lastensuojelu-

järjestelmien parantamiseen. 

b. Tuetaan kumppanimaita lapsen oikeuksien edistämisessä, suojelemisessa ja 

kunnioittamisessa keskittymällä väkivallan kaikkien muotojen ja lapsityövoiman 

torjumiseen sekä hengissä säilymisen ja kehittymisen edistämiseen ottaen 

huomioon taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet, joita ovat mm. terveys, ravinto, 

koulutus ja sosiaalinen suojelu. 

viim. vuonna 

2017 

EUH, KOM 

15. Kidutuksen, pahoinpitelyn 

ja kuolemanrangaistuksen 

torjunta  

a. Puututaan kidutukseen (ehkäisy, vastuuvelvollisuus ja kuntoutus), pahoinpitelyyn ja 

kuolemanrangaistukseen (kielto, täytäntöönpanon lykkääminen ja 

vähimmäisnormit) kokonaisvaltaisesti kaikessa poliittisessa ja ihmisoikeus-

vuoropuhelussa ja sisällytetään kuolemanrangaistuksen, kidutuksen ja 

pahoinpitelyn vastaiset suojatoimenpiteet EU:n toimintaan, kuten terrorismin 

torjuntaan ja kriisinhallintaan.  

b. Laaditaan yhtenäinen lähestymistapa, jolla puututaan laittomien teloitusten, 

tahdonvastaisten katoamisten, kidutuksen ja muun pahoinpitelyn välisiin 

kytköksiin. 

käynnissä 

 

 

 

 

viim. vuonna 

2017 

EUH, KOM, 

neuvosto, JV 

 

 

 

EUH, KOM, 

neuvosto 

c. Lisätään tietoisuutta ja suositaan yhteisiä toimia ja parhaiden toimintatapojen 

vaihtoa tiiviissä yhteistyössä YK:n, alueellisten järjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan 

kanssa, ml. kidutuksen vastaiseen yleissopimukseen liittyvä kymmenvuotinen 

aloite, jonka tavoitteena on sopimuksen maailmanlaajuinen ratifiointi ja 

täytäntöönpano vuoteen 2024 mennessä ja sopimuksen valinnaisen pöytäkirjan 

sekä kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehdyn 

kansainvälisen yleissopimuksen ratifioinnin ja täytäntöönpanon edistäminen. 

käynnissä EUH, KOM, JS 

16. Kokonaisvaltainen ohjelma 

taloudellisten, sosiaalisten 

ja sivistyksellisten (TSS) 

oikeuksien edistämiseksi 

a. Vahvistetaan EU:n sitoumusta panostaa TSS-oikeuksiin ulkopolitiikassaan, myös 

ulkoisen avun ohjelmasuunnittelussa, korostaen, että ihmisoikeudet ovat 

jakamattomia ja toisiinsa sidoksissa ja että TSS-oikeuksiin panostaminen ei millään 

tavoin heikennä kansalais- ja poliittisista oikeuksista annettuja sitoumuksia; 

korostetaan ihmisoikeusnäkökulman tunnustamista esim. sosiaalipolitiikan, 

käynnissä 

 

 

 

 

EUH, KOM, 

neuvosto 
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terveyden, koulutuksen ja elintason suhteen; kehitetään valmiuksia sen 

varmistamiseksi, että EU:n ja jäsenvaltioiden asiaankuuluva henkilöstö sekä 

kansalaisyhteiskunnan toimijat, myös työmarkkinaosapuolet, ovat tietoisia 

taloudellisiin, sosiaalisiin ja sivistyksellisiin oikeuksiin liittyvistä kansainvälisistä 

sopimuksista, varsinkin työelämän perusperiaatteisiin ja -oikeuksiin liittyvistä ILO:n 

sopimuksista. 

b. Lisätään ponnisteluja niiden ihmisoikeusaktivistien, myös työmarkkinaosapuolten, 

suojelemiseksi, jotka ajavat taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien 

kunnioittamista. Painopiste on maanomistusoikeuksiin sekä työntekijän ja 

alkuperäiskansojen oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä mm. maanvaltauksen ja 

ilmastonmuutoksen yhteydessä. 

 

 

 

 

 

 

käynnissä 

 

 

 

 

 

 

EUH, KOM, JV 

17. Yritystoiminnan ja 

ihmisoikeuksien 

yhteensovittaminen  

a. Lisätään valmiuksia ja tietoa ihmisoikeuksista yritystoiminnassa koskevien 

suuntaviivojen noudattamisesta. Erityisesti tämä koskee YK:n johtoperiaatteita sekä 

muita välineitä ja aloitteita, joilla edistetään johtoperiaatteiden noudattamista; 

vahvistetaan edustustojen asemaa ja asiantuntemusta; lisätään tietoisuutta 

johtoperiaatteista ja yritysten yhteiskuntavastuusta ulkoisessa toiminnassa ja 

poliittisessa vuoropuhelussa ja tehdään ennakoivaa yhteistyötä yritysten, kansalais-

yhteiskunnan, kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden, kumppanimaiden hallitusten 

ja alueellisten järjestöjen kanssa asioissa, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin 

yritystoiminnassa, sekä kansalais- ja poliittisten oikeuksien että taloudellisten, 

sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien näkökulmasta.  

käynnissä  

 

 

EUH, KOM 

 

 

b. Laaditaan kansalliset toimintasuunnitelmat YK:n johtoperiaatteiden 

noudattamisesta ja pannaan ne täytäntöön. 

viim. vuonna 

2017 

JV 

III. IHMISOIKEUKSIA KOSKEVA KOKONAISVALTAINEN LÄHESTYMISTAPA KONFLIKTEIHIN JA KRIISEIHIN  

18. Siirtyminen varhais- a. Edistetään EU:n uuden konfliktien varhaisvaroitusjärjestelmän optimaalista käyttöä 
vakavien ihmisoikeusloukkausten ehkäisyvälineenä. 

käynnissä EUH, JV 
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varoittamisesta 

ehkäisevään toimintaan 

b. Lisätään ihmisoikeusraportoinnin sekä konflikteja koskevan varhaisvaroittamisen ja 
analysoinnin yhdenmukaisuutta mm. nostamalla konfliktiriskit esiin ihmisoikeus-
vuoropuheluissa ja -kuulemisissa. 

vuoteen 2016 

mennessä 

EUH, JV 

c. Tuetaan toimintaa, jolla torjutaan vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin ja julmuuksiin 
mahdollisesti johtavaa yllyttämistä. Tuetaan toimintaa, jolla torjutaan vihapuhetta 
ja väkivaltaiseen ääriliikehdintään kehottamista laatimalla lapsille ja nuorille 
tarkoitettua vastapropagandaa, ihmisoikeuskoulutusta ja rauhanrakennusaloitteita. 

käynnissä EUH, KOM 

d. Tuetaan aseellisista konflikteista kärsiville lapsille tarkoitettuja ehkäisy-, toiminta- ja 
(pitkän aikavälin) uudelleensopeuttamisohjelmia yhteistyössä paikallisyhteisöjen, 
asianomaisten lasten ja heidän vanhempiensa kanssa (esim. psykososiaalinen tuki, 
sosioekonominen sopeutus, koulutus ja elämäntaitojen opetus sekä perheen-
jäsenten jäljittäminen ja yhteensaattaminen). 

käynnissä EUH, KOM, JV 

19. Konfliktien ja kriisien 

hallintavalmiuksien 

kehittäminen monen-

välisesti ja alueellisesti 

a. Tehostetaan yhteistyötä kansanmurhien ehkäisyyn ja suojeluvastuuseen 
keskittyvien YK:n erityisneuvonantajien sekä muiden ehkäisevää työtä tekevien 
kansainvälisten ja alueellisten toimijoiden kanssa ja tuetaan niitä. 

käynnissä EUH, KOM, JV 

b. Tuetaan lapsiin aseellisissa konflikteissa keskittyvän YK:n erityisedustajan työtä sekä 

sellaisten toimintasuunnitelmien allekirjoittamista, täytäntöönpanoa ja seurantaa, 

joilla vastataan vakaviin konflikteista kärsiviä lapsia loukkaaviin tekoihin ja pyritään 

estämään ne mm. valistuksen ja ohjelmasuunnittelun avulla. 

käynnissä EUH, KOM, JV 

20. Tuki kansainvälisen 

humanitaarisen oikeuden 

noudattamiselle 

a. Arvioidaan kansainvälisen humanitaarisen oikeuden noudattamista edistävien EU:n 
suuntaviivojen toteutumista sen jälkeen, kun mahdollinen noudattamisen 
seurantamekanismi on perustettu. Laaditaan olemassa olevien politiikkavälineiden 
täytäntöönpanosta arviointikertomus, jossa annetaan suosituksia mm. siitä, miten 
EU ja jäsenvaltiot voisivat antaa konkreettista tukea mahdollisesti perustettavalle 
seurantamekanismille. 

viim. vuonna 

2016 

EUH, KOM, 
neuvosto  
 

b. Laaditaan ja pannaan täytäntöön toimintalinja sen varmistamiseksi, että EU:n ja 
jäsenvaltioiden tuki armeijalle, poliisille, rajavalvontaviranomaisille ja muille 
turvallisuusjoukoille, myös osana yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) 
operaatioita, noudattaa kansainvälisiä ihmisoikeuksia ja kansainvälistä 
humanitaarista oikeutta sekä osaltaan edistää, suojelee ja velvoittaa 
kunnioittamaan niitä. Linjan on oltava johdonmukainen EU:n ihmisoikeuspolitiikan 
kanssa (huolellisuusvelvollisuus). 

viim. vuonna 
2017 

EUH, KOM, JV 
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c. Luodaan kansainvälistä humanitaarista oikeutta koskevien EU:n suuntaviivojen 
mukaisesti pakollisen raportoinnin järjestelmä10 sellaisia kansainvälisen 
ihmisoikeuslainsäädännön ja humanitaarisen oikeuden vakavia loukkauksia varten, 
joita EU:n edustustojen henkilöstö sekä YTPP-operaatioihin osallistuva ja muu 
kolmansiin maihin lähetetty EU:n henkilöstö kohtaa työssään. Varmistetaan, että 
raportit vakavista loukkauksista analysoidaan, että niitä seurataan päätoimipaikassa 
ja että ne annetaan jäsenvaltioille ja muille asiaankuuluville toimijoille tiedoksi. 

viim. vuonna 
2017 

KOM, EUH, JV 

21. Vastuuvelvollisuuden ja 

siirtymäkauden oikeus-

järjestelyjen edistäminen 

ja tukeminen 

a. Arvioidaan kansainvälisestä rikostuomioistuimesta (ICC) 21. maaliskuuta 2011 

tehdyn neuvoston päätöksen 2011/168/YUTP ja sen täytäntöönpanoa koskevan 

toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa. Vakinaistetaan EU:n ja ICC:n välisen 

pyöreän pöydän toiminta, minkä ansiosta niiden henkilöstö voi määritellä yhteisiä 

intressejä, vaihtaa tietoja toiminnasta ja parantaa organisaatioiden keskinäistä 

tuntemusta. Helpotetaan asianosaisten valtioiden osallistumista ICC:n toimintaan, 

yhteistyötä sen kanssa ja liittymistä siihen. 

viim. vuonna 

2016 

 

EUH, KOM, JV  

b. Pannaan täytäntöön siirtymäkauden oikeusjärjestelyjä koskeva EU:n toimintalinja 

mm. laatimalla selvitys kyseisten järjestelyjen tukeen liittyvistä EU:n kokemuksista, 

haasteista ja opetuksista; annetaan käytännön ohjausta ja koulutusta 

siirtymäkauden oikeusjärjestelyjen parissa työskentelevälle EU:n edustustojen 

henkilöstölle; komission yksiköiden, EUH:n ja jäsenvaltioiden henkilöstön jäsenistä 

muodostetaan verkosto parhaiden toimintatapojen vaihtamista sekä yhtenäisyyden 

ja johdonmukaisuuden edistämistä varten; lisätään seurantaa ja raportointia (mm. 

osana maakohtaisia ihmisoikeusstrategioita) ja edistetään alueiden välistä 

vuoropuhelua siirtymäkauden oikeusjärjestelyistä alueellisten järjestöjen välisen 

yhteistyön parantamiseksi. 

käynnissä EUH, KOM, 

neuvosto, JV 

                                                            
10 EU:n humanitaarinen henkilöstö on vapautettu raportointivaatimuksesta, jotta sen maine neutraalina, puolueettomana ja riippumattomana toimijana ei vaarantuisi. 

Maineen tahriintuminen voisi altistaa avustustyöntekijät ja autettavat taistelevien osapuolten hyökkäyksille ja estää työntekijöiden pääsyn autettavien luo. 
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22. Ihmisoikeuksien 

sisällyttäminen kaikkiin 

YTPP:n suunnittelu-, 

arviointi- ja toteutus-

vaiheisiin 

a. Laaditaan alakohtaiset toimintaohjeet YTPP-operaatioihin osallistuvalle ja poliisin, 

armeijan sekä vankila- ja oikeusviranomaisten kanssa yhteistyötä tekevälle 

henkilöstölle siitä, miten ihmisoikeudet, kansainvälinen humanitaarinen oikeus, 

lasten suojelu ja sukupuolinäkökulma, myös YK:n turvallisuusneuvoston päätös-

lauselma 1325, otetaan käytännössä huomioon. 

viim. vuonna 

2017 

EUH, JV 

b. Sovelletaan uusia YTPP:n siviilioperaatioita koskevia yhteisiä menettelysääntöjä 

sitten kun ne on hyväksytty mm. antamalla henkilöstölle lähettämistä edeltävää ja 

perehdyttävää koulutusta, jo lähetetylle henkilöstölle operaatiokohtaista 

koulutusta, korkeammassa asemassa olevalle henkilöstölle erikoiskoulutusta, 

valistamalla operaatioiden henkilöstöä ja paikallisväestöä sekä kokoamalla tilastoja 

menettelysääntöjen rikkomisista. Toteutetaan vastaavia toimia sen 

varmistamiseksi, että sotilasoperaatioihin lähetetty henkilöstö tuntee menettely-

säännöt, ja lisätään paikallisyhteisöjen tietämystä siellä, missä operaatioita 

toteutetaan. 

viim. vuonna 

2017 

EUH, JV 

c. Tuetaan kokonaisvaltaisen lähestymistavan soveltamista siihen, miten EU panee 

täytäntöön naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevat YK:n turvallisuusneuvoston 

päätöslauselmat 1325 ja 1820 ja niiden johdosta myöhemmin annetut/annettavat 

päätöslauselmat ottamalla huomioon kattavan uudelleenarvioinnin ja uudet 

haasteet (terrorismin, väkivaltaisen ääriliikehdinnän ja ihmiskaupan torjunta), 

parantamalla raportointia, ottamalla käyttöön strategian sukupuolijakauman 

epätasapainon korjaamiseksi YTPP-operaatioissa ja lisäämällä jäsenvaltioiden 

osallistumista ja koordinointia niiden kanssa lähinnä päätöslauselmaa 1325 

käsittelevässä epävirallisessa työryhmässä. 

viim. vuonna 

2016 

EUH, KOM, JV 

IV. YHTENÄISYYS JA JOHDONMUKAISUUS KUNNIAAN  

23. Maahanmuuttoa, ihmis-

kauppaa, maahan-

muuttajien salakuljetusta 

a. Korostetaan maahanmuuttoa ja liikkuvuutta koskevan kokonaisvaltaisen 
lähestymistavan ja valmisteilla olevan maahanmuuttoa koskevan eurooppalaisen 
ohjelman mukaisesti ihmisoikeuksien suojelun merkitystä kaikessa maahanmuuttoa 
ja liikkuvuutta koskevissa vuoropuheluissa ja yhteistyökehyksissä kolmansien 

käynnissä EUH, KOM 
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ja turvapaikkaa koskevat 

politiikat  

maiden kanssa (ml. liikkuvuuskumppanuudet ja maahanmuuttoa ja liikkuvuutta 
koskevat yhteiset toimintasuunnitelmat) sekä maahanmuuttoon liittyvissä 
sopimuksissa ja ohjelmissa mm. analysoimalla niiden vaikutusta ihmisoikeuksiin; 
varmistetaan ihmisoikeuskoulutuksen sisällyttäminen maahanmuutto- ja 
rajavalvontaviranomaisten valmiuksien kehittämishankkeisiin.  

b. Sisällytetään ihmisoikeudet ja uhrien suojelu ihmiskauppakeskusteluun, jota 

käydään osana politiikasta, maahanmuutosta ja muuttoliikkeestä, turvallisuudesta 

ja ihmisoikeuksista järjestettävää vuoropuhelua painopistemaiden kanssa sekä 

kyseisissä maissa toimivien kansainvälisten järjestöjen ja avunantajien kanssa 

ihmiskaupan torjuntaa koskevan EU:n strategian täytäntöönpanossa jo 

toteutettujen toimien pohjalta. Painopistemaissa toimivat EU:n edustustot 

hyödyntävät ihmiskaupan yhteyshenkilöksi nimitetyn henkilön osaamista kaikin 

tavoin ja ottavat ihmisoikeuskysymykset esiin ihmiskauppakeskustelussa, jota ne 

käyvät paikallisissa koordinointikokouksissa ja isäntämaan viranomaisten kanssa; 

tuetaan tärkeimpien ihmiskauppaan liittyvien kansainvälisten sopimusten 

täytäntöönpanoa, ml. pakollista työtä ja kotitaloustyöntekijöitä koskevat ILO:n 

sopimukset. 

käynnissä  EUH, KOM 

c. Käsitellään ihmisten salakuljetukseen liittyviä ihmisoikeuskysymyksiä poliittisessa 
vuoropuhelussa, ihmisoikeusvuoropuhelussa ja muussa vuoropuhelussa 
painopistemaiden kanssa; kannustetaan painopistemaissa sijaitsevia EU:n 
edustustoja varmistamaan kaikin keinoin, että ihmisten salakuljetus ja siihen liittyvä 
ihmisoikeusnäkökulma huomioidaan johdonmukaisesti yhteistyössä isäntämaan 
viranomaisten, kansalaisyhteiskunnan, kansainvälisten järjestöjen ja muiden 
avunantajien kanssa.  

viim. vuonna 

2017 

EUH 

d. Tuetaan kumppanimaita maan sisäisten ja muiden pakolaisten oikeuksien 
edistämisessä ja suojelemisessa mm. niiden valmiuksia kehittämällä. 

käynnissä  EUH, KOM 

e. Tuetaan toimia, joilla parannetaan maahanmuuttajien oikeussuojan toteutumista ja 
terveyspalvelujen saatavuutta kauttakulkumaissa; kohennetaan säilöön otettujen 
maahanmuuttajien oloja ja etsitään vaihtoehtoja laittomien maahanmuuttajien 
säilöönotolle kolmansissa maissa.  

käynnissä  KOM 
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f. Tehdään yhteistyötä maahanmuuttajayhteisöjen kanssa sekä EU:ssa että sen 
ulkopuolisissa määrämaissa tiedon lisäämiseksi maahanmuuttajiin ja pakolaisiin 
kauttakulkumaissa kohdistuvista ihmisoikeusloukkauksista sekä muista 
ihmisoikeuskysymyksistä tulijoiden lähtömaissa.  

viim. vuonna 

2017 

EUH, KOM, JV 

g. Nimetään ne lähtömaat, joissa ihmisoikeusloukkaukset ovat yksi keskeinen 
työntötekijä, ja kohdennetaan poliittinen ja muu vuoropuhelu ja ohjelmat 
paremmin näiden loukkausten torjumiseen. 

viim. vuonna 

2016 

EUH, KOM, JV 

h. Pidetään kansalaisuudettomuuskysymystä esillä suhteissa painopistemaiden 
kanssa; panostetaan toimiin, joilla estetään uusien kansalaisuudettomien 
väestöryhmien syntyminen konfliktin, pakkosiirtymisen tai valtioiden hajoamisen 
seurauksena.  

käynnissä  EUH, KOM 

24. Kauppa- ja investointi-

politiikka 

a. Tuetaan ja tehostetaan GSP+-edunsaajien antamien sitoumusten 
(ihmisoikeussopimusten ja ILO:n sopimusten) täytäntöönpanoa, noudattamista ja 
seurantaa esim. hankkeilla keskeisten kansainvälisten elinten ja kansalais-
yhteiskunnan, myös työmarkkinaosapuolten, kanssa. 

 
käynnissä 

 
EUH, KOM  

b. Jatketaan vakaan ja menetelmiltään asianmukaisen lähestymistavan laatimista 
siihen, miten kauppa- ja investointisopimusten vaikutuksia ihmisoikeuksiin 
analysoidaan mm. jälkiarvioinnin yhteydessä; etsitään keinoja käyttää 
kvantitatiivista analyysiä myös sen arvioimisessa, miten kauppaa ja investointeja 
koskevat aloitteet vaikuttavat ihmisoikeuksiin. 

käynnissä EUH, KOM 
 

c. Jäsenvaltiot pyrkivät sisällyttämään ihmisoikeuksien kunnioittamista ja 

toteutumista koskevia määräyksiä, myös yritysten yhteiskuntavastuuta koskevia 

määräyksiä, kahdenvälisiin investointisopimuksiin, joista ne neuvottelevat 

kolmansien maiden kanssa. Mallina niillä on vastaavat EU:n tasolla neuvoteltuihin 

sopimuksiin sisältyvät määräykset. 

käynnissä JV 

d. Pyritään järjestelmällisesti sisällyttämään EU:n kauppa- ja investointisopimuksiin 
määräys yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien kansainvälisesti tunnustettujen 
periaatteiden ja suuntaviivojen (esim. OECD:n suuntaviivat monikansallisille 
yrityksille, YK:n Global Compact -aloite, liike-elämää ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n 
perusperiaatteet, ILO:n kolmenvälinen julistus monenvälisiä yrityksiä ja 
sosiaalipolitiikkaa koskevista periaatteista ja ISO 26000) noudattamisesta. 

käynnissä KOM 



 

20 

e. Tarkistetaan säännöllisesti tavaroiden, joita voidaan käyttää kuoleman-

rangaistuksen täytäntöönpanossa tai kidutuksessa, kauppaa ja kaksikäyttötuotteita 

koskevat asetukset. 

käynnissä EUH, KOM 

25. Terrorismin torjunta a. Kehitetään terrorismin torjuntaa koskevan EU-strategian mukaisesti ideoita siitä, 

miten voidaan estää nuorten radikaalistuminen ja väkivaltainen ääriliikehdintä 

kolmansissa maissa, tukea EU:n toimintaa ja tehdä median ja yhteisöjen 

johtohahmojen kanssa yhteistyötä vastapropagandan tuottamiseksi näissä maissa; 

edistetään sitä, että ihmisoikeudet ovat keskeisellä sijalla kaikissa terrorismin 

torjuntaa koskevissa kolmansien maiden laeissa, politiikoissa ja mekanismeissa, ja 

varmistetaan kansainvälisen humanitaarisen oikeuden noudattaminen ja 

mahdollistetaan humanitaarisiin periaatteisiin nojaava avustustyö. 

viim. vuonna 

2015 

EUH, KOM, 

neuvosto, JV 

b. Varmistetaan terrorismin torjuntaa koskevien EU:n ohjeiden laaja jakelu mm. 

valistustyöllä ja kouluttamalla alan toimijoita. Tämä koskee erityisesti vakautta ja 

rauhaa edistävästä välineestä rahoitettavia toimia. 

käynnissä EUH, KOM 

26. Oikeuksiin perustuva 

lähestymistapa 

kehitykseen 

a. Pannaan täytäntöön EU:n sitoumus siirtyä käyttämään oikeuksiin perustuvaa 

lähestymistapaa jatkamalla sen sisällyttämistä kaikkeen EU:n kehitystoimintaan, 

järjestämällä koulutusta, tukemalla valmiuksien kehittämistä ja toteuttamalla 

seurantaa, jotta lähestymistavasta tulisi erottamaton osa toimintaa väliarviointiin 

mennessä; jäsenvaltioiden on omaksuttava oikeuksiin perustuva lähestymistapa ja 

sovellettava sitä kehitysyhteistyössä.  

viim. vuonna 

2016 

EUH, KOM, 

neuvosto, JV 

b. Arvioidaan EU:n budjettitukipolitiikasta vuonna 2012 laaditun asiakirjan liitteen 12, 
jolla perusarvojen arvioinnista tehtiin budjettituen olennainen osa, 
täytäntöönpanoa ja varsinkin oikeuksiin perustuvan lähestymistavan sisällyttämistä 
alakohtaisia uudistuksia koskeviin sopimuksiin. 

viim. vuonna 

2017 

EUH, KOM 

c. Selvitetään mahdollisuutta soveltaa oikeuksiin perustuvaa lähestymistapaa muuhun 
kuin kehitykseen liittyvään ulkoiseen toimintaan, analysoidaan ”oikeus 
kehitykseen” -käsitteen seurauksia ja arvioidaan vuoden 2015 jälkeistä aikaa 
koskevan kehitysohjelman tuloksia.  

viim. vuonna 

2017 

EUH, KOM 
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27. Vaikutustenarviointien 

vaikutus ihmisoikeuksien 

kunnioittamiseen ja sen 

tehostaminen  

a. EU:n toimien perusoikeuksiin kohdistuvia vaikutuksia koskevan arvioinnin pohjalta 

edistetään ihmisoikeuksien sisällyttämistä sellaisista ehdotuksista laadittaviin 

komission vaikutustenarviointeihin, joilla on ulkoinen vaikutus ja todennäköisesti 

huomattavia vaikutuksia ihmisoikeuksiin; tämä olisi tarpeen mukaan tehtävä 

laatimalla lisäohjeita ihmisoikeuksiin kohdistuvien vaikutusten analysoinnista, 

parantamalla analyysintekotaitoja ja -valmiuksia sekä varmistamalla sellaisten 

sidosryhmien kuuleminen, joiden ihmisoikeuksien toteutuminen on vaarassa. 

käynnissä EUH, KOM 

b. Sisällytetään tapauksen mukaan ihmisoikeuksiin kohdistuvien vaikutusten analyysi 

sellaisista EU:n toimista laadittaviin komission jälkiarviointeihin, joilla on ulkoisia 

vaikutuksia.  

käynnissä KOM, EUH 

c. Varmistetaan politiikan johdonmukaisuus ihmisoikeuksiin kohdistuvista 

vaikutuksista tehtävien vaikutustenarviointien analyysin ja muiden ihmisoikeuksiin 

liittyvien politiikkavälineiden (ml. maakohtaiset ihmisoikeusstrategiat, ihmisoikeus-

vuoropuhelu ja budjettituki / rahoitusvälineiden ohjelmasuunnittelu) välillä, jotta 

voidaan korjata mahdolliset negatiiviset vaikutukset ja maksimoida positiiviset.  

käynnissä EUH, komissio 

V. TEHOKKAAMPAA JA TULOSHAKUISEMPAA TOIMINTAA IHMISOIKEUKSIEN JA DEMOKRATIAN ALALLA 
   

28. Ihmisoikeusvuoropuhelun 

lisääminen 

a. Laaditaan, jaetaan ja kehitetään parhaita toimintatapoja ihmisoikeusvuoropuhelua 
varten, seurantaprosessit mukaan lukien. 

käynnissä 

 

EUH, 
neuvosto 

b. Varmistetaan, että ihmisoikeusnäkökulma huomioidaan kumppanimaan kanssa 
käytävissä alakohtaisissa vuoropuheluissa ja näin muodoin kahdenvälisessä 
kokonaisstrategiassa. 

käynnissä EUH, 
neuvosto 

c. Varmistetaan sisäisten ja ulkoisten näkökohtien yhteensovittaminen ihmisoikeus-

vuoropuhelussa, myös EU:n ja kansalaisjärjestöjen vuotuisessa vuoropuhelussa; 

määritellään ihmisoikeusvuoropuhelua varten ensisijaisia kysymyksiä, joiden osalta 

EU:n toimintaa voidaan parantaa, ja ratkaistaan ne. 

käynnissä EUH, KOM, 
neuvosto, JV 
 



 

22 

d. Otetaan yhteistyö YK:n ihmisoikeusfoorumeilla osaksi kahdenvälistä ihmisoikeus- ja 
poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä; jatketaan tiivistä yhteistyötä ja yhteisten 
toimien määrittelyä varsinkin strategisten kumppaneiden kanssa; laaditaan ohjeita 
yleisessä määräaikaisarvioinnin ja ihmisoikeusneuvoston erityismenettelyjen 
johdosta laadittavien ja sopimusta valvovien komiteoiden antamien raporttien ja 
suositusten järjestelmällistä käyttöä varten.  

käynnissä EUH, KOM, 
neuvosto, JV 

e. Laaditaan ja arvioidaan painopisteitä, tavoitteita ja edistymisen indikaattoreita EU:n 

ihmisoikeusvuoropuheluja ja -kuulemisia varten niiden tarkastelun helpottamiseksi 

ottaen huomioon, että kumppaneiden osallistumiskyky ja -halu vaihtelee. Tärkeintä 

on joustavuus ja käytännönläheisyys. 

viim. vuonna 
2017 

EUH, 
neuvosto 

29. Maakohtaisten 

ihmisoikeusstrategioiden 

näkyvyyden ja 

vaikuttavuuden lisääminen 

a. Otetaan maakohtaisiin ihmisoikeusstrategioihin sisältyvät täytäntöönpanon 

painopisteet ja demokratia-analyysi osaksi poliittista vuoropuhelua, raportointia ja 

korkean tason vierailuja. 

käynnissä EUH, KOM, JV 

b. Varmistetaan maakohtaisten ihmisoikeusstrategioiden seuranta yhteisissä 

vuotuisissa täytäntöönpanokertomuksissa, jotka esitetään asiaankuuluville 

neuvoston elimille. 

käynnissä EUH, KOM, 

neuvosto, JV 

c. Varmistetaan, että EU:n ja jäsenvaltioiden avustusohjelmissa huomioidaan 

strategioiden painopisteet ja helpotetaan niiden täytäntöönpanoa. 

käynnissä 

 

EUH, KOM, JV 

30. Keskittyminen ihmis-

oikeuksia koskevien EU:n 

suuntaviivojen 

mielekkääseen 

täytäntöönpanoon 

a. Tehostetaan ohje-asiakirjojen jakamista ja koulutuksen antamista varsinkin EU:n 

edustustojen ja jäsenvaltioiden suurlähetystöjen diplomaattihenkilöstölle, myös 

suurlähettiläille. 

käynnissä KOM, EUH, JV 

b. Raportoidaan järjestelmällisesti suuntaviivojen täytäntöönpanosta ja otetaan 

käyttöön ”lokikirjat” tietyistä aihepiireistä, jotta voidaan varmistaa yksittäisten 

tapausten järjestelmällinen seuranta ja edistää suuntaviivojen täytäntöönpanoa 

koskevien parhaiden toimintatapojen säännöllistä vaihtamista. 

käynnissä KOM, EUH, JV 

31. Vaalitarkkailun 

vaikutusten maksimointi  

a. Kootaan yhteen ja kodifioidaan parhaat toimintatavat EU:n ja Etyjin alaisen 

ODHIR:n vaalitarkkailuvaltuuskuntien antamien suositusten viemiseksi osaksi EU:n 

ja jäsenvaltioiden harjoittamaa poliittista vuoropuhelua ja toimintaa demokratian 

tukemiseksi. 

viim. vuonna 

2016 

EUH, KOM, 

neuvosto 
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b. Tehostetaan EU:n ja jäsenvaltioiden antaman vaalituen kaikkien näkökohtien pitkän 

aikavälin suunnittelua ja yhtenäistä soveltamista kartoittamalla innovatiivisia avun 

täytäntöönpanomekanismeja. 

viim. vuonna 

2019 

EUH, KOM, JV 

32. EU:n politiikkojen, 

rahoitusvälineiden ja 

muiden välineiden 

tehokkaan käytön ja 

optimaalisen 

vuorovaikutuksen 

varmistaminen 

a. Kootaan yhteen demokratian ja ihmisoikeuksien edistämisessä käytettävät eri 

välineet ja raportointimekanismit (esim. ihmisoikeuksia koskevat maakohtaiset 

strategiat, demokratia-analyysit ja -toimintasuunnitelmat, vaalitarkkailuraportit, 

vaalien avustus- ja seurantaoperaatiot, laajentumis- ja naapuruuspolitiikan 

edistymiskertomukset ja toimintasuunnitelmat, kansalaisyhteiskunnan osallistamis-

suunnitelmat, perusarvojen arviointi hyvää hallintotapaa ja kehitystä koskevien 

sopimusten tekemiseksi sekä budjettituen riskinhallintakeinot) EU:n toimien 

yhtenäisyyden ja tuloksellisuuden lisäämiseksi.  

viim. vuonna 

2017 

 

 

EUH, KOM, 

neuvosto 

 

b. Parannetaan demokratia-analyysia maailmanlaajuisesti demokratiatuen pilotti-

hankkeesta saatujen kokemusten perusteella. 

viim. vuonna 

2017 

EUH, KOM, JV 

c. Kehitetään työtapoja edelleen vuoropuhelun, kohdennetun tuen, kannustinten ja 

rajoittavien toimenpiteiden yhteisvaikutuksen optimoimiseksi. 

käynnissä 
 

EUH, KOM, JV 

d. Parannetaan kaikkiin uusiin EU:n kansainvälisiin sopimuksiin järjestelmällisesti 

sisällytettävien ihmisoikeuslausekkeiden yhtenäistä soveltamista.  

viim. vuonna 
2017 

EUH, KOM 

e. Tuetaan YK:n ihmisoikeusvaltuutetun työtä ihmisoikeusindikaattoreiden edelleen 

kehittämiseksi. Tavoitteena on i) helpottaa ihmisoikeuksien toteutumisen 

mittaamista mm. julkaisemalla indikaattorit verkossa ja ii) tehdä ihmisoikeuksia 

koskevien tietojen keräämisestä ja käytöstä järjestelmällistä ja kartoittaa hyviä 

toimintatapoja ja kokemuksia.  

viim. vuonna 
2017 
 
 

EUH, KOM, 
neuvosto 
 

f. Tehdään YK:n ja alueellisten järjestöjen (esim. AU, OAS, Arabiliitto, EN, Etyj, Asean, 

SAARC ja Tyynenmeren saarten foorumi) kanssa järjestelmällisesti yhteistyötä, joka 

koskee parhaita toimintatapoja ihmisoikeuksien ja demokratian edistämiseksi 

kaikkialla. 

käynnissä EUH, KOM, JV 

 


