GLOBAALISTI:
•
Monissa maissa instituutioista kaikista korruptoituneimpia ovat oikeuslaitos sekä poliisi.
•
Korruptio, lahjonta, varkaudet sekä veronkierto maksavat kehittyville maille 1,26 miljardia
dollaria vuodessa. Samalla rahalla pystyttäisiin nostamaan ylös köyhyysrajan alapuolella 		
elävät yli kuudeksi vuodeksi.
•
Yhteiskunnat ovat tällä hetkellä entistä jakautuneempia. Siinä missä osa valtioista nauttii 		
kestävästä rauhasta ja vauraudesta, toiset ovat ajautuneet väkivallan ja konfliktien kierteeseen. Aseellisella väkivallalla ja turvattomuudella on tuhoava vaikutus maiden kehitykseen.
•
Puolet konfliktialueille asuvista lapsista joutui jättämään koulunsa kesken vuonna 2011. 		
Määrällisesti tämä vastaa 28,5 miljoonaa lasta.

TAVOITE 16.
RAUHAA JA
OIKEUDENMUKAISUUTTA
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EDISTÄÄ RAUHANOMAISIA YHTEISKUNTIA
JA TAATA KAIKILLE PÄÄSY
OIKEUSPALVELUIDEN PARIIN, RAKENTAA
TEHOKKAITA JA VASTUULLISIA
INSTITUUTIOITA KAIKILLA TASOILLA
TAVOITTEENA:
Vähennetään merkittävästi
kaikkia väkivallan muotoja
ja niihin liittyviä
kuolemantapauksia kaikkialla
.Lopetetaan kaikki lapsiin
kohdistuva pahoinpitely,
hyväksikäyttö, ihmiskauppa ja
kaikki väkivallan muodot sekä
lasten kiduttaminen.
Edistetään oikeusturvaa
kansallisilla ja kansainvälisillä
tasoilla sekä varmistetaan
kaikille yhtäläinen pääsy
oikeuspalveluiden piiriin.

Rauha ei tarkoita pelkästään sotien poissaoloa vaan myös sitä,
että ihmisten perustarpeet tulevat tyydytetyiksi. Ruokaa, vettä
ja lämpöä tarvitsevat kaikki, samoin mahdollisuuksia vaikuttaa
omaan elämään, saada koulutusta ja työtä. Käytännössä demokratia on resurssien jakamista, ihmisoikeuksien ja ympäristön kunnioittamista sekä kansainvälisten sopimusten ja lakien noudattamista. Jotta konflikteja ei syntyisi, sortavia rakenteita pitäisi purkaa.
Valtion väkivalta yksilöä kohtaan tai luonnonvarojen kaappaaminen oman valtion, kansan tai muun yksittäisen ryhmän käyttöön
ovat esimerkkejä nykyajan institutionaalisista väkivallan muodoista. Siksi rauhanpolitiikan kysymykset ovat myös ihmisoikeuskysymyksiä ja toimintaa kohti kestävää kehitystä.
Rauha, vakaus, ihmisoikeudet ja lain mukaan toimivat hallitukset ovat tärkeä edellytys kestävällä kehitykselle. Vakaa taloudellinen ja sosiaalinen kehitys maapallolla on paras tae rauhan
säilymiselle. Turvallisuutta ei voi olla ilman kehitystä, kehitystä ei
voi olla ilman turvallisuutta ja kumpaakaan ei voida saavuttaa, jos
ihmisoikeuksia ei kunnioiteta.

SUOMESSA:
•
Tutkimusten mukaan Suomessa esiintyy katutason lahjonnan sijasta suuremman mitta-		
luokan rakenteellista ja vaikeammin havaittavaa korruptiota, joka usein ilmenee elinkeinoelämän ja viranomaisten toiminnan rajapinnassa.
•
Suomessa lasten kuritus on viime vuosikymmeninä vähentynyt huomattavasti. Lasten hyvinvointi kuitenkin eriytyy ja eriarvoistuu entisestään. Monen perheen arjessa ongelmat ovat
kasautuneet ja lapsia laiminlyödään pahasti.
•
Maailman talousfoorumi WEF arvio valtioiden kilpailukykyraportissaan vuonna 2017 		
Suomessa olevan maailman paras omaisuuden suoja, vähiten lahjuksia ja järjestäytynyttä
rikollisuutta sekä riippumattomin oikeuslaitos.
•
Suomi tunnetaan maailmalla rauhan rakentajana: Crisis Management Initiative (CMI) on 		
suomalainen konfliktinratkaisujärjestö, joka ehkäisee ja ratkaisee väkivaltaisia konflikteja 		
epävirallisen neuvottelun ja vuoropuhelun avulla.

”I truly believe the only way we can create

global peace is through not only educating our
minds, but our hearts and our souls. “
-Malala Yousafzai

LIIKUNNAN VOIMA:
Liikunta on toimiva ja luonnollinen tapa rauhankasvatukseen, sillä liikunnan arvoihin kuuluu vastuullisuus, yhteisöllisyys, suvaitsevaisuus sekä tasa-arvoisuus. Urheilussa opitaan kunnioittamaan ja
arvostamaan niin vastustajaa kuin omia tovereita, noudattamaan yhteisiä sääntöjä sekä voittamaan
ja häviämään reilun pelin hengessä. Liikunta on elämänkoulua parhaimmillaan, joka opettaa rauhaa
ja oikeudenmukaisuutta. Nämä arvot ja asenteet siirtyvät myös muille elämän osa-alueille.
On myös liikunnan ja rauhan yhdistäviä järjestöjä, jotka liikunnan kautta edistävät rauhankulttuuria maailmassa. Tästä esimerkkinä Peace and Sport järjestö Monacossa. Tunnetut urheilijat, kuten
Novak Djokovic sekä Ylena Isinbaeva toimivat järjestön roolimalleina ja pyrkivät edesauttamaan
omalla toiminnallaan rauhan edistämistä ja ylläpitämistä maailmassa.
YHDESSÄ MAALIIN:
Rauhankulttuurin ylläpitäminen on yhteinen asia, sillä rauha koskee meitä kaikkia. Jos kansalaisten
luottamus valtionvaltaan ja instituutioihin on heikko, saattaa helposti syntyä köyhyyden ja konfliktien
noidankehä. Tämän takia on tärkeää, että käytämme äänioikeuttamme, pystyäksemme päättämään,
millaisia poliitikkoja meillä on vaikuttamassa sekä vaadimme läpinäkyvyyttä! Omat toimintamallimme sekä asenteemme arjessa ja elämässä vaikuttavat yhteiskunnalliseen rauhaan joko positiivisesti tai negatiivisesti. Epätasa-arvoiset valtasuhteet sekä epätasa-arvo ihmisryhmien välillä ruokkivat
tyytymättömyyttä ja ajavat yhteiskunnallisiin konflikteihin. Ole tietoinen omasta roolistasi, tuotatko
toiminnallasi ja valinnoillasi tasa-arvoa vai syvennätkö eriarvoisuutta.

