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4.1 Sukupuolten tasa-arvo ilmastosopimuksissa ja -neuvotteluissa
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Esipuhe
Ilmastokriisin torjuminen vaatii tasa-arvotyötä
Ilmastokriisi osuu pahimmin haavoittuvimmassa asemassa oleviin,
kuten maailman tyttöihin, ja vesittää jo saavutetun tasa-arvotyön
tuloksia. Siksi ilmastokriisi on tasa-arvokysymys.
Haluamme tehdä näkyväksi ilmastokriisin vaikutukset tasa-arvolle.
Plan International edistää maailmaa, jossa kaikkien lasten oikeudet
ja tasa-arvo toteutuvat. Siksi parannamme erityisesti heikoimmassa
asemassa olevien kehittyvien maiden tyttöjen oikeuksia ja asemaa.
Olemme tilanneet Tyrsky Consultingin asiantuntijoilta tämän raportin selvittääksemme, miten
Suomi edistää tasa-arvon toteutumista kansainvälisessä ilmastopolitiikassa. Tulokset ovat
lupaavia. Vaikka tasa-arvotyö ei ole vielä systemaattista kansainvälisen ilmastopolitiikan
ytimessä, on Suomella ollut tärkeä rooli tasa-arvonäkökulmien avaajana.
Raportin löydökset vahvistavat ymmärrystämme siitä, että moni asia ilmastokriisin
syvenemisessä, mutta myös sen torjumisessa, on sukupuolittunutta. Sukupuoli näkyy
ilmastokriisin ytimessä, sillä kaikkein haavoittuvimpia ilmastokriisin vaikutuksille ovat kehittyvissä
maissa asuvat tytöt. Pakotettu siirtolaisuus, köyhyys ja alueelliset konfliktit uhkaavat tyttöjen ja
naisten turvallisuutta. Pojat ja miehet taas ovat vaarassa joutua aseellisiin selkkauksiin.
Yhtä olennaista on huomioida sukupuolinäkökulma ilmastokriisin ratkaisuissa. Tyttöjen pitää
saada laadukasta koulutusta, jotta he oppivat ilmastonmuutoksen torjumiseen ja sopeutumiseen
liittyviä taitoja. Pojat ja miehet taas pitää saada nykyistä vahvemmin osaksi niin tasa-arvo- kuin
ilmastokeskustelua.
Suomi on ollut aloitteellinen tasa-arvoagendan asettamisessa ilmastopolitiikan pääpöytiin.
Se on suuri mahdollisuus, sillä vahvalta pohjalta voimme tehdä entistäkin vaikuttavampaa ja
kunnianhimoisempaa kansainvälistä tasa-arvotyötä.
Tasa-arvoinen yhteiskunta pystyy torjumaan ilmastonmuutosta tehokkaammin, koska
varmistamalla erilaisten ihmisten osallistuminen ilmastotyöhön, ilmastonmuutosta voidaan
torjua nopeammin ja pysyvämmin. Jos haluamme jonain päivänä pysäyttää maapallon
kuumenemisen, tarvitsemme tasa-arvotyötä.
Suomi voi olla ensimmäinen valtio, joka onnistuu ratkaisemaan tasa-arvon ja ilmaston kriisejä
yhdessä. Toivottavasti tämä Planin ja Tyrskyn raportti tarjoaa uutta virtaa keskusteluun
tasa-arvo- ja ilmastopolitiikan yhteyden lisäämisestä. Suomen kaltaisia maita tarvitaan, jotta
kansainvälinen ilmastopolitiikan järjestelmä edistäisi ilmastotyöllään myös tasa-arvoa.
Tasa-arvoa ei saavuteta ilman ilmastokriisin ratkaisua. Eikä ilmastokriisiä ratkaista ilman
tasa-arvotyötä.
Ossi Heinänen

Plan International Suomen pääsihteeri
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Tiivistelmä

S

uomi vaikuttaa kansainvälisessä ilmastopolitiikassa monin tavoin. Esimerkiksi osallistumme ilmasto
neuvotteluihin ja -aloitteisiin, myönnämme kansainvälistä ilmastorahoitusta sekä vaikutamme ilmasto
diplomatialla.

Sukupuolten tasa-arvo leikkaa kansainvälistä ilmastopolitiikkaa monesta näkökulmasta. Kytkökset tulevat vastaan mm. kansainvälisissä sopimuksissa, kehitysyhteistyössä, ilmastoliikkeessä ja aseellisissa konflikteissa.
Kansainvälisissä ilmastosopimuksissa ja -neuvotteluissa tasa-arvo jäi pitkään vähälle huomiolle. Vuosituhannen taitteen jälkeen näkökulman painoarvo on kasvanut ja asema vakiintunut. Tasa-arvoa on kuitenkin toistaiseksi tarkasteltu
lähinnä naisten ja erityisesti naisten edustuksen kannalta.
Suomi on edistänyt tasa-arvoa kansainvälisessä ilmastopolitiikassa erityisesti tukemalla näkökulman sisällyttämistä
ilmastosopimuksiin ja tukemalla globaalin etelän naisneuvottelijoiden osallistumista ja kouluttamista. Tasa-arvo ja
ilmasto näkyvät myös kehitysyhteistyössä. Työ on kuitenkin ollut hankepainotteista, ajoittain niukasti resurssoitua ja
osin epäjärjestelmällistä.
Tasa-arvoa ulkopolitiikassa yleisesti ja osana kansainvälisessä ilmastopolitiikassa ovat painottaneet mm. Ruotsi,
Kanada ja Meksiko. Näissäkin maissa työtä on silti arvosteltu mm. konkretian puutteesta ja lähestymistavan kapeudesta.

Tasa-arvon vahvistamiseksi Suomen kansainvälisessä ilmastopolitiikassa selvitys esittää
harkittavaksi joukon mahdollisia toimenpiteitä, jotka on ryhmitelty kolmeen koriin:
1. Perustan
vahvistaminen

2. Kansainväliset
ilmastoneuvottelut

3. Kansainvälinen
tuki

•

•

•

•
•
•
•
•

4

toteutetaan tavoite
hiilineutraaliudesta
asetetaan tasa-arvo
kansainvälisen ilmastopolitiikan
keskeiseksi tavoitteeksi
kerätään tasa-arvotyön
pohjaksi tietoa ja määritellään
mittarit
lisätään tasa-arvotietoisuutta
ilmastotyöhön
nimitetään tasa-arvotyöhön
kansainvälisessä
ilmastopolitiikassa
vastuuhenkilö
lavennetaan tasaarvonäkökulmaa

•
•
•

jatketaan tukea globaalin
etelän naisneuvottelijoille
kehitetään osaamista
pitkäjänteisesti
tuetaan ilmastosopimuksen
sihteeristön tasa-arvotyötä
edistetään tasa-arvoa
kansainvälisessä yhteistyössä

•
•
•

painotetaan rahoituksessa
synergioita
tuetaan tasa-arvo- ja
ilmastotyön kytkemistä toisiinsa
rahoitetaan kansainvälistä
kansalaisyhteiskuntaa
käynnistetään aloite vainottujen
ilmastoaktivistien puolesta

Ilmasto on
tasa-arvokysymys.
Toisaalta tasa-arvo on
ilmastokysymys.

1. Johdanto

I

lmasto on tasa-arvokysymys. Tämä ilmenee siinä, miten ilmaston kuumenemisen vaikutukset ja
toimet sen torjumiseksi kohtelevat eri ihmisryhmiä eri tavoin. Jos ilmastokriisin annetaan edetä
ennakoidulla tavalla, se hankaloittaa olennaisesti työtä tasa-arvon puolesta – ja uhkaa hei
kentää tasa-arvoa nykyisestä.

Toisaalta tasa-arvo on ilmastokysymys. Vastuu päästöjen tuottamisesta jakautuu epätasaisesti eri
ihmisryhmien välillä. Varmistamalla, että erilaiset ihmiset voivat osallistua ilmastotyön päätöksentekoon ja toimeenpanoon, voidaan ilmastotoimissa edetä nopeammin ja vaikuttavammin.
Tämä Plan International Suomen tilaama raportti tarkastelee tasa-arvoa erityisesti Suomen
kansainvälisessä ilmastopolitiikassa. Näin se täydentää järjestön aiemmin julkaisemia selvityksiä
Ilmastonmuutos uhkaa tyttöjen oikeuksia (Plan International Suomi 2020) ja Tasa-arvon edis
täminen ulkopolitiikassa (Vastapuu 2020).
Suomen kansainvälisellä ilmastopolitiikalla voidaan tarkoittaa kaikkea sellaista maamme politiikkaa, joka vaikuttaa ilmastonmuutoksen torjuntaan tai siihen sopeutumiseen rajojemme ulko
puolella. Tässä selvityksessä tarkastelu keskittyy kuitenkin hieman rajatummin sellaiseen Suomen
ilmasto- ja ulkopolitiikkaan, jolla on kansainvälisiä ilmastokytköksiä.
Raportti esittelee ensin tiiviisti kansainvälistä ilmastopolitiikkaa (luku 2) ja sukupuolten tasa-arvoa (luku 3). Luvussa 4 tarkastellaan sitä, miten tasa-arvo on ilmennyt kansainvälisissä ilmasto
sopimuksissa ja -neuvotteluissa. Seuraavassa luvussa kuvataan tasa-arvoa Suomen tähän
astisessa kansainvälisessä ilmastopolitiikassa. Luku 6 esittelee tasa-arvoa kolmen verrokkimaan
kansainvälisessä ilmastopolitiikassa. Luvussa 7 vedetään yhteen johtopäätöksiä, ja lopuksi
luvussa 8 tiivistetään selvityksen toimenpidesuositukset.
Kirjoittajat haluavat kiittää Plan International Suomea toimeksiannosta ja työn aikana saadusta
tuesta. Suuren kiitoksen ansaitsevat myös kaikki asiantuntijat, jotka antoivat aikaansa kiinnostaville keskusteluille. Luonnollisesti selvityksen sisällöstä ja mahdollisista virheistä vastaavat yksin
kirjoittajat.
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2. Kansainvälinen ilmastopolitiikka

K

ansainvälisen ilmastopolitiikan voi katsoa
koostuvan monista osista. Tässä selvityksessä
aihetta lähestytään ensisijaisesti seuraavien
kokonaisuuksien kautta (Suomen eri keinoista
vaikuttaa ilmastokriisiin globaalisti ks. Tynkkynen
ym. 2021).

Ilmastoneuvottelut. Ilmastoneuvotteluissa valtiot sopivat
kansainvälisistä ilmastosopimuksista ja niiden toimeenpanosta, merkittävimpinä YK:n ilmastosopimus (1992) ja
Pariisin sopimus (2015). Neuvotteluja käydään erityisesti
vuotuisissa YK:n ilmastokokouksissa (Conference of Parties, COP) ja niitä edeltävissä apuelinten (SBI ja SBSTA)
välikokouksissa. Suomi osallistuu ilmastoneuvotteluihin
osana Euroopan unionia.
Kansainväliset ilmastoaloitteet. Virallisten neuvottelujen

liepeillä ja ulkopuolella ilmastotyötä edistetään erilaisilla
kansainvälisillä aloitteilla. Aloitteissa kiinnostuneet valtiot ja
muut toimijat toimivat yhdessä olennaisiksi tunnistettujen
aiheiden parissa. Suomi osallistuu useisiin aloitteisiin ja
on toiminut osassa (esim. valtiovarainministerien Coalition
of Finance Ministers for Climate Action) liikkeellepanijana
(tarkemmin aiheesta ks. Tynkkynen 2016).

Kansainvälinen ilmastorahoitus. Vauraat maat ovat
sitoutuneet rahoittamaan köyhien maiden ilmastotyötä. Rahoitusta kanavoidaan esimerkiksi kansainvälisten ilmastorahastojen ja Maailmanpankki-järjestelmän kautta. Suomi
on rahoittanut mm. Maailmanlaajuista ympäristörahastoa
(Global Environment Facility, GEF) ja Vihreää ilmasto
rahastoa (Green Climate Fund, GCF).
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Joustomekanismit. Valtiot voivat ostaa päästöoikeuksia

ja rahoittaa muualla tehtäviä ilmastohankkeita kansainvälisten joustomekanismien kautta. Pariisin sopimuksen
markkinamekanismin toimeenpanosäännöt ovat kuitenkin
vielä sopimatta. Valtiollisen tason rinnalla yritykset, kansalaiset ja muut toimijat voivat kompensoida päästöjään
vapaaehtoisesti eri palvelujen kautta. Suomi on sitoutunut
saavuttamaan hiilineutraaliuden kotimaisin toimin turvautumatta joustomekanismeihin.

Kehitysyhteistyö. Isolla osalla kehitysyhteistyötä on
kytköksiä joko päästöjen vähentämiseen tai ilmaston
muutokseen sopeutumiseen. Suomi tukee ilmasto
hankkeita niin kahdenvälisesti kuin EU:n ja YK:n kautta.
Ilmasto näkyy myös mm. yrityksiä globaalissa etelässä
rahoittavan Finnfundin työssä.
Ilmastodiplomatia. Ilmastoa käsitellään ulkosuhteissa

osana ulkopolitiikkaa ja diplomatiaa. YK-järjestelmässä
ilmasto on näkynyt mm. yleiskokouksissa, lukuisissa ala
järjestöissä ja ajoittain myös turvallisuusneuvostossa. Kahdenvälisissä suhteissa ilmasto nousee esiin valtionjohdon
tapaamisissa. Tasavallan presidentin ja ulkoministerin johdolla harjoitettavan ulkopolitiikan ohella ilmastoa sivutaan
monien sektoriministerien kansainvälisissä suhteissa.

Kansallinen ilmastopolitiikka. Kansallisella ilmastotyöllä
voi olla kansainvälisiä heijastusvaikutuksia. Esimerkiksi
biopolttoaineiden lisääminen liikenteen päästöjen vähentämiseksi Suomessa voi aiheuttaa suoraan tai epäsuorasti
metsäkatoa tropiikissa. Vastaavasti uuden teknologian
kehittäminen ja käyttöönotto meillä voi madaltaa sen soveltamisen kynnystä myös muualla.
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3. Sukupuolten tasa-arvo

T

asa-arvoon käsitteenä liittyy useita mahdollisia näkökulmia. Tässä raportissa sukupuolten
tasa-arvoon sisältyy intersektionaalisuus eli
risteävät erot. Tasa-arvoa voidaan ajatella ja on
ajateltu kansainvälisen ilmastopolitiikan yhteydessä esimerkiksi seuraavin tavoin.

Tasa-arvo kansainvälisissä sopimuksissa. Tasa-arvon

teemat nousevat usein keskusteluihin kansainvälisten prosessien ja sopimusten kautta. Merkittävimmät näistä ovat
CEDAW-sopimus kaikkinaisen naisiin kohdistuvan syrjinnän lakkauttamiseksi (1979) ja Pekingin julistus ja toimenpideohjelma (1995). Velvoite edistää sukupuolten välistä
tasa-arvoa sisältyy myös Euroopan unionin perustamis
sopimukseen, ja se on kirjattu useisiin EU-direktiiveihin ja
-asetuksiin. Lisäksi se on osa YK:n kestävän kehityksen
tavoitteita, joista viides koskee tasa-arvon lisäämistä.

Tyttöjen ja naisten asema globaalissa etelässä. Tyttöjen

ja naisten asema, arki sekä terveys katsotaan yleisesti erityisen haavoittuviksi ilmaston kuumenemisen seurauksille
(esim. Plan International Suomi 2020). Usein mainittu esimerkki on tyttöjen ja naisten tehtävä veden hakijoina; kun
vedestä on pulaa, vedenhakumatkat pitenevät, työtaakka
lisääntyy ja se voi johtaa esimerkiksi siihen, etteivät tytöt
pääse kouluun.

Edustuksellisuus päätöksenteossa. Ilmastoneuvotteluissa
tasa-arvo näkyy erityisesti kysymyksenä naisten riittävästä
edustuksesta. Vastaavasti keskustellaan siitä, pääsevätkö
kansainvälisesti rahoitettujen ilmastohankkeiden kohde
yhteisöt, ja erityisesti naiset, riittävästi ääneen. (EIGE
2012.) Edustuksellisuuden vaatimus linkitetään usein
siihen, että ilmastonmuutoksen seuraukset vaikuttavat
erityisesti naisten ja tyttöjen asemaan kehittyvissä maissa
ja toisaalta naiset ja tytöt ovat usein avainasemassa ilmaston kuumenemiseen sopeutumisessa (Plan International
Suomi 2020).
Ilmastoliikkeen toimijat. Ilmastoaktivismi on sukupuolittunut kenttä. Nuoret, ja etenkin nuoret naiset, ovat usein
aktivismin etulinjassa (Concord 2020). Naiset myös ovat
keskimäärin miehiä huolestuneempia ilmastokriisistä
ja ovat miehiä valmiimpia muuttamaan käytöstään sen
takia. (Eige 2012, 73). Ilmaston kuumenemiseen skeptisesti suhtautuvat ja antifeministiset tahot voivat kohdistaa
aktivisteihin häirintää ja väkivallan uhkaa, joka on luonteeltaan sukupuolittunutta. Yksi tasa-arvonäkökulma ilmasto
politiikkaan on turvallisen keskustelutilan takaaminen ja
demokraattisen osallistumisen mahdollistaminen kaikille.

Intersektionaalisuus. Risteävät erot eli intersektionaalisuus huomioidaan entistä useammin myös kansain
välisessä ilmastopolitiikassa. Mainittuja näkökulmia ovat
sukupuolen lisäksi ikä, sosioekonominen asema, asema
perheessä ja yhteisössä, elinkeino, alueelliset erot sekä
alkuperäiskansojen asema. Monissa raporteissa tuodaan
esiin, ettei haavoittuvimmilla ryhmillä ole taloudellisia mahdollisuuksia sopeutua ilmaston kuumenemisen seurauksiin,
esimerkiksi muuttaa toiselle seudulle. (EIGE 2012, Concord 2020.) Esimerkiksi seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluminen voi vaikeuttaa sopeutumista, jos pari- tai
perhesuhteita ei tunnisteta maasta muuttaessa tai jos työelämäasema on epävarma. (Stockholm Environment Institute 2021.) Intersektionaalisten näkökulmien huomioiminen
ilmastohankkeissa nähdään tärkeänä, mutta konkreettiset
ajatukset keinoista ovat pitkälti vasta kehittymässä.
Kaikkien sukupuolten tasa-arvo? Tasa-arvokäsitys sekä

kansainvälisissä neuvotteluissa että konkreettisissa
ilmastotoimissa on painottunut tyttöjen ja naisten asemaan.
Poikiin ja miehin, sukupuolen moninaisuuteen, trans- tai
muunsukupuolisuuteen tai erilaisiin sukupuolen ilmentämisen tapoihin huomiota kiinnittävä puhe on vielä marginaalista. Yksi tulevaisuuden kysymyksistä onkin, mitä tasa-arvokäsityksen laajentaminen myös muihin kuin naisia ja
tyttöjä koskeviin näkökulmiin voisi tarkoittaa kansainvälisen
ilmastopolitiikan kontekstissa.
Esimerkiksi Ruotsissa on nostettu esiin, että pojilla ja miehillä on suurempi riski joutua osallisiksi aseellisiin konflikteihin, kun ilmaston kuumeneminen heikentää elinolosuhteita
erityisesti globaalissa etelässä (Concord 2020). Toisaalta
miehet ovat yliedustettuja sekä työntekijöinä että johtajina
niillä aloilla, esimerkiksi raskaassa teollisuudessa, joilla
ilmastotoimien edellyttämät rakennemuutokset vaativat sopeutumista ja suuriakin muutoksia. Tästä johtuen erityisesti
pojat ja miehet pitäisi saada nykyistä vahvemmin osaksi
niin ilmasto- kuin tasa-arvokeskustelua.

Sukupuoli ilmastokriisiin liittyvissä konflikteissa. Ilmaston kuumenemisen seurauksena pakotetun siirtolaisuuden,
köyhyyden ja alueellisten konfliktien odotetaan yleistyvän,
mikä puolestaan lisää väkivaltaa ja väkivallan uhkaa.
(Concord 2020.) Väkivalta kohdistuu ja vaikuttaa eri sukupuolten tilanteeseen eri tavoin. Siksi sekä äkillisten kriisien
hoidossa että pidemmän aikavälin konfliktinhallinnassa on
tärkeää alusta asti huomioida tasa-arvonäkökulma. Esimerkiksi pakolaisleirien olosuhteissa naisiin kohdistuvan
väkivallan on todettu lisääntyvän, jos sitä ei erityisesti estetä. Aseellisiin konflikteihin puolestaan osallistuu erityisesti
miehiä ja poikia.
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4. Tasa-arvo
kansainvälisissä ilmastosopimuksissa
4.1 Sukupuolten tasa-arvo
ilmastosopimuksissa ja -neuvotteluissa
Tasa-arvon merkitys kansainvälisissä ilmastosopimuksissa on ajan kuluessa kasvanut. Vielä kansainvälisen
ilmastopolitiikan perustan muodostavassa YK:n ilmasto
sopimuksessa (UNFCCC 1992) ja sitä täydentävässä Kioton pöytäkirjassa (UNFCCC 1997) ei ollut suoria viittauksia tasa-arvoon, ihmisoikeuksiin tai yhdenvertaisuuteen.
YK:n ilmastokokouksessa vuonna 2001 valtiot linjasivat
kuitenkin tavoitteeksi parantaa naisten osallistumista
ilmastosopimuksen alaisissa elimissä (UNFCCC 2001).
Pohjan Pariisin sopimusta koskeville neuvotteluille luonut
Cancunin ilmastokokouksen päätösasiakirja vuonna 2010
tunnusti sukupuolten tasa-arvon ja naisten tehokkaan
osallistumisen tärkeyden ilmastonmuutoksen torjunnan
kannalta. Asiakirja sisältää myös useita muita viittauksia
sukupuolinäkökulmaan. (UNFCCC 2010)
Pariisin kokousta edeltävässä YK:n ilmastokokouksessa
vuonna 2014 valtiot hyväksyivät tasa-arvon edistämisestä
erillisen Liman työohjelman. Päätöksellä valtiot pyrkivät
edistämään tasa-arvoista sukupuolijakaumaa ja sukupuolisensitiivisyyttä ilmastopolitiikan kehittämisessä ja
toimeenpanossa sekä saavuttamaan sukupuolitietoisen
ilmastopolitiikan kaikissa olennaisissa toimissa ilmasto
sopimuksen alla. (UNFCCC 2014)
Arkisemmin työohjelmassa asetettiin tavoitteeksi kasvattaa naisten osuutta kansallisissa neuvotteluvaltuus
kunnissa ja sopimuksen alaisissa elimissä. Valtioita
kannustettiin lisäämään neuvottelijoiden koulutusta ja kasvattamaan tietoisuutta tasa-arvon ja ilmastonmuutoksen
kytköksistä. Lisäksi haluttiin vahvistaa erityisesti nais
neuvottelijoiden valmiuksia osallistua neuvotteluihin
tehokkaasti. (UNFCCC 2014)
Työohjelmalle hyväksyttiin yksityiskohtaisempi toiminta
ohjelma YK:n ilmastokokouksessa vuonna 2017. Tavoitteeksi asetettiin edistää naisten täyttä, tasa-arvoista ja
merkityksellistä osallistumista sekä valtavirtaistaa tasaarvonäkökulma. Tämä koskee kaikkia ilmastosopimuksen
alaisia elimiä ja sen hyväksyneitä valtioita, ilmastopolitiikan osa-alueita sekä päätöksenteon vaiheita. (UNFCCC
2017)

Vuonna 2015 hyväksytyn Pariisin sopimuksen
johdannossa todetaan, että valtioiden tulisi
ilmastotoimissa kunnioittaa, suojella ja ottaa huomioon
sukupuolten tasa-arvoa ja naisten voimaannuttamista
(UNFCCC 2015). YK:n ilmastokokouksessa vuonna
2019 valtiot hyväksyivät viisivuotisen jatkon Liman
työohjelmalle ja erillisen toimintaohjelman, joka
määrittää työlle viisi painopistettä (UNFCCC 2019a):
1. valmiuksien kohentaminen, tiedonhallinta ja
viestintä
2. sukupuolijakauman tasa-arvoisuus, osallistuminen
ja naisten johtajuus
3. koherenssi
4. sukupuolitietoinen toimeenpano ja tuki
5. seuranta ja raportointi
Tasa-arvotyö on vakiinnuttanut asemansa myös rakenteellisesti. Ilmastosopimuksen sihteeristössä on tasa-arvoon keskittyviä asiantuntijoita, ja sihteeristön sivuilla on
erillinen portaali aiheelle. Toisaalta työ riippuu edelleen
osin yksittäisten maiden aloitteellisuudesta ja vapaa
ehtoisesta rahoituksesta. Esimerkiksi naisneuvottelijoiden
osallistumista ja koulutusta ovat rahoittaneet Suomen
lisäksi Hollannin ja Islannin valtiot Women’s Environment
and Development Organizationin kautta (WEDO 2021).
Työ on tähän asti painottunut naisten edustukseen ilmasto
sopimuksen alaisissa prosesseissa ja elimissä. Tulokset
ovat toistaiseksi jääneet melko vaatimattomiksi, sillä
ajoittain naisten osuus on jopa laskenut (UNFCCC 2018a).
Vuonna 2020 naisten osuus eri ilmastosopimuksen alaisissa elimissä vaihteli 10:stä 56 prosenttiin (UNFCCC 2020).
Tuoreimpien tietojen mukaan valtioiden valtuuskuntien
jäsenistä naisia oli 40 prosenttia ja puheenjohtajista tai
varapuheenjohtajista 27 prosenttia. Osuudet vaihtelevat kuitenkin merkittävästi ikäluokittain ja maittain. Alle
26-vuotiaista valtuuskuntien jäsenistä naisia oli enemmistö, kun taas yli 65-vuotiaissa heidän osuutensa oli alle
neljännes. (UNFCCC 2020) Naisten osuus on ollut selvästi korkeampi Euroopan kuin Afrikan ja Aasian maiden
valtuuskunnissa (WEDO 2021).
Yksi mahdollinen keino varmistaa tasa-arvoinen edustus
olisivat sukupuolikiintiöt. Kansainvälisessä politiikassa
olisi kuitenkin vaikea rajoittaa suvereenien valtioiden oikeutta nimittää edustajansa. Kiintiöt voisivat olla erityisen
vaikeita globaalin etelän pienille ja köyhille maille, joilla on
niukasti mahdollisuuksia valita neuvottelijoita.
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Tasa-arvon edistämisessä on tunnistettu lukuisia
haasteita (UNFCCC 2018a). Näihin kuuluvat mm.

•
•
•
•
•

tasa-arvo-osaamisen niukkuus
kilpailu huomiosta muiden poikkileikkaavien
näkökulmien kanssa
rahoituksen ja muiden voimavarojen vähäisyys
puutteet seurannassa ja raportoinnissa
tasa-arvotyön keskittyminen naisille (UNFCCC
2018b)

UN Womenin (2021) raportissa tunnistetaan seitsemän
keinoa vahvistaa naisten osallistumista kansainvälisillä
foorumeilla:
1. selvät politiikat ja velvoittavat tavoitteet
2. seuranta ja raportointi
3. koulutus ja valmiuksien kohentaminen
4. taloudellinen tuki
5. vaikuttaminen ja verkostoituminen
6. viestintä
7. seksuaaliseen häirintään puuttuminen

4.2 Intersektionaalisuus kansainvälisessä
ilmastopolitiikassa
Sukupuolten tasa-arvon lisäksi kansainvälisissä ilmasto
sopimuksissa on kiinnitetty huomiota myös muihin eroihin
ja niiden synnyttämiin eriarvoisuuksiin. Intersektionaaliset näkökulmat ovat kuitenkin toistaiseksi pysyneet
maininnan ja mahdollisten haavoittuvuuden perusteiden
listaamisen tasolla, eikä niillä näytä olevan vaikutusta
esimerkiksi ehdotettuihin toimenpiteisiin tai mittareihin.
Cancunin ilmastokokouksen päätösasiakirjassa
(UNFCCC 2010) erilaiset haavoittuvuuksien perusteet
listataan melko suppeasti mainiten nuoret, vammaiset,
sukupuolten tasa-arvo sekä naisten osallistuminen ja
alkuperäiskansat. Myöhemmin samassa asiakirjassa
huomioidaan haavoittuvat ryhmät kehittyvissä maissa,
erityisesti naiset ja lapset.
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Liman työohjelmassa (UNFCCC 2014) mainitaan osallisuuden ja tiedonsaannin tärkeys tehokkaalle ilmastonmuutoksen torjunnalle sekä muutoksiin sopeutumiselle.
Tämän vuoksi on tärkeää osallistaa toimenpiteiden
toteuttamiseen kaikki asianosaiset, mukaan lukien lapset,
nuoret ja vanhukset, naiset, vammaiset, alkuperäiskansat
ja paikalliset yhteisöt sekä järjestöt.
Pariisin sopimuksen (2015) johdannossa luetellaan
ilmastonmuutoksen torjunnassa huomioitavia ryhmiä. Siinä mainitaan muun muassa alkuperäiskansat, paikalliset
yhteisöt, siirtolaiset, lapset, vammaiset ja haavoittuvassa
asemassa olevat, samoin kuin sukupuolten tasa-arvo, naisten voimaantuminen sekä sukupolvien välinen
tasa-arvo.
Päätös Liman työohjelman jatkosta (UNFCCC 2019a)
puolestaan mainitsee ensimmäistä kertaa miehet erikseen todeten, että ilmastonmuutos voi vaikuttaa eri tavoin
naisiin ja miehiin historiallisista ja nykyisistä sukupuolten
epätasa-arvoisuuksista sekä moniulotteisista tekijöistä
(multidimensional factors) johtuen. Vaikutukset voivat
korostua kehittyvissä maissa sekä paikallisten yhteisöjen
tai alkuperäiskansojen parissa.
Epävirallisessa tasa-arvokeskusteluraportissa
(UNFCCC 2018b) todetaan, että syvempi ja johdonmukaisempi sukupuolen huomioiminen olisi mahdollista
ilmastonmuutokseen sopeutumisen suunnittelussa.
Tässä tulisi tuoda esiin myös yksityiskohtia siitä, kuinka
sukupuolinäkökulmaa sovelletaan; olisi selkeytettävä,
mitä käsitteellä “sukupuoli” oikein tarkoitetaan. Samalla
olisi huomioitava, että sukupuolinäkökulma ei ole vain
naisnäkökulma, vaan se liittyy naisten ja miesten väliseen
suhteeseen – naiset voidaan nähdä muutosagentteina.
Liman työohjelman toteuttamisesta käydyissä epävirallisissa keskusteluissa (2019b) on pyritty huomioimaan
ei-binäärinen, inklusiivinen kielenkäyttö.
Intersektionaaliset näkökulmat ovat 2020-lukua kohti
tultaessa monipuolistuneet ja tarkentuneet tasa-arvokeskustelussa, ja tämä kehitys näkyy myös kansainvälisessä
ilmastopolitiikassa. Sopimusteksteihin ja neuvotteluihin
on noussut mukaan ajatus moniperustaisesta syrjinnästä
ja myös laajempi käsitys siitä, minkälaiset päällekkäiset
haavoittuvuudet voivat vaikuttaa ihmisten olosuhteisiin.
Ollaan kuitenkin vielä kaukana siitä, että edes sukupuolinäkökulmat, erilaisista intersektioista puhumattakaan, olisi riittävän tarkasti ja yksityiskohtaisesti määritelty osaksi
konkreettisia toimenpiteitä.

5. Tasa-arvo
Suomen kansainvälisessä ilmastopolitiikassa

S

uomen kansainvälistä ilmastopolitiikkaa ohjaa
keväällä 2021 julkaistu Ilmastoulkopolitiikan
toimintaohjelma. Ohjelma on päivittyvä dokumentti, jonka yksi yhdistävistä teemoista on
ihmisoikeudet, sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Ohjelman mukaan ilmastopolitiikan
tasa-arvoa pyritään edistämään mm. varmistamalla, että
ilmastotoimien ihmisoikeusvaikutukset tulevat arvioiduiksi,
tuomalla ilmastonmuutoksen ja tasa-arvon yhtymäkohtia
esiin monenkeskisillä foorumeilla, tukemalla ympäristön
puolustajien asemaa ja vaikutusmahdollisuuksia sekä
kouluttamalla virkahenkilöitä ilmaston ja ihmisoikeuksien
yhtymäkohdista.

Vuosina 2008–16 Suomi toteutti erillisen tasa-arvohankkeen uutta kansainvälistä ilmastosopimusta varten
yhdessä Global Gender and Climate Alliancen kanssa.
Ulkoministeriön vastuulla olleeseen työhön satsattiin
noin 1,2 miljoonaa euroa vuodessa. Hankkeen ytimessä
oli globaalin etelän naisneuvottelijoiden työn tukeminen.
Suomi rahoitti naisedustajien osallistumista YK:n ilmastokokouksiin ja välikokouksiin, yleensä 8–10 naista kokousta kohti. Hankkeen tukemaan koulutukseen osallistui
vuosien varrella yhteensä noin 300 naista. Hanke myös
tuki naisneuvottelijoiden verkostoitumista.
Hankkeen päätyttyä tasa-arvoa kansainvälisessä ilmastopolitiikassa on seurannut nimetty tasa-arvoyhteyshenkilö
(gender focal point) ympäristöministeriössä. Yhteyshenkilön toiminta tapahtuu kuitenkin oman työn ohessa, mikä
heikentää mahdollisuuksia keskittyä tehtävään kunnolla.
Lisäksi Suomi on 2010-luvulla rahoittanut 21 maan IUCN:n
Climate Change Gender Action Planiä (IUCN 2021).

Ulkoministeriön viranhaltijoiden haastatteluiden mukaan
Suomessa ollaan sitoutuneita edistämään tasa-arvoa
ulkopolitiikassa ja sen osana myös kansainvälisessä
ilmastopolitiikassa. Haastateltavat katsovat myös, että
Suomi on yksi tasa-arvonäkökulmia kunnianhimoisimmin
edistävistä maista kansainvälisesti. Suomi oli esimerkiksi
ajamassa vahvasti tasa-arvoa Pariisin sopimukseen.
Merkittävänä haasteena kuitenkin on, että EU ei ole enää
yhtenäinen tasa-arvoon liittyvissä aiheissa Puolan ja
Unkarin kaltaisten maiden vastustuksen takia.
Tasa-arvotoimijat ovat kritisoineet ulkopoliittista keskustelua laajemmin siitä, että se on sidottu kansallisvaltion
ideaan. (Jauhola & Lyytikäinen 2020, 152.) Tämä tekee
ilmastonmuutoksen kaltaisten globaalien ja monitahoisten ilmiöiden kohtaamisesta haastavaa, sillä kansalliset
intressit ja kansallisvaltioiden väliset rajat hankaloittavat
ongelmiin puuttumista ulkopolitiikan keinoin.
Suomea velvoittavista kansainvälisistä tasa-arvoon
liittyvistä sopimuksista ilmastonmuutoksen sukupuoli
vaikutukset mainitaan kaikkinaisen naisten syrjinnän
poistamista koskevan sopimuksen 37 kohdassa, jossa
todetaan, että tyttöjen ja naisten oikeudet on huomioitava
ilmastonmuutokseen sopeutumisessa kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti (ks. CEDAW 2018). Ilmastopolitiikka
on osa myös Suomen kansainvälistä vaikuttamista YK:n
Agenda 2030 -prosessiin. Lisäksi se näkyy osana Pekingin julistusta ja toimintaohjelmaa, jonka toimeenpanosta
Suomi raportoi viiden vuoden välein. Konkreettisimmin
tasa-arvo näkyy kuitenkin Suomen kansainvälisessä
ilmastopolitiikassa nimenomaan kehitysyhteistyön kontekstissa.
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5.1 Tasa-arvo ja ilmastopolitiikka Suomen
kehitysyhteistyössä
Suomen kehityspolitiikkaa ohjaavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, Pariisin sopimus ja Kehityspolitiikan
ja -yhteistyön läpileikkaavat tavoitteet -ohjeistus (Ulko
ministeriö 2021). Ohjeistuksen mukaan neljä läpileikkaavaa
teemaa ovat sukupuolten tasa-arvo (gender equality),
syrjimättömyys (non-discrimination), ilmastokestävyys
(climate resilience) ja vähäpäästöinen kehitys (low emission
development). Ohjeistuksen tavoitteena on valtavirtaistaa
teemat kehityspolitiikassa ja kehitysyhteistyössä sekä
kohdentaa toimenpiteitä niiden mukaisesti. Toteutumisen
seuraamiseksi ohjeistus velvoittaa erittelemään dataa
iän, vammaisuuden ja sukupuolen mukaan. Ohjeistus on
kuitenkin vielä niin uusi, että vasta tulevissa hankkeissa on
näiden tekijöiden seurantaa.
Myös Kehityspolitiikan ylivaalikautinen selonteko (Valtioneuvosto 2021) nostaa sekä naisten ja tyttöjen oikeudet
että ilmastotyön kehityspolitiikan päätavoitteiksi, joihin
Suomi erityisesti kohdentaa kehitysrahoitusta ja asian
tuntijatyötä. Selonteko tunnistaa, että ilmastokysymyksissä
sukupuoleen liittyvät näkökulmat ovat keskeisiä ja että
ilmastonmuutos lisää epätasa-arvoa. Selonteko linjaa, että
naisten ja tyttöjen oikeuksien ja aseman parantaminen
huomioidaan osana kaikkea yhteistyötä.
Rahoituksen niukkuuden takia ulkoministeriöllä ei tällä
hetkellä ole kahdenvälisiä ilmastohankkeita. Siksi Suomi
rahoittaa suuria ilmastorahastoja, kuten Vihreää ilmastorahastoa (GCF) ja Maailman ympäristörahastoa (GEF).
Molemmilla on ohjeistus liittyen tasa-arvoon (GCF 2019,
GEF 2017a, GEF 2017b). Esimerkiksi GCF vaatii rahoitusta
hakevien tahojen liittävän hakemuksiin arvioinnin kohde
alueen tasa-arvotilanteesta sekä siitä, mitkä sukupuoleen
liittyvät asiat ovat olennaisia hankkeelle ja mitä vaikutusmahdollisuuksia sillä on miehille ja naisille. Lisäksi GCF
pyytää sukupuolten osallisuuteen liittyvän suunnitelman
heti hankkeen suunnittelun alkuvaiheessa. Suomi on
pyrkinyt johtokunnissa ja äänestysryhmissä vaikuttamaan
siihen, että rahastoissa ja hankkeissa huomioitaisiin tasa-arvo. Vaikutusmahdollisuudet ovat kuitenkin pienemmät
kuin kahdenvälisissä hankkeissa, joissa tavoitteet voitaisiin
määrittää itse.
Ulkoministeriön viranhaltijoiden haastatteluista välittyi,
että tahtoa ilmasto- ja tasa-arvoasioiden edistämiseen
olisi nykyistä enemmän, mutta voimavarojen rajallisuus
vaikeuttaa työtä. Ministeriön sisällä puhutaan paljon myös
intersektionaalisuudesta ja toivotaan, että Kehityspolitiikan
ja -yhteistyön läpileikkaavat tavoitteet -ohjeistus kannustaisi
tarkastelemaan erityisesti sukupuolen, iän ja vammaisuuden intersektiota. Humanitaarisessa avussa vammaisten
henkilöiden aseman edistäminen ja oikeuksien huomioi
minen on yksi painopisteistä. Keskusteluita on käyty myös
siitä, miten ulkoministeriössä voitaisiin edistää työtä vammaiset ja ilmasto -teemassa.
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Kehitysyhteistyö on poliittiselta painoarvoltaan vähäinen
sektori suomalaisessa ulkopolitiikassa. Siihen keskittyminen luo myös tilanteen, jossa tasa-arvosta keskustellaan
lähinnä ilmaston kuumenemiseen sopeutumisen kehyksessä. Muut ulkopolitiikan sektorit jäävät tällöin keskustelun
ulkopuolelle. Esimerkiksi kauppapolitiikalla on huomattavia
ilmastoon ja tasa-arvoon liittyviä vaikutuksia, joista ei tässä
yhteydessä juuri keskustella.

5.2 Kansainvälinen ilmastopolitiikka suomalaisessa
tasa-arvotyössä
Suomalaisten nais- ja tasa-arvotoimijoiden kentällä ilmasto
politiikka on vielä varsin uusi teema. Tietoa siitä, miten
tasa-arvotavoitteita tulisi edistää ulkopolitiikan ja etenkään
kansainvälisen ilmastopolitiikan saralla, ei helposti löydy,
eikä millään järjestöllä ole toimenpideohjelmaa kansain
välisestä ilmastopolitiikasta.
Kansainvälisen ilmastopolitiikan ja tasa-arvonäkökulmien
yhteen nivoutuminen näkyy tasa-arvokentällä vahvimmin
kestävän kehityksen kontekstissa. Esimerkiksi Suomen Peking + 25 -raportissa (NJKL 2019) viimeinen luku käsittelee
kestävää kehitystä ja ilmastoa. Raportin mukaan ilmastoja energiapolitiikan sukupuolivaikutukset tulisi arvioida ja
päätöksenteon pohjaksi tuottaa sukupuolirelevanttia tutkimustietoa. Suomen tulisi myös toimia aktiivisesti sukupuoli
näkökulman sisällyttämiseksi EU:n ilmastopolitiikkaan ja
YK:n toimintaan. (NJKL 2019.)
Sanna Marinin hallitus onkin keväällä 2021 käynnistänyt
ilmasto- ja energiastrategian sukupuolivaikutusten arvioinnin (suvaus). Onnistuessaan sukupuolivaikutusten arviointi voi tuoda esiin olennaisia tiedontarpeita sekä toimen
pide-ehdotuksia. Strategian ja sen suvauksen vaikutuksia
tasa-arvonäkökulman vahvistamiseen kansainvälisessä
ilmastopolitiikassa on vielä varhaista ennakoida, mutta
kyseessä on prosessi, jota kannattaa tästä näkökulmasta
pitää silmällä.
Kansainvälisen ilmastopolitiikan ja tasa-arvonäkökulman
yhdistämistä hankaloittaa se, että tasa-arvokäsitys ja
-politiikka rakentuvat Suomessa perinteisesti talouden,
työelämän ja sen myötä kulutusmahdollisuuksien ympärille.
Ihanteena on tasa-arvoinen mahdollisuus hyvinvointiin,
joka määrittyy taloudellisen tasa-arvon kautta. Tasa-arvoa
sekä hyvinvointia olisi syytä seurata myös kestävään kehitykseen ja hiilijalanjälkeen liittyvillä mittareilla, mikä vaatisi
muutoksia kansantalouden ja hyvinvoinnin indikaattoreihin
(Moore 2014, Hickel 2019).
Toistaiseksi järjestelmällinen ilmastopolitiikka ja etenkin
kansainväliseen ilmastopolitiikkaan suuntautuvat avaukset
puuttuvat suomalaiselta tasa-arvokentältä, yhtä lailla kuin
yhtenäinen tasa-arvopolitiikka puuttuu Suomen kansainvälisen ilmastopolitiikan kentältä. Keskeisiä ongelmia
ovat tiedon puute, seurannan ja raportoinnin vähäisyys,
ilmasto-osaamisen niukkuus, riittämättömät voimavarat
sekä kahden laajan, poikkileikkaavan teeman yhdistämisen
vaikeus.
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6. Tasa-arvo
muiden maiden kansainvälisessä ilmastopolitiikassa

T

ässä luvussa käymme lyhyesti läpi kolmen
verrokkimaan kansainvälistä ilmastopolitiikkaa
tasa-arvonäkökulmasta. Maat ovat valikoituneet
sen perusteella, että niillä on julkilausuttu tasa-arvopainotus kansainvälisessä ilmastopolitiikassa.

Painotus ei välttämättä heijastu maiden yleiseen tasa-arvotilanteeseen. Tasa-arvon painottaminen kansainvälisessä
politiikassa voi olla yksi tapa nostaa maan profiilia, vaikka
toteutus kotimaassa jäisi puolitiehen. Esimerkeistä voi
kuitenkin löytyä hyviä käytäntöjä tai toimenpiteitä malliksi
myös Suomelle, ja toisaalta muissa maissa tunnistetut
ongelmat voi olla hyvä tiedostaa myös Suomessa.

6.1 Ruotsi
Ruotsi päätti vuonna 2015, että sen ulkopolitiikka on
feminististä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että maa
ajaa tasa-arvoa kaikessa kansainvälisessä yhteistyössä.
Suuntaus näkyy myös Ruotsin kansainvälisessä ilmasto
politiikassa. (Naturvårdsverket 2019.)
Tasa-arvo ei kuitenkaan itsestään selvästi nouse keskeiseksi siinä, millaista kansainvälistä ilmastopolitiikkaa
tehdään. Ruotsissa tähän on kiinnitetty huomiota viranomaisyhteistyössä ja kansalaisyhteiskunnan toiminnassa
(Concord 2020). Huoleksi on nostettu, että koska sekä
ilmasto- että tasa-arvopolitiikka ajatellaan läpileikkaaviksi
teemoiksi, näistä teemoista käydyt keskustelut eivät välttämättä varsinaisesti kohtaa. (Naturvårdsverket 2019.)
Ruotsalaisissa raporteissa nostetaan esiin konkreettisia toimenpiteitä, joiden avulla tasa-arvo ja sukupuoli
näkökulman valtavirtaistaminen ovat osa Ruotsin ilmastopolitiikkaa sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.
On kuitenkin epäselvää, millaiset vaikutukset raporteilla ja
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toimenpide-ehdotuksilla on käytännössä, sillä toteutusta ei
ole vielä ehditty seurata ja raportoida.
Tasa-arvo on keskeisessä roolissa Ruotsin ulkopoliittisessa keskustelussa, mikä on vauhdittanut aiheen siirtymistä
myös osaksi kansainvälistä ilmastopolitiikkaa. Lisäksi
Ruotsin hallitus ja ulkopolitiikan toimijat ovat sitoutuneet feminismiin keskeisenä läpileikkaavana toimintaperiaatteena.
Ilmastopolitiikkaa on kuitenkin kritisoitu siitä, ettei tasa-arvo
näy siinä riittävän konkreettisesti, vaan se jää julkilausumien tasolle (Concord 2020).
Ruotsissa pyritään edistämään tasa-arvoa osana kansainvälistä ilmastopolitiikkaa toimenpiteillä, jotka liittyvät mm.
edustuksellisuuteen, ilmastoaktivistien ilmaisuvapauteen,
reiluun siirtymään kohti hiilineutraaliutta ja talouden mittareihin vaadittaviin muutoksiin. Lisäksi toivotaan tyttöjen ja
naisten aseman huomioimista niillä alueilla, joiden elin
oloihin ilmastonmuutoksella on konkreettisia vaikutuksia,
sekä ilmastonmuutoksesta johtuvien konfliktien sukupuolittuneiden vaikutusten tiedostamista (Concord 2020).
Keskeistä on erottaa kaksi käsitettä. “Kuuma väkivalta”,
kuten suorat konfliktit ja aseelliset selkkaukset, uhkaa
enemmän poikia ja miehiä. “Hidas väkivalta”, esimerkiksi
ilmastonmuutoksen aiheuttama kuivuus tai viljelymaiden
muuttuminen käyttökelvottomiksi, puolestaan kohdistuu
yleensä enemmän tyttöjen ja naisten elinpiiriin (Concord
2020).

6.2 Kanada
Muutaman viime vuoden aikana Kanada on lisännyt
tasa-arvon ja feminismin painotuksia ulkopolitiikassaan.
Vuonna 2017 Kanada julkaisi feministisen kansainvälisen
avustuspolitiikan (Feminist International Assistance Policy,

FIAP) (Government of Canada 2020) ja toisen kansallisen
toimintasuunnitelman keskittyen naisiin, rauhaan ja turvallisuuteen (Government of Canada 2017a). Lisäksi Kanada
on laatinut strategian ulkomaankaupan monipuolistamisesta (Trade Diversification Strategy) (Government of Canada
2021a), sisällyttänyt tasa-arvoa koskevia säännöksiä
muutamiin vapaakauppasopimuksiin (Government of Canada 2021b) sekä julkaissut joitakin feministisiä näkökulmia
huomioivan puolustuspolitiikan (Government of Canada
2017b). Näiden asiakirjojen lisäksi Kanada nimitti vuonna
2019 ensimmäisen naisten, rauhan ja turvallisuuden suurlähettilään (Prime Minister of Canada 2019).
Kanadan feministisen ulkopolitiikan linjauksia, tavoitteita
tai sitoumuksia ei ole kuitenkaan kirjattu yhteen kokoavaan
strategiaan. Nyt valmistelussa ovat feministisen ulkopolitiikan seuraavat askeleet, ja Kanadan varsinaisen ensimmäisen feministisen ulkopolitiikan julkaisua odotetaan vuoden
2021 aikana. Eri järjestöt ovat toivoneet feministiseen
ulkopolitiikkaan yhä vahvemmin tasa-arvon ja ilmaston
näkökulmia (Feminist Foreign Policy Working Group 2021).
Nykyisistä strategioista FIAP nostaa selkeimmin ilmasto
kriisin asialistalleen. FIAP keskittyy mm. tukemaan sukupuolten välistä tasa-arvoa, tyttöjen ja naisten voimaantumista sekä köyhyyden vähentämistä. Avustuspolitiikan yksi
kuudesta painopisteestä on ympäristö- ja ilmastotoimet
keskittyen sekä hillinnän että sopeutumisen toimenpiteisiin.
Tavoitteina on mm. tukea naisten osallisuutta päätöksen
teossa ja johtajuutta ilmastonmuutokseen liittyvissä asioissa sekä varmistaa, että hallituksen ilmastonmuutokseen
liittyvä suunnittelu, politiikka ja rahoitus huomioi naisten
ja tyttöjen kohtaamat haasteet. Lisäksi pyritään tukemaan
naisten työllisyys- ja liiketoimintamahdollisuuksia uusiutuvan energian alalla.
Avustuspolitiikkaa on kuitenkin kritisoitu muun muassa sen
käyttämän kielen ja lähestymistavan takia. Arvostelijoiden
mukaan FIAP:n vanhentuneet olettamat sukupuolirooleista
ja rakenteista sekä feminismin kapea soveltaminen jättävät
avustuspolitiikan huteralle pohjalle (Cadesky 2020). Lisäksi
politiikkaa on kritisoitu intersektionaalisen lähestymistavan
vajavaisuudesta (Morton ym. 2020) sekä tavoitteestaan
”voimaannuttaa naisia” (Cadesky 2020). Yksistään naisten
voimaannuttaminen ei juurikaan vaikuta rakenteisiin, jotka
aiheuttavat syrjintää ja epätasa-arvoa (Cadesky 2020). Monet tahot ovat myös huomioineet sen, että Kanadan pitäisi
kasvattaa kansainvälistä ilmastorahoitusta, jotta se edistäisi hallituksen ja FIAP:n feministisiä ja tasa-arvoa tavoittelevia päämääriä (Oxfam Canada 2021, Canadian Coalition
on Climate Change and Development 2020, WEDO 2020a
& Feminist Foreign Policy Working Group 2021).

6.3 Meksiko
Meksiko julkaisi tammikuussa 2020 ensimmäisenä latinalaisamerikkalaisena maana feministisen ulkopolitiikan, joka
painottuu erityisesti ihmisoikeuksiin ja sisällyttää sukupuoli
näkökulman kaikille sektoreille. Politiikan tavoitteena on
naisten oikeuksien parantamisen lisäksi myös seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöjen oikeuksien toteuttaminen sekä

seksuaali- ja lisääntymisterveyden sekä -oikeuksien parantaminen. Politiikkaa toimeenpannaan vuosina 2020–24
viiden perusperiaatteen mukaisesti (Secretaría de Relaciones Exteriores 2020, Thompson 2020, Delgado 2020):
1. sukupuolten tasa-arvon ja feministisen agendan
edistäminen kaikissa ulkopoliittisissa toimissa
2. yhdenvertaisuuden saavuttaminen kaikilla
henkilökunnan tasoilla ulkoministeriössä
3. väkivallaton, kaikille turvallinen ulkoministeriö
4. tasa-arvoisuuden ja feministisen politiikanteon
sekä naisten tekemän työn tekeminen näkyväksi
5. intersektionaalisen feminismin harjoittaminen:
naisten oikeuksien lisäksi myös muiden risteävien
sosiaalisten, taloudellisten ja ympäristöllisten
oikeuksien huomioiminen
Perusperiaatteille on määritelty erilaisia toimia, kuten
ulkopoliittisten periaatteiden ohjekirjan julkistus, HeForShe
hankkeen tukeminen ja avaintoimijoiden kanssa pidetyt
työpajat. Politiikkahanketta koordinoi ihmisoikeuksien ja
monenkeskisten asioiden alivaltiosihteeri (Undersecretary
for Multilateral Affairs and Human Rights), ja hanketta seuraa ja arvioi ihmisoikeuksien ja demokratian pääjohtajan
toimisto. (Secretaría de Relaciones Exteriores 2020)
Meksikon feministinen ulkopolitiikka huomioi turvallisuushaasteiden yhteydessä sen, että ilmastonmuutos vaikuttaa tyttöihin ja naisiin eri tavalla. Ilmastonmuutos saattaa
yhdessä siihen liittyvien lieveilmiöiden, kuten pakkomuuton
kanssa, johtaa suurempiin määriin naisiin kohdistuvia rikoksia. (Secretaría de Relaciones Exteriores 2020) Tytöt ja
naiset myös kuolevat todennäköisemmin luonnonkatastrofeissa sekä joutuvat todennäköisemmin pakkomuuttamaan
kotiseuduiltaan ekologisista syistä (Delgado 2020).
Meksiko on ollut johtamassa tasa-arvoon liittyviä ponnisteluja kansainvälisessä yhteisössä jo ennen feministisen
ulkopolitiikan julkistamista. Meksiko mm. työskenteli
COP25-ilmastokokouksessa Madridissa 2019 hyväksytyn
tasa-arvotoimintaohjelman puolesta (Women & Gender
Constituency 2019). Maan tavoitteena on tehostaa konkreettisia, sukupuoliagendan (gender agenda) huomioivia
toimenpiteitä myös Liman työohjelmassa. (Secretaría de
Relaciones Exteriores 2020)
Kritiikki Meksikon feminististä ulkopolitiikkaa kohtaan ei
kohdistu ulkopoliitikkaan sinänsä, vaan enimmäkseen sen
ristiriitaan Meksikon todellisen tasa-arvotilanteen kanssa.
Esimerkiksi väkivalta naisia kohtaan on hyvin yleistä mm.
siksi, että Meksiko on hyvin patriarkaalinen ja heikosti
rikoksista rankaiseva maa. (Deslandes 2020) Lisäksi kritiikkiä on saanut se, että feministinen ulkopolitiikka hyvistä
tarkoitusperistään huolimatta on ristiriidassa hallituksen
yleisen linjan kanssa, jonka on katsottu heikentävän naisten ja tyttöjen oikeuksia ja hyvinvointia (Philipson 2020).
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7. Johtopäätöksiä
Ilmasto on tasa-arvokysymys ja tasa-arvo on ilmasto
kysymys. Siksi tasa-arvonäkökulma on syytä nivoa ilmasto-

työhön ja vastaavasti ilmastonäkökulma tasa-arvotyöhön.
Tämä koskee myös, mutta ei ainoastaan, ulko- ja kansainvälistä politiikkaa.

Kansainvälinen ilmastopolitiikka ja tasa-arvo ovat
laajoja kokonaisuuksia, joiden yhteensovittaminen ei
ole yksinkertaista. Kansainväliseen ilmastopolitiikkaan

voidaan laskea mm. ilmastoneuvottelut, kansainvälinen
ilmastorahoitus, ilmastodiplomatia ja kansallisen ilmasto
politiikan heijastusvaikutukset. Tasa-arvoa kansainvälisessä ilmastopolitiikassa voi lähestyä esimerkiksi kansainvälisten sopimusten, edustuksellisuuden, ilmastoliikkeen ja
konfliktien kautta. Kahden laajan kokonaisuuden yhteensovittaminen vaatii ymmärrystä molemmista sekä toimijoiden välistä yhteistyötä. Tällä hetkellä Suomessa tällaista
yhteistyötä ei käytännössä ole, eikä siihen myöskään ole
osoitettu voimavaroja.

Tasa-arvo on vakiinnuttanut asemaansa kansainvälisissä
ilmastosopimuksissa. Ensimmäiset ilmastosopimukset

eivät vielä suoraan tunnistaneet tasa-arvon merkitystä.
Aihe alkoi nousta esille 2000-luvun alussa, ja 2010-luvulla
sen merkitys on vähitellen kasvanut ja asema vakiintunut.
Tasa-arvo ymmärretään kuitenkin edelleen osin kapeasti.

Tasa-arvo Suomen kansainvälisessä ilmastopolitiikassa on painottunut kehitysyhteistyöhön ja ilmasto
neuvotteluihin. Suomi on mm. rahoittanut naisneuvot-

telijoiden osallistumista ja kouluttamista sekä pyrkinyt
tuomaan tasa-arvoa osaksi EU:n ilmastopolitiikkaa ja kansainvälisten ilmastorahastojen toimintaa. Ei ole kuitenkaan
selvää, pystyykö Suomi löytämään liittolaisia samanmielisistä maista laajempaan rintamaan.
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Tietopohjassa on aukkoja. Sukupuolitietoista tutkimusta

on vielä kovin vähän ja sitä tehdään ennen kaikkea globaalin etelän näkökulmasta. Kansainvälisestä ilmastopolitiikasta puuttuu siksi tutkimustietoa, jonka pohjalle voitaisiin
rakentaa konkreettisia toimenpide-ehdotuksia ja mittareita
(ks. esim. UNDP 2019b). Tarvittaisiin lisää tietoa esimerkiksi siitä, millaiset ilmastotoimet voivat olla tehokkaita
kauppapolitiikassa ja millaisia sukupuolittuneita vaikutuksia
ilmastotoimilla voi olla.

Verrokkimailla on samankaltaisia haasteita. Ruotsi,
Kanada ja Meksiko ovat nostaneet tasa-arvoa osaksi
ulkopolitiikkaansa, mutta niillä on myös erityisesti tasa-arvoon ilmastopolitiikassa liittyviä tavoitteita. Verrokkimaissakaan ei silti ole pystytty konkretisoimaan työtä kovin hyvin
muualla kuin kehitysyhteistyössä, ja intersektionaalisuus
on jäänyt ohueksi.
Sukupuolittuneiden rakenteiden analyysi vaatii syventämistä. Sekä ilmastoaktivismi että ilmastodenialismi ovat

sukupuolittuneita. Tasa-arvoa vastustava anti-gender-liike
ja ilmastokriisiä vähättelevät tahot ovat toisiinsa linkittyneitä. Ilmastotoimet vaikuttavat nais- ja miesvaltaisiin
aloihin eri tavoin. Sukupuolittuneita rakenteita on jo pitkään
nostettu esiin osana kehitysyhteistyötä, mutta vastaava
analyysi on ulotettava laajemmin kansainväliseen ilmastopolitiikkaan.

Intersektionaalisuuden painoarvo kasvaa, mutta mata
lalta lähtötasolta ja hitaasti. Kansainvälisessä ilmasto-

politiikassa on alettu tiedostaa, ettei sukupuoli välttämättä
ole aina ensisijainen eriarvoisuuden lähde. Intersektionaaliset näkökulmat ovat olennaisia, kun pyritään tunnistamaan ilmastotoimia, joiden vaikutukset pureutuvat aidosti
eriarvoisuuksiin. Suomen ulkopolitiikassa esimerkiksi
painotetaan vammaisten ihmisten asemaa.

8. Suosituksia
8.1 Perustan
vahvistaminen

8.2 Kansainväliset
ilmastoneuvottelut

8.3 Kansainvälinen
tuki

•

•

•

•

•

•

•

•

Hiilineutraalius saavutettava.
Suomen pitää toteuttaa tavoite
hiilineutraaliudesta vuoteen
2035 mennessä ja ohjata
muita maita samaan suuntaan
myös tasa-arvosyistä.
Tasa-arvo kansainvälisen
ilmastopolitiikan keskeiseksi
tavoitteeksi. Luonteva
paikka tavoitteelle on
Suomen ilmastoulkopolitiikan
toimintaohjelma, jota on syytä
vahvistaa ja kehittää.

•

Tasa-arvotyön pohjalle tietoa
ja mittarit. Tasa-arvotietoa
pitää kerätä suunnitelmallisesti
osana kansainvälistä
ilmastopolitiikkaa, ja
seurannan tueksi pitää
määrittää mittarit.
Lisää tasa-arvotietoisuutta
ilmastotyöhön.
Ilmastopolitiikkaa on syytä
arvioida säännöllisesti
tasa-arvonäkökulmasta, ja
koulutuksessa ja viestinnässä
pitää tähdätä sukupuolten
välisen asennekuilun
kaventamiseen.
Tasa-arvotyöhön
kansainvälisessä
ilmastopolitiikassa
vastuuhenkilö. Yhden
henkilön pitää voida keskittyä
ministeriöissä kokopäiväisesti
tasa-arvoon kansainvälisessä
ilmasto- ja muussa
ympäristöpolitiikassa.
Tasa-arvonäkökulmaa
hyvä laventaa. Tasaarvon kytkeminen
laajemmin kansainvälisen
ilmastopolitiikan osa-alueisiin,
miesten osallistaminen tasaarvotyöhön, kaksinapaisen
sukupuolikäsityksen
laajentaminen ja
intersektionaalisuus vaativat
vielä jatkotyötä.

•

•

Jatkoa naisneuvottelijoiden
tuelle. Suomen kannattaa
jatkaa tukea globaalin
etelän naisneuvottelijoiden
koulutukseen, osallistumiseen
ja verkostoitumiseen ja
suunnata tukea erityisesti
vähiten kehittyneisiin maihin,
pieniin saarivaltioihin ja
vähemmistöihin kuuluviin
naisiin
Osaamista kehitettävä
pitkäjänteisesti. Suomi
voisi tarjota globaalin
etelän naisneuvottelijoille
pitkäjänteistä mentorointia
kansainvälisten aloitteiden
(esim. climate negotiators’
mentoring initiative ja senior
women’s leadership network)
kautta ja sijoittamalla tehtäviin
ministeriöissä Suomessa.
Ilmastosopimuksen
sihteeristölle tukea.
Suomi voi rahoittaa
ilmastosopimuksen
sihteeristön tasa-arvotyötä
ja sijoittaa sihteeristöön
suomalaisia asiantuntijoita.
Tasa-arvon edistämistä
yhteistyössä. Suomen
kannattaa koota yhteen
samanmielisiä maita
edistämään tasaarvoa kansainvälisessä
ilmastopolitiikassa
ensisijaisesti nykyisten
rakenteiden puitteissa, mutta
tarvittaessa myös uudella
aloitteella.

•

•

•

Rahoituksessa painopiste
synergioihin. Satsaukset
esimerkiksi perhesuunnitteluun
ja tyttöjen koulutukseen
kannattavat niin ilmasto-,
kehitys- kuin tasaarvonäkökulmasta.
Tukea tasa-arvo- ja
ilmastotyön kytkemiseen
globaalissa etelässä. Köyhät
maat tarvitsevat asiantuntijaja taloudellista apua tasaarvotyön sisällyttämiseksi
ilmastoraportteihin ja
-suunnitelmiin (ks. ECBI 2020a
& b, CARE 2020, WEDO
2020b ja UNDP 2019a) ja
ilmastotasa-arvosuunnitelmiin
(Climate Change Gender
Action Plan, ccGAP - ks. IUCN
2021).
Rahoitusta kansainväliselle
kansalaisyhteiskunnalle.
Tasa-arvotyötä
ilmastopolitiikassa tekevien
järjestöjen tukeminen
on arvokasta sekä
kansainvälisellä tasolla (esim.
Women’s Environment and
Development Organization)
että kansallisesti globaalin
etelän maissa.
Vainottujen
ilmastoaktivistien
puolustamista.
Suomi voisi yhdessä
ihmisoikeusjärjestöjen kanssa
perustaa kansainvälisen
aloitteen suojelemaan
ilmastoaktivisteja vainolta ja
häirinnältä (ks. Tynkkynen ym.
2021) painottuen erityisesti
tyttöihin, naisiin ja muihin
marginalisoituihin ryhmiin.
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Plan International
Edistämme lasten oikeuksien toteutumista ja tasa-arvoa kaikkialla maailmassa.
Tunnistamme jokaisessa lapsessa olevat vahvuudet. Köyhyys, väkivalta, syrjäytyminen
ja syrjintä estävät kuitenkin lapsia menestymästä. Eniten niistä kärsivät tytöt, ja siksi
parannamme erityisesti tyttöjen asemaa. Olemme riippumaton lastenoikeusjärjestö.
Yhdessä lasten, nuorten, tukijoidemme ja kumppaneidemme kanssa pyrimme
poistamaan tyttöjen ja kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten ongelmien
perimmäisiä syitä. Tuemme lasten oikeuksien toteutumista syntymästä aikuisuuteen
ja annamme lapsille mahdollisuuden varautua kriiseihin ja vastoinkäymisiin sekä
keinoja toimia niiden ilmaantuessa. Edistämme muutosta sekä arjen käytännöissä
että politiikassa paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla hyödyntämällä
verkostojamme, kokemustamme ja tietämystämme. Olemme rakentaneet yli 80 vuoden
ajan toimivia kumppanuuksia ja toimimme jo lähes 80 maassa.
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