LOPPU
SODALLE LAPSIA
VASTAAN
LASTEN SUOJELEMINEN
2000-LUVUN KONFLIKTISSA

KUULKAA MEITÄ
Haaveilemme, että maissamme on rauha,
joissa teemme kaikki päätöksemme
– koska me olemme maidemme nykyisyys ja
tulevaisuus.
Jopa sodan aikana unelmoimme maasta,
jossa kaikki lapset voivat kulkea turvassa
naapurustossaan
ja käydä koulua ilman väkivaltaa.
Paikka, jossa on elokuvateattereita ja puistoja
– ja sähköä, että voimme katsoa televisiota.

Mutta nyt me joudumme maksamaan
aikuisten sodasta.

Tämän ei pitäisi olla ainoastaan
unelmissamme,vaan totta.

Meitä pelottaa.
Leikkikentästämme on tullut
vaarallinen paikka.
Piiloudumme keittiön pöydän alle.
Kuulemme ampumista, pommeja ja
räjähdyksiä.
Meidän on pakko lopettaa koulunkäynti
ja lähteä kotoa.
Monet meistä ovat menettäneet vanhempansa, veljensä, siskonsa ja naapurinsa.
Meidän on pakko tehdä töitä, kerjätä tai jopa
tappaa selviytyäksemme.
Olemme lapsia, kun menemme naimisiin ja
synnytämme lapsia.
Meitä on kidutettu, siepattu,
raiskattu ja meidät on vaiennettu.
Olemme vihaisia, katkeria ja surullisia.
Menemme nukkumaan nälkäisinä.
Jotkut meistä eivät koskaan herää.

Kaikki tämä on oikeutemme.
Johtajina teillä on velvollisuus täyttää ne.
Kehotamme maailman johtajia varmistamaan,
että voimme käydä koulua, leikkiä
ja tuntea olomme turvalliseksi...
joka tilanteessa.

Meidän olemassaolomme ja tulevaisuutemme
on uhattu.

Pyydämme johtajia tarjoamaan meille
mahdollisuuksia,
joiden avulla meistä voi tulla
parhaita versioita itsestämme.

Älkää estäkö meitä puhumasta ja
kertomasta unelmiamme.
Kuunnelkaa, mitä meillä on sanottavana.
Kuunnelkaa mielipiteitämme.
Haluamme, että sota loppuu
– emme halua kuulla yhdenkään luodin ääntä.
Tehdään menneisyydestä silta tulevaisuuteemme.
Meillä on suuria unelmia itsellemme
ja kotimaillemme.
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Pyydämme johtajia muuttamaan
aseet kirjoiksi,
luodit kyniksi,
riidat peleiksi,
itkut hymyiksi
ja vihan rakkaudeksi.
Pyydämme johtajia saamaan
jokaisen lapsen hymyilemään.
Pyydämme johtajia turvautumaan rauhaan,
sitoutumaan suojelemiseemme
ja lupaamaan meille kehitystä.

Yhteinen tulevaisuutemme on vaakalaudalla.
Vaadimme teitä toimimaan nyt.

Tämän viestin ovat laatineet Malin, Sudanin,
Kolumbian, Jemenin ja Syyrian lapset
tammikuussa 2019.

K U VA : M O H A M M E D AWA D H / P E L A S TA K A A L A P S E T

Älkää
estäkö
meitä
puhumasta
ja kertomasta
unelmiamme

Meillä oli rauha ennen konfliktia.
Me saatoimme olla lapsia ennen konfliktia.
Koulu oli paikka, jossa oppia
ja kehittyä ja jossa meitä
kuultiin.
Kadut, joilla kuljimme ja leikimme,
olivat täynnä onnea ja iloa.
Muistamme elämän ilman konfliktia.
Ja tiedämme, että rauhallinen lapsuus on
mahdollista.

Jemen: Kahdeksanvuotiaan
Razanin silmä vaurioitui
vakavasti, kun häneen osui
sirpaleita Hodeidahiin tehdyssä
ilmaiskussa. Pelastakaa Lapset
varmisti, että Razan pääsi
hätäleikkaukseen erikoissairaalaan, ja nyt Razan saa psykososiaalista tukea, jolla häntä
autetaan selviytymään
kokemuksistaan.
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YHTEENVETO
”Jokainen sota on sota lapsia vastaan.”
Pelastakaa Lasten perustajan Eglantyne Jebbin
sata vuotta sitten lausumat sanat ovat totta
yhä tänään. Tälläkin hetkellä ympäri maailmaa miljoonat lapset elävät konfliktin keskellä,
vaikka he eivät ole osallistuneet millään tapaa
konfliktien syntyyn. Lapsen oikeuksia rikotaan
usein ilman minkäänlaisia seurauksia.
Pelastakaa Lasten selvitys tuo esiin musertavia tietoja lasten tilanteesta:
• 420 miljoonaa lasta – lähes yksi viidesosa
maailman lapsista – asuu konfliktialueilla;
määrä on kasvanut 30 miljoonalla vuodesta
2016.
• Konfliktialueilla elävien lasten määrä on
kaksinkertaistunut kylmän sodan loppumisesta.
• 142 miljoonaa lasta elää konfliktialueilla,
joilla käydään kiivaita taisteluita, eli alueilla,
joilla tapahtuu yli tuhat taisteluihin liittyvää
kuolemaa vuodessa.
• Pelastakaa Lasten uusi analyysi osoittaa,
että Yhdistyneiden kansakuntien raportoimien ja varmentamien lasten oikeuksiin
kohdistuvien vakavien rikkomusten määrä
konflikteissa on lähes kolminkertaistunut
vuoden 2010 jälkeen.
• Satoja tuhansia lapsia kuolee vuosittain konfliktin epäsuorien vaikutusten seurauksena.
Niitä ovat muun muassa aliravitsemus, sairaudet ja terveydenhuollon murentuminen
sekä puute vedestä ja sanitaatiosta.
Lasten suojeleminen konflikteissa – julistuksissa, yleissopimuksissa ja säännöksissä
sovittujen sitoumusten mukaisesti – on yksi
2000-luvun merkittävimmistä haasteista.
Konfliktien luonne, ja niiden vaikutus lapsiin, muuttuu koko ajan. Valtioiden sisäisten
konfliktien määrä on jatkuvasti lisääntymässä,
samoin kasvaa niihin osallistuvien aseistettujen
toimijoiden määrä. Siviiliväestöön kohdistetaan
harkittuja väkivallantekoja, kuten hyökkäyksiä
kouluihin, tyttöjen sieppauksia ja orjuuttamista
sekä tahallista nälkään näännyttämistä.
Aseelliset selkkaukset ovat entistä pidempikestoisia. Esimerkiksi Syyrian sota, joka on
viime aikojen merkittävimpiä konflikteja, on
kestänyt kauemmin kuin toinen maailmansota.
Mitä kauemmin konflikti kestää, sitä suurempia epäsuoria haittavaikutuksia sillä on, koska
yhteiskunnan olennaiset toiminnot lakkaavat.
Monissa pitkittyneissä tilanteissa ”konfliktin” ja
”rauhan” välinen raja on hämärtynyt.

Konfliktit tapahtuvat yhä useammin myös
kaupungeissa: esimerkiksi Mosulissa ja Mogadishussa lapset sekä heidän kotinsa ja koulunsa
ovat alttiita mielivaltaisille iskuille. Tämän
päivän taisteluja ei enää käydä selkeästi erotelluilla taistelukentillä, vaan lasten kouluista ja
kodeista on tullut taistelukenttiä.

Lapset etulinjassa
Lapset joutuvat yhä enemmän maksamaan
väkivallan ja sodan raskaimman hinnan. Lapset
kärsivät konflikteissa eri tavoin kuin aikuiset
osittain siksi, että he ovat fyysisesti heikompia
ja heillä on enemmän menetettävää – lapsuuden olosuhteet vaikuttavat voimakkaasti
fyysiseen, psyykkiseen ja psykososiaaliseen
kehitykseen.
Konfliktit vaikuttavat lapsiin eri tavoin heidän taustastaan riippuen – erityisesti vaikuttavia taustatekijöitä ovat sukupuoli ja ikä, mutta
myös vammaisuus, etninen ryhmä, uskonto
sekä asuminen maalla tai kaupungissa. Aseellisten selkkausten seuraukset lapsille ovat usein
vakavampia kuin aikuisille. Lisäksi konflikteilla
on myös pitkäkestoisia vaikutuksia niin lapsiin itseensä kuin heidän yhteisöihinsä. Lapset
kärsivät konflikteissa kolmella merkittävällä
tavalla:
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Lapsiin kohdistetaan tarkoituksellista
väkivaltaa.
Lapsille tehdyt julmuudet ovat poikkeuksellisen voimakas keino terrorisoida väestöä, ja
siksi ne ovatkin monien aseellisten joukkojen
usein käyttämä taktiikka tämän päivän konflikteissa. Lapsia otetaan usein kohteeksi myös
sen vuoksi, että heitä on helppo manipuloida
ja käyttää hyväkseen, esimerkiksi sotilaina tai
itsemurhapommittajina. Kouluista on tullut
kohteita taktisista syistä. Kouluja saatetaan
käyttää värväämiseen tai muihin sotilaallisiin
tarkoituksiin.
Lapset kärsivät mielivaltaisista ja suhteettomista sotatoimista.
Maamiinat tai laaja tuhoa aiheuttavat räjähteet voivat haavoittaa tai tappaa lapsia tiheään
asutuilla alueilla.
Lapset kärsivät valtavasti konfliktien
epäsuorista seurauksista.
Välillisiä vaikutuksia ovat esimerkiksi pakolaisuus, talouden ja keskeisten julkisten palvelui5

den, kuten terveydenhuollon, vesihuollon ja
jätehuollon romahdus, sekä laaja-alainen turvattomuus. Vaikka sekä konfliktien epäsuorat
seuraukset, että suoranaiset lapsiin kohdistuvat
rikkomukset aiheuttavat kärsimystä lapsille,
konfliktien välilliset vaikutukset ovat haitallisimpia ja tappavat lapsia eniten. Yhä useammilta
lapsilta puuttuu mahdollisuus käydä koulua ja
saada hyvä tulevaisuus.

Lasten oikeuksia ei kunnioiteta
Tässä raportissa todetaan, että nykypäivän
konflikteissa kärsivät lapset eivät niinkään
kärsi tunnustettujen oikeuksien puutteesta. He
kärsivät enemmänkin siitä, ettei oikeuksia kunnioiteta. Aseistetut toimijat, joihin usein kuuluu
hallituksen joukkoja, syyllistyvät rikkomuksiin
lapsia kohtaan. Usein kansainvälinen yhteisö on
välinpitämätön, ja joskus jopa osallinen.
Nykyajan konflikteissa elävät lapsia koskettavalla kriisillä on kolme keskeistä ulottuvuutta:
• Valtiot ja valtiosta riippumattomat toimijat
eivät noudata hyväksyttyjä sodan sääntöjä
omassa toiminnassaan, eivätkä vaadi sitä
liittolaisiltaan tai muilta vaikutuspiirissään
olevilta toimijoilta.
• Hallitukset eivät riittävästi vaadi rikkomuksiin syyllistyneitä vastuuseen teoistaan.
• Lasten käytännölliseen suojelemiseen konflikteissa ei panosteta riittävästi, jotta lapsia
voitaisiin suojella ja heidän toipumistaan
voitaisiin tukea.

Mutta toivoa on. Tilanteissa, joissa hallitukset ja muut toimijat ovat päättäneet vaatia
keskeisimpien eettisten periaatteiden noudattamista, on nähty, että sääntöjä, lakeja ja
normeja on kehitetty hillitsemään väkivaltaa.
Kun hallitukset ja kansainväliset elimet ovat
suhtautuneet tilivelvollisuuteen vakavasti, rikollisia on tuomittu. Ja kun hallitukset ja kansainväliset järjestöt ovat panostaneet käytännön
toimintaan, lapsia on suojeltu ja elämiä on
pelastettu.
Tässä Loppu sodalle lapsia vastaan raportissa (Stop the War on Children) määritellään
perusta kansainväliselle toimintasuunnitelmalle
lasten suojelemiseksi konflikteissa. Johtajilla
ja hallituksilla on erityisen tärkeä rooli. Me
kehotamme heitä
• noudattamaan konflikteissa toimintaa säänteleviä periaatteita
• saattamaan rikkomuksiin syyllistyneet vastuuseen teoistaan
• toimimaan lasten suojelemiseksi ja lasten
toipumisen tukemisessa.
Siitä on jo sata vuotta, kun Eglantyne Jebb,
lasten oikeuksien julistuksen laatija aloitti
työnsä, ja 30 vuotta YK:n Lapsen oikeuksien
sopimuksen synnystä.
YK:n 74. yleiskokous syyskuussa 2019 on
sopiva tilaisuus hallituksille uusia sitoumuksensa
suojella lapsia konflikteissa.
Päätökset eivät voi koskaan tulla liian
aikaisin lapsille, jotka elävät maailman
konfliktialueilla.

Julistuksemme Loppu sodalle lapsia vastaan
Lähtien siitä periaatteesta, että kaikilla lapsilla on
perusoikeuksia, julistuksemme määrittelee kymmenen selkeää ja yksiselitteistä tavoitetta:
• Kaikkia lapsia suojellaan tappamiselta ja vammauttamiselta.
• Kouluja ja terveyskeskuksia pidetään rauhoitettuina alueina.
• Jokaista lasta suojellaan raiskauksilta ja seksuaaliselta väkivallalta.
• Yhtäkään lasta ei värvätä aseellisiin ryhmiin.
• Ketään konflikteissa elävää lasta ei siepata, pidätetä tai ajeta pakolaiseksi.
• Yhdeltäkään lapselta ei evätä humanitaarista
apua.
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• Lasten oikeuksiin kohdistuvia rikkomuksia konflikteissa seurataan huolellisesti, niistä raportoidaan
ja niihin puututaan.
• Ne, jotka rikkovat lasten oikeuksia, valvovat rikkomusten toimeenpanoa tai antavat niihin johtavia
määräyksiä, viedään oikeuteen ja saatetaan vastuuseen teoistaan.
• Jokainen lapsi, jota konflikti on vaurioittanut tai
johon konflikti on vaikuttanut, saa apua ja tukea
selviytyäkseen, toipuakseen ja rakentaakseen elämänsä uudelleen.
• Kaikilla lapsilla, joihin konflikti on vaikuttanut,
mukaan lukien pakolaisilla ja maan sisällä siirtymään joutuneilla, on pääsy laadukkaaseen koulutukseen.

Kymmenen lapsille
vaarallisinta konfliktimaata
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afganistan
Keski-Afrikan tasavalta
Kongon demokraattinen tasavalta
Irak
Mali
Nigeria
Somalia
Etelä-Sudan
Syyria
Jemen

Mitä Suomi voi tehdä?
Tänä vuonna Suomi saa uuden eduskunnan,
uuden hallituksen ja uudet euroedustajat.
Suomi myös toimii Euroopan unionin
puheenjohtajamaana. Pelastakaa Lasten
viesti päättäjille on selkeä: Suomen
on suojeltava sodan jaloissa olevia
lapsia.
Suomen hallituksen täytyy:
• toimia lasten suojelemiseksi konflikteissa.
• tuomita järjestelmällisesti lasten
oikeuksien rikkomukset.
• tukea lasten oikeuksien rikkomuksiin
syyllistyneiden saattamista vastuuseen.
• edistää kansainvälisen Safe Schools
-julistuksen ratifiointia ja toteuttamista.
• lisätä humanitaarista apua
konfliktialueilla eläville lapsille – ja
samalla palauttaa kehitysrahoitus
kansainväliset sitoumukset täyttävälle
kasvu-uralle.
• lisätä rahoitusta erityisesti koulutukseen
konflikteissa sekä pakolaislasten
koulutukseen.
• kiristää Suomen aseviennin kriteerejä
niin, ettei sotaa käyviin maihin enää viedä
sotatarvikkeita, kuten tapahtui Jemenin
konfliktin kohdalla.Vakavat lapsen
oikeuksien rikkomukset on katsottava
erityiseksi kriteeriksi vientilupien
myöntämistä vastaan.
• turvata turvapaikanhakija- ja
pakolaislasten oikeusturva.
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Sota lapsia vastaan on lopetettava.

pelastakaalapset.fi/loppusodallelapsiavastaan

