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YK:n 74. yleiskokous on tilaisuus toimia sodan ja konfliktien jaloissa
elävien lasten suojelemisen ja koulutuksen puolesta
Joka viides lapsi maailmassa – yli 420 miljoonaa lasta – elää konfliktialueella. Määrä on suurimmillaan lähes
20 vuoteen. Konfliktialueilla eläviä lapsia uhkaavat joka päivä kuolema, lapsisotilaaksi värvääminen, sieppaukset
ja seksuaalinen väkivalta. Lasten koulunkäynti loppuu heidän koulujensa joutuessa hyökkäysten kohteiksi ja
heiltä evätään humanitaarinen apu. YK:n pääsihteerin tuorein Lapset aseellisissa konflikteissa -raportti vahvisti
yli 24 000 vakavaa lapsiin kohdistunutta loukkausta vuoden 2018. Meneillään on sota lapsia vastaan.
YK:n 74. yleiskokouksen yhteydessä juhlistetaan 30 vuotta täyttävää YK:n lapsen oikeuksien sopimusta.
Samalla Suomella yhdessä muiden jäsenmaiden kanssa on mahdollisuus toimia lasten suojelemiseksi
konflikteissa ja tukea YK:n lapset aseellisissa konflikteissa (Children and Armed Conflict, CAAC) agendaa:




tuomitsemalla lapsen oikeuksien rikkomukset ja vaatimalla rikkomuksiin syyllistyneitä vastuuseen.
painottamalla humanitaarisessa avussa lastensuojelua ja koulutusta, jotka ovat alirahoitetuimpia
humanitaarisen avun sektoreita.
lisäämällä humanitaarisen avun määrää konfliktialueilla eläville.

Suomi tukemaan lasten osallisuutta rauhanprosesseissa
Hallitus korostaa Suomen roolin vahvistamista rauhanvälittäjänä ja rauhanprosessien tukijana. Lapsen
oikeuksien sopimus keskeisenä ihmisoikeussopimuksena velvoittaa ottamaan lasten näkemykset huomioon.
Myös turvallisuusneuvoston päätöslauselma 2427 (Lapset ja aseelliset konfliktit) kehottaa jäsenvaltioita, YKjärjestöjä, YK:n rauhanrakennuskomissiota ja muita keskeisiä toimijoita huomioimaan lasten näkemykset ja
integroimaan lasten kuuleminen osaksi konfliktista toipumisen suunnittelua sekä rauhanrakentamisen
mekanismeja.
Lasten kuuleminen ja lasten osallisuus rauhanprosesseissa luovat kestävämpää pohjaa rauhalle. Kansainvälisistä
sitoumuksista huolimatta lasten osallisuus rauhanprosesseissa on kuitenkin jäänyt vähäiseksi.
Pelastakaa Lapset toivoo, että Suomi käyttäisi YK:n yleiskokousta tilaisuutena tehdä konkreettinen sitoumus
lasten osallisuuden edistämiseen rauhanprosesseissa.

Suomi tukemaan Education Cannot Wait -rahastoa
Ympäri maailmaa miljoonat kriisialueilla elävät tytöt ja pojat eivät saa opetusta. Yli 75 miljoonaa lasta tarvitsee
pikaista tukea saadakseen laadukasta koulutusta kriisien ja konfliktien vahingoittamilla alueilla.
Education Cannot Wait -rahasto (ECW) on perustettu opetuksen rahoitukseen konflikti- ja kriisialueilla. Rahaston
perustamisen pontimena oli se, että vain 2–3 prosenttia humanitäärisestä rahoituksesta on mennyt opetukseen
ja koulutukseen. ECW:n rahoituskeräys (replenishment) järjestetään syksyn YK:n yleiskokouksen aikana.
Pelastakaa Lapset toivoo, että Suomi osallistuu ECW:n rahoitukseen esimerkiksi 10 miljoonan euron tuella.
Tämä olisi näyttävä mahdollisuus Suomelle profiloitua yhtenä kansainvälisen koulutusalan toimijana ja kertoa
mitä Suomen uusi kehityspolitiinen painopistealue konkreettisesti tarkoittaa – ja edesauttaa konflikteista
kärsivien lasten ja nuorten kouluun pääsyä.
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