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Käsiteltävät aiheet 

• Ihmisoikeusperustainen 
lähestymistapa kehitykseen 

• Vammaisuus ja kehitys 
• Millenium Development Goals, 

YK:n vuosituhattavoitteet 
• Abilis-säätiö 
• Käytännön esimerkkejä Abiliksen 

rahoittamista projekteista 
Etelässä -> miten vammaisten 
ihmisoikeuksia edistetään 
käytännössä 

     
 

w
w

w
.a

b
ili

s.
fi

 



Ihmisoikeusperustaisuus kehitysyhteistyössä 1(2) 
(Human Rights-based Approach, HRBA) 

• Suomen kehityspoliittinen toimenpideohjelma (KEPO) 
määrittelee ihmisoikeusperustaisuuden Suomen 
kehitysyhteistyön lähtökohdaksi.  

• Suomen kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön läpileikkaavat 
tavoitteet: Sukupuolten tasa-arvo, eriarvoisuuden 
vähentäminen ja ilmastokestävyys. Erityinen huomio 
haavoittuvien, helposti syrjäytyvien ja syrjittyjen ihmisryhmien 
oikeuksiin esim. vammaiset 

• Kaikilla ihmisillä on yhtäläinen oikeus vaikuttaa ja osallistua 
kehityksen määrittelyyn ja toimeenpanoon  

• Tavoitteena, että köyhimmätkin ihmiset tuntevat oikeutensa ja 
kykenevät toimimaan niiden puolesta. 
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Ihmisoikeusperustaisuus kehitysyhteistyössä 2(2) 

• Käytännössä tarkoittaa kansainvälisten ihmisoikeusnormien ja –
periaatteiden tietoista ja järjestelmällistä soveltamista 
kehitysohjelmien kaikissa vaiheissa. 

• Tunnistaa oikeuksien haltijat (right-holders) ja heidän oikeutensa 
sekä vastuunkantajat (duty-bearers) ja näiden velvoitteet → 
Vahvistetaan oikeuksien haltijoiden kykyä vaatia ja ajaa oikeuksia 
sekä vastuunkantajien kykyä täyttää velvollisuutensa 

• Kehitysavun piirissä olevat henkilöt ovat aktiivisia toimijoita eivätkä 
passiivisia avun vastaanottajia. 

• Vuonna 2009 voimaan tullut YK:n Vammaisten ihmisoikeuksia 
koskeva yleissopimus (UN Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities, CRPD) -> nostaa vammaisten henkilöiden ihmisoikeudet 
agendalle 
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Vammaisuus 
kehitysyhteistyössä 

• Vammaiset henkilöt ovat köyhimmistä köyhimpiä ja elävät usein 
kotiinsa piilotettuina. Heitä ei välttämättä ole virallisesti edes 
olemassa.  

• Apuvälineitä ei saa, puutteellinen terveydenhuolto, ei esim. 
mahdollisuutta viittomakieleen. 

• Vammaisuuden määritelmät vaihtelevat esim. kuurosokeus on 
tuntematon käsite monessa maassa. Kuurot ovat mykkiä yms.  

• Asenteet vammaisuutta kohtaan negatiiviset ja vahvat, uskonnon 
merkitys 

• Moninkertainen syrjintä esim. vammaiset naiset/tytöt, HIV/AIDS, 
alkuperäiskansan jäsenet 

→ Vammaiset ihmiset ovat usein näkymätön ja syrjitty ryhmä 
kehitysyhteistyössä.  
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Ihmisoikeusperustaisuus  
ja vammaisuus w

w
w

.a
b

ili
s.

fi
 

• Hisayo Katsui (2012):Disabilities, Human Rights and 
International Cooperation: Human Rights-Based Approach 
and Lived Experiences of Ugandan Women with Disabilities  

  HRBA empiirinen teoria 

 

• Vammaisten ihmisten kannalta olennaiset elementit 
Ihmisoikeusperustaisuuden toteutumiseksi (Katsui): 
Osallistuminen 

Voimaantuminen 

Mahdollistava ympäristö 

Henkilön kapasiteetti/järjestön kapasiteetti 



Ihmisoikeusperustaisen 
lähestymistavan vahvuudet 

• Vammaisten valtavirtaaminen 

• Oikeudet, ei hyväntekeväisyys  

• Valtion velvollisuus  

• Kansainvälinen velvollisuus  
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(Katsui & Kumpuvuori, 2008) 

 



Millenium Development Goals 
(MDGs), YK:n vuosituhattavoitteet 

• Tämän hetkiset vuosituhattavoitteet (8):  
Äärimmäisen köyhyyden ja nälän poistaminen,  

Peruskoulutusmahdollisuuksien takaaminen kaikille,  

Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja naisten aseman parantaminen,  

Lapsikuolleisuuden vähentäminen, Odottavien äitien terveyden edistäminen,  

Taistelu HIV/AIDS:ia, malariaa ja muita tauteja vastaan,  

Ympäristön kestävän kehityksen varmistaminen,  

Sitoutuminen globaaliin kumppanuuteen kehityksen edistämiseksi  

-> vammaisia ei mainittu! 

• Post 2015 sustainable development goals: 11 temaattista keskustelua 
käynnissä , joista tulee 10-11 tavoitetta. Konsultaatiot maailmanlaajuisesti 
meneillään. 

• YK:n 5 alueellista konsultaatiota (Afrikka, Amerikka, Arab Region, Eurooppa, 
Aasian ja Tyynenmeren alue). Online consultation: löytyy mm. UN Enable 
nettisivut: http://www.un.org/disabilities/ 
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http://www.un.org/disabilities/
http://www.un.org/disabilities/


Millenium Development Goals 
(MDGs), YK:n vuosituhattavoitteet 

• Vammaisten kannalta olisi hienoa jos yksi tavoitteista olisi vammaisspesifi 
esim. Disability inclusive development. Nyt keskustelussa ”Reduction of 
inequality” -> koskee kaikkia. 

• Nyt on aika vaikuttaa! Kirsti Aarnio (UM, Suomen post 2015 koordinaattori) 

• Conference of the state parties (CRPDn ratifioineille valtioille) -> Suomi ei 
mukana. Heinäkuu 2013? Järjestöt kyllä mukana. 

• High Level Meeting on Disability and Development (syyskuu 2013). 
Vammaiset mukaan delegaatioon? Mukaan valmisteluprosessiin? 
Ensimmäinen kerta kun High Level Meetingin aiheena on vammaisuus ja 
kehitys 
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Kenen oikeuksilla on 
merkitystä? 
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• Ketkä osallistuvat keskusteluun ihmisoikeuksista? 
• Ketkä hyötyvät?  
• HRBA -> kaikkein syrjäytyneimmät ovat prioriteetti. 

Toimenpiteet pitää aloittaa niin, että epätasa-arvo 
vähenee, aloitetaan ruohonjuuritasolta. Jos ei ole 
kaikkeen varaa, katetaan ensin ne ihmisryhmät jotka 
ovat haavoittuneimmassa asemassa.  

 
 Abilis-säätiö tukee ruohonjuuritasoa! 

 



Abilis-säätiö  

• Perustettu 1998. Rahoittaa vammaisten ihmisten 
hankkeita kehitysmaissa.  

• Abilis on rahoittaja  Kehitysmaiden vammaisjärjestöt 
ovat toteuttajia 

• Työllistää vammaisia – sekä Suomessa että etelässä. 
Hgin toimistossa 11 työntekijää. 

• Hallituksen jäsenet vammaisia aktivisteja ja 
kehitysyhteistyön osaajia.  

• Edistää vammaisten tasavertaisia oikeuksia ja 
osallistumismahdollisuuksia 
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Abiliksen toiminnan perusteet  

• Tukee kehitysmaiden vammaisjärjestöjä 

Vammaisjärjestöjen kapasiteetin parantaminen 

• Abilis myöntää 

– Rahoitusta järjestöille, joita vammaiset itse johtavat      
(Vammaiset osallistuvat projektin suunnitteluun, 
toteuttamiseen, raportointiin ja evaluaatioon) 

– Rahoitusta pienille projekteille, max. 10 000 € 

• Avoin haku  
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Abiliksen rahoitustoiminnan perusteet 

• Vuosittain:  

N. 450 projektihakemusta 

noin 250 hanketta meneillään 

40 maassa 

• Etelän vammaisjärjestöt lähettävät hakemuksensa 
Abiliksen toimistoon tai kumppanijärjestöille 11 maassa 
(Etiopia, Mosambik, Uganda, Tansania, Somalimaa, 
Kazakstan, Kirgisia, Tadzhikistan, Bangladesh, Intia, 
Kambodzha. Vuonna 2012 myös Sambia.) 

• Abiliksen toimiston projektikoordinaattorin analysoivat 
hakemukset ja esittelevät ne Abiliksen hallitukselle 

• Abiliksen hallitus tekee päätökset 
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Rahoituskriteerit 

Abilis rahoittaa 
• Projekteja, jotka ovat vammaisjärjestöjen suunnittelemia 

(vammaisjärjestö = yli puolet johtajista on itse 
vammaisia) 

• Projekteja, joissa vammaiset itse ovat toteuttajina ja 
hyödynsaajina 

• Projekteja, jotka ovat kestäviä 

• Projekteja joissa on realistinen projektisuunnitelma ja -
budjetti 
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Abiliksen rahoittamien 
projektien jakautuminen eri 
toiminta-alueisiin 2012 

Projektityyppi Lukumäärä % 

Köyhyyden vähentäminen ja tulonhankinta 80 60 

Järjestötyö ja vammaisten henkilöiden voimaantuminen 28 21 

HIV/AIDS ja muut terveydenhuoltoprojektit 8 6 

Ihmisoikeustyö 7 5 

Opetus ja -koulutus (perustaitojen opetus, perusopetus) 5 4 

CBR ja muu kuntoutus (sosiaalinen kuntoutus) 4 3 

  
Muut hankkeet 

2 1 

Yhteensä 134 100 
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Köyhyyden vähentäminen ja tulonhankinta 

• Tyypillisiä hanketoimintoja: karjan- ja kanankasvatus, 
maatalous, kuivaruokatuotteiden valmistus, puu- ja käsityöt, 
tietokone-taidot ja siihen liittyvä työllisyys. Pienyritystoiminta 
oli osa hanketoimintaa yli puolessa päättyneitä hankkeita. Eri 
alojen ammatillista koulutusta tarjottiin lähes kaikissa 
hankkeissa.  
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Järjestötyö ja vammaisten 
henkilöiden voimaantuminen 

• Tarkoituksena on vahvistaa vammaisten henkilöiden 
osallistumista, kouluttautumista ja vaikuttamismahdollisuuksia 
sekä lisätä vammaisjärjestöjen kapasiteettia. Konkreettista 
kokemusta hallinnollisista käytännöistä ja rahoittajayhteistyöstä. 
Samalla tuetaan yksittäisten vammaisten henkilöiden 
voimaantumista.  

• Esim: Etelä-Kirgisia, toteutuksesta vastasi kumppanijärjestö 
Ravenstvo: 17 233 € (Special grant), Projektin kesto n. vuosi. 

• Projektitoiminnot: Järjestötoiminnan koulutukset, tilintarkastus, 
kirjanpito, lainsäädäntö ja järjestöjen verotus Kirgisiassa, 
pyöreän pöydän keskustelut, joissa mukana vammaisjärjestöjen 
ja paikallisviranomaisten edustajia, tiedotustilaisuudet 
(tiedotusvälineille). 
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HIV/AIDS ja muut terveydenhuoltoprojektit 

Peer education training, Toteuttajajärjestö: Sign language & Advocacy 
Awareness Development Association of Zambia 

• Myönnetty summa: 9 757 € 

• Projektin kesto n. 1 vuosi ja 9 kk. 

• HIV/AIDS vertaistukikoulutusta 40 kuurolle henkilölle. Vertaistuki- ja 
draamaryhmien muodostaminen, jotka levittävät HIV/AIDS-tietoutta 
kuurojen yhteisöön Länsi-Sambiassa.  

 

Projektitoiminnot: Materiaalin hankinta,  

vertaistukikoulutus, perustettiin nuorten  

kuurojen toimintaryhmiä, jotka levittivät tietoa  

HIV/AIDS:sta ja nuorten kuurojen draamaryhmä  

esiintyi käyttäen viittomakieltä. 
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Ihmisoikeustyö 

Ihmisoikeushankkeiden avulla lisättiin vammaisten ihmisten tietoisuutta 
omista oikeuksistaan, tiedotettiin ja koulutettiin perheenjäseniä, 
viranomaisia ja päättävissä asemissa olevia vammaisten ihmisoikeuksista 
ja YK:n vammaisten ihmisten ihmisoikeussopimuksesta. CRPD käännetty 
monelle paikalliselle kielelle Abiliksen rahoituksella. 

 

Empowerment of Disabled Women and Girls, Ogutarise Disabled 
Women Center, Kenia. Myönnetty summa: 10 840 €, Projektin kesto n. 
2,5 vuotta. Ihmisoikeustietoisuuden lisääminen vammaisten naisten ja 
tyttöjen keskuudessa tarjoamalla heille koulutusta. Toiminnot: 

Baseline-tutkimus, tiedotustilaisuus 

ihmisoikeuksista,  perustettiin resurssikeskus 

josta vammaiset henkilöt saavat  

ihmisoikeuksiin liittyvää tietoa ja  

materiaalia, 12-vkon oikeuskoulutus,  

vaikuttamistyön aineistoa  

ja jaettiin ihmisoikeusmateriaalia. 
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Vaikuttamistyö 

Vammaisten ihmisten tietoisuuden lisääminen ja laajemmalle yhteisölle 
suunnattu tiedotus- ja vaikuttamistyö. Keskeisenä tavoitteena on muuttaa 
vammaisten ihmisten perheenjäsenten, lähiyhteisön ja laajemminkin 
yhteiskunnan asennoitumista vammaisuutta ja vammaisia ihmisiä kohtaan 
myönteisemmäksi.  

 

Music, one language of inclusion, Artistic Corporation “Blue Illusion”, 
Kolumbia. Myönnetty summa: 7 274 €, Projektin kesto n. 8 kk. 

Tarkoituksena oli lisätä yhteisön tietoisuutta vammaisuudesta. Tämä 
toteutettiin 10-henkisen nuorten vammaisten musiikkiryhmän avulla.  Ryhmä 
kiersi 10 koulussa ja oppilaitoksessa, järjesti konsertteja ja yleisötilaisuuksia. 

Kussakin tilaisuudessa puhuttiin vammaisuuteen liittyvistä myyteistä ja 
totuuksista, kiertueen jälkeen järjestettiin tutkimus, jonka avulla selvitettiin 
oppilaitosten edustajien näkemyksiä vammaisuudesta, ryhmän jäsenille 
jaettiin tuottoa, jota ryhmä sai konserteista. 
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Esteettömyys 

Oallistumisen esteiden raivaaminen: liikkumisen apuvälineiden korjaaminen 
ja valmistaminen,  viittomakielen opetus ja viittomakielen tulkkien koulutus, 
pistekirjoituksen opetus sekä pistekirjoitusmateriaalin tuottaminen. 
Tavoitteena yhdenvertainen osallistuminen.  

 

Wheelchair maintenance and repairing training, Save Communities Survive 
(SCS), Somalimaa. Myönnetty summa: 10 750 €, Projektin kesto n. 2,5 vuotta. 

Tavoitteena oli varmistaa vammaisten henkilöiden mahdollisuus liikkua ja 
integroitua yhteisöön, kun nämä saivat liikkumisen apuvälineitä.  

Projektitoiminnot: ammatillinen koulutus apuvälineiden valmistamiseen ja  
korjaamiseen/huoltoon, jaettiin apuvälineitä vammaisille lapsille ja aikuisille. 
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Ihmisoikeusperustaisuus 
Abilis-säätiön toiminnassa 

• Abilis tavoittaa kehitysmaissa merkittävän vähemmistö-ryhmän ja auttaa 
heitä työskentelemään omien ihmisoikeuksiensa puolesta tavoilla, joihin 
muut kehitysyhteistyön tukimuodot eivät pysty.  

• Rahoitustoiminnan tärkein kohderyhmä on ruohonjuuritason 
vammaisjärjestöt. Säätiön toiminnan tavoite, kansalaisyhteiskunnan 
vahvistaminen alhaalta ylöspäin, toteutuu rahoitustoiminnan kautta. 

• Ihmisoikeudet toiminnan perustana 

• Työ kohdistuu haavoittuvimmassa asemassa oleviin henkilöihin 

• Voimaantuminen 

• Osallisuus ja osallistuminen 

• Omistajuus ja luottamus 

• Läpinäkyvyys, avoimuus ja saavutettavuus 
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Kiitos! 
Kysymyksiä? 
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