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Selvitystoimeksiannon kuvaus

Rauha ja turvallisuus sekä demokratiatuki Länsi-Afrikassa: suosituksia Suomen toimiksi

1. Selvityksen aihe ja käyttö

Suomen läsnäolo ja aluetuntemus on Länsi-Afrikassa historiallisesti varsin heikkoa ja teetettävä tilausselvitys
antaa UM:lle konkreettista ja oikea-aikaista tukea tulevan toiminnan ja prioriteettien suunnitteluun erityisesti
Valtioneuvoston Afrikka-strategian lukujen 2 ja 3 tavoitteiden osalta:

- Suomi tiivistää yhteistyötä alueellisissa ja globaaleissa kysymyksissä Afrikan maiden kanssa
o Suomi tiivistää näkemystenvaihtoa ja rakentaa yhteistyötä Afrikan maiden, AU:n ja alueellisten

järjestöjen kanssa kahdenvälisesti, osana EU:ta sekä kansainvälisissä järjestöissä erityisesti
seuraavien teemojen osalta: Rauha ja turvallisuus, erityisesti rauhanvälitys ja YK-päätöslauselmat
Naiset, rauha ja turvallisuus (1325) sekä Nuoret, rauha ja turvallisuus (2250).

o Monenkeskinen sääntöpohjainen järjestelmä ja alueellinen integraatio.
- Suomi edistää konfliktien ennaltaehkäisyä ja ratkaisua tukemalla rauhanomaisten ja demokraattisten

yhteiskuntien kehitystä ja kriisikestävyyden vahvistamista.
o Ulkoministeriön rauhanvälityskeskusta ja suomalaista rauhanvälitysosaamista hyödyntäen

Suomi vahvistaa tukea Afrikan rauhanprosesseille erityisesti Suomen erityisosaamisaloilla, kuten
osallistavat rauhanprosessit (naiset, nuoret), vesidiplomatia ja perinteisten ja uskonnollisten
johtajien rooli.

Selvitys on ensisijaisesti alueellinen, mutta erityiskiinnostuksen kohteena ovat Senegal, Norsunluurannikko,
Sahelin alue sekä alueellinen yhteistyöjärjestö ECOWAS.

5. Odotetut tulokset

Selvitys
1) kartoittaa ja vetää yhteen olemassa olevaa tutkimusta ja analyysia kohdealueen tilanteesta ja rakenteista

rauhan, turvallisuuden ja demokratiatilanteen osalta; sekä
2) analysoi kohdemaiden kantoja ja prioriteetteja Afrikka-strategiassa esiin nostettujen globaalien teemojen

osalta; ja
3) esittää tämän analyysin pohjalta konkreettisia suosituksia sellaisista toimista (kuten poliittinen yhteistyö

& vaikuttaminen tietyn maan kanssa tietyllä sektorilla tai rauhanvälitykseen/konfliktinehkäisyyn tähtäävä
interventio), joilla Suomen Afrikka-strategian tavoitteita voidaan saavuttaa ja intressejä edistää
mahdollisimman tehokkaasti ja vaikuttavasti Länsi-Afrikassa.

Selvitys kiinnittää huomiota suomalaisten toimijoiden (julkiset toimijat, tutkimuslaitokset, kansalaisjärjestöt,
elinkeinoelämä) ainutlaatuisiin vahvuuksiin, käytettävissä oleviin instrumentteihin ja panos-tuotos-suhteeseen.

Selvityksen lähteinä toimivat akateemiset tutkimukset, analyysit, raportit, politiikkadokumentit sekä relevanttien
toimijoiden haastattelut, ml. alueella aktiiviset suomalaiset toimijat, kansainväliset ja länsiafrikkalaiset
kansalaisjärjestöt ja asiantuntijajärjestöt sekä relevantit YK:n missiot (alle 10 haastattelua).

6. Raportin muoto ja julkaisu

Selvitys tehdään Suomeksi ja se on tarkoitettu ulkoasiainhallinnon sisäiseen suunnittelukäyttöön. Loppuraportti
on tiivis, käytännön työtä tukeva ja mahdollisimman konkreettinen. Sopiva pituus noin 20-30 sivua.

7. Määräaika

Marraskuu 2021. Aloituskokous voidaan järjestää aikaisintaan kesäkuun lopulla tai viimeistään elokuussa 2021.
Tutkijoita pyydetään arvioimaan määräajan sopivuutta ja tekemään tarvittaessa vastaehdotus tarjouksessaan.



8. Toivottu tutkijaprofiili

Selvityksen tekijöiltä oletetaan perehtyneisyyttä paitsi tutkittaviin teemoihin (rauhan ja turvallisuuden kysymykset
sekä demokratiakehitys) myös Länsi-Afrikkaan. Tekijöiden on lisäksi tunnettava hyvin myös Suomen aiempaa
toimintaa ko. teemojen ja alueen osalta sekä suomalaisten toimijoiden kenttää sekä erityisosaamisalueita.
Ranskan kielen taito lienee edellytys tutkimuksen toteuttamiselle.

9. Selvityksen ohjausryhmä

UM: Afrikan ja Lähi-Idän osasto ja KEO-10; ja UniPID. Ohjausryhmän on tarkoitus kokoontua vähintään kahdesti,
alussa keskustelemaan ja sopimaan toimeksiannon tarkemmasta fokuksesta, ja lopuksi keskustelemaan
toimeksiannon tuloksista.

10. Selvityksen arvioitu laajuus työpäivinä

Arviolta 3 viikkoa (n. 21 työpäivää). Tutkijoita pyydetään arvioimaan ja tekemään tarjouksessaan tarvittaessa
vastaehdotus toimeksiannon edellyttämästä työpäivien määrästä.

11. Taustatietoja ja relevantteja linkkejä

 Valtioneuvoston Afrikka-strategia 2021
 Vaikuttavaa kriisinhallintaa: Kriisinhallinnan parlamentaarisen komitean suosituksia Suomen

kriisinhallinnan kehittämiseksi
 Suomi humanitaarisen avun antajana
 Suomen kehityspolitiikka ja kehitysyhteistyö hauraissa valtioissa
 EU:n Afrikka-strategia
 YK:n pääsihteerin UNOWAS katsaukset

12. Ohjeita tutkijoille

 Tarjouspyyntö tutkijoille – yleisohje
https://www.unipid.fi/site/assets/files/4527/tarjouspyynto_tutkijoille_yleisohje.pdf

 Ohjeita tutkijoille: Ulkoministeriön kehityspoliittiset tilausselvitykset
https://www.unipid.fi/site/assets/files/4527/ohjeita_tutkijoille_kehityspoliittiset_tilausselvitykset_unipid.p
df


