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WISEn toiminta  
  

WISEn perustamiskokous 6.10.2015 

 

WISE perustettiin 6.10.2015 KATUn ja STETEn yhdistyttyä. 

Perustamiskokouksessa oli paikalla edustajia monista kansalaisjärjestöistä ja 

puolueiden eduskuntaryhmistä. Kokouksessa valittiin WISEn hallitus sekä 

hyväksyttiin yhdistyksen säännöt, strategia ja toimintaohje. WISEn 

puheenjohtajaksi valittiin Kirkon ulkomaanavun hallituksen puheenjohtaja Tarja 

Kantola. Tässä lista WISEn hallituksen jäsenistä. Tästä löytyy 

perustamiskokouksen hyväksymä WISEn strategia. 

  

WISEn nettisivut valmiit! 

 

WISEn upouudet nettisivut löytyvät osoitteesta www.widersecurity.fi.  

  

OSCE 40 YEARS – cooperating with civil society for peace 

10 December 2015 

Venue: Europe Hall, Malminkatu 16, 00100 Helsinki 

  

Wider Security Network - WISE will organize a civil society conference to honour 

http://www.widersecurity.fi/hallinto.html
http://www.widersecurity.fi/uploads/1/3/3/8/13383775/wise_strategia_final_061015.pdf
http://www.widersecurity.fi/
http://katunet.fi/


 

the OSCE's 40th anniversary as well as the culmination of the Helsinki +40 

process. 

The conference is organised together with the Peace Union of Finland and the 

Finnish 1325 Network and it is supported by the Finnish Ministry for Foreign 

Affairs. 

The event focuses on the OSCE's conflict prevention, peacebuilding and mediation 

work and the importance of engaging women and civil society actors in a 

meaningful cooperation for achieving these goals. 

The first session of the conference will concentrate on the role of the OSCE and 

civil society actors in peacebuilding in the Balkan area, and try to advance 

prospects for more extensive collaboration. The second session will look at the 

OSCE’s challenges in conflict prevention and peace-building. 

Seminaarin ohjelma tässä. Ilmoittautumiset. anni.tervo@widersecurity.fi 3.12. 

mennessä. 

Turvallisuuspoliittisen akatemian loppuraportti 2015 

 

WISE järjesti turvallisuuspoliittisen akatemian Vuosaaressa Helsingissä 8.-9.10. 

Teemana oli EU:n yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka. Akatemiaan 

osallistui yli 30 kansalaisjärjestöjen, tutkimuslaitosten ja valtionhallinnon edustajaa. 

Puhujat olivat alansa huippuosaajia. Akatemian loppuraportin löydät tästä. 

  

  

 

Mielenkiintoisia artikkeleita ja julkaisuja 
  

MediatEUr vuoropuhelusta Ukrainassa  

http://themediateur.eu/blog/item/403-mykolaiv-nov2015 

  
ETYJin viharikostilastoja vuodelta 2014 

http://hatecrime.osce.org/infocus/2014-hate-crime-data-now-available 

  

Uppsala Conflict Data Program: Det dödliga 2014 

http://manskligsakerhet.se/2015/06/17/det-dodliga-2014/ 

  

YK:n rauhanturvatilastoja lokakuu 2015 

http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/contributors.shtml 

  

IDEAn Electoral Risk Management Tool 

http://www.widersecurity.fi/tapahtumat.html
http://www.widersecurity.fi/uploads/1/3/3/8/13383775/turvallisuuspoliittisen_akatemian_2015_raportti.pdf


 

http://www.idea.int/elections/ermtool/index.cfm 

  

International Crisis Group: Latest Crisis Watch  

http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/crisiswatch/2015/147.aspx 

  

International Crisis Group: Kenya's Somali North East: Devolution and 

Security  

http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/horn-of-africa/kenya/b114-kenya-s-

somali-north-east-devolution-and-security.aspx 

  

Norwegian Peacebuilding Resource Centre: Fixing Fragile States: a 

country-based framework 

http://www.peacebuilding.no/Themes/Global-trends/Fragile-states-and-

peacebuilding-in-the-new-global-context/Publications/Fixing-fragile-states-a-

country-based-framework 

  

OSCE Security Days in Vienna: Peace and Security not attainable women  

http://www.osce.org/sg/200001 

  

Peace Researchers Urge Caution over Bombing in Syria 

https://kevinclementspeaceandconflict.wordpress.com/2015/12/01/peace-

researchers-urge-caution-over-bombing-in-syria 

 

 

  

 

Muuta kiinnostavaa 
 

Jäsenjärjestöesittely: Suomen Pakolaisapu ry 

WISEllä on useita kansalaisjärjestöjä jäseninä. Uutiskirjeissämme haluamme 

esitellä niistä jokaisen. Nyt vuorossa Suomen Pakolaisapu. 

 

Suomen Pakolaisapu tukee pakolaisia ja maahanmuuttajia toimimaan aktiivisesti 

arjessa ja yhteiskunnan jäseninä. Koulutustyössä pakolais- ja 

paluumuuttajayhteisöissä on omat erityispiirteensä. Lisäksi jokainen maa ja yhteisö 

on erilainen. Pakolaisapu pyrkii räätälöimään toimintansa paikallisesti, jotta 

saadaan mahdollisimman hyviä tuloksia. Pakolaisapu hyödyntää paikallisten 

kumppaniensa tietämystä ja kohderyhmän tuntemusta.Tällä hetkellä Suomen 

Pakolaisapu toimii ulkomailla Ugandassa, Liberiassa, Sierra Leonessa ja 



 

Myanmarissa. 

 

Kotimaassa Suomen Pakolaisavun työ on pitkälti tiedottamista, kouluttamista ja 

käytännön toimintaa. Pakolaisavun toiminta kattaa koko kotouttamisen kaaren juuri 

maahan saapuneista pakolaisista ja maahanmuuttajista Suomessa pitempään 

olleisiin aktiivisiin maahanmuuttajiin. 

Pakolaisapu pyrkii edistämään maahanmuuttajien kotoutumista ja osallistumista 

suomalaiseen arkeen ratkomalla naapurustossa syntyneitä ristiriitatilanteita ja 

auttamalla maahanmuuttajia käsittelemään omaan elämään liittyviä kysymyksiä 

vertaisryhmissä. Pakolaisapu tarjoaa myös tukea ja tietoa maahanmuuttajille 

yhdistysten perustamiseen ja pyörittämiseen. 

Suomen pakolaisapu julkaisee Pakolainen-lehteä sekä tiedottaa pakolais- ja 

maahanmuuttoaiheista. Toiminnan peruskivenä on laaja yhteistyöverkosto 

kansalaisjärjestöjen ja viranomaisten välillä. 

 

Lisää tietoa Suomen pakolaisavun toiminnasta löytyy järjestön 

kotisivulta http://www.pakolaisapu.fi/. 

 

 

  

 

 

Muista myös 

WISEn Facebook-sivuilta löydät mielenkiintoisia artikkeleita ja uutisia joka päivä! 

 

WISE myös Twitterissä @WiderSecurity. 

 

 

Ystävällisin terveisin, 

Anne Palm 

toiminnanjohtaja 

 

 
  

 

https://www.facebook.com/pages/KATU-Kansalaisj%C3%A4rjest%C3%B6jen-konfliktinehk%C3%A4isyverkosto/104461219629098?fref=ts

