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WISEn toiminta
SAVE THE DATE: WISEn seminaari Etyjin roolista konfliktien ratkaisussa ja rauhanvälityksessä 27.4.
WISE järjestää huhtikuun lopulla 27.4. Helsingissä seminaarin Etyjin toiminnasta konfliktien ratkaisussa ja
rauhanvälityksessä. Pääpuhujana on kansanedustaja Ilkka Kanerva, joka toimii Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen
nimittämänä rauhanvälityksen erityisedustajana.
Lisää tietoa seminaarin ohjelmasta ja paikasta seuraavissa uutiskirjeissä. Päivämäärä kannattaa jo nyt laittaa kalenteriin!

WISEn seminaariraportteja
WISEn turvallisuuspoliittisen akatemian 2016 molempien päivien raportit löytyvät WISEn kotisivulta www.widersecurity.fi
'Julkaisut' sivulta. Suorat linkit alla.
WISE Report 5/2016: EU:n konfliktinesto globaallistrategian jälkeen: katsaus rauhanvälitykseen ja turvallisuussektorin
reformiin
WISE Report 6/2016: Tuleeko turvallisuus ennen kaikkea?

WISE etsii harjoittelijoita keväälle ja syksylle
WISE etsii korkeakouluharjoittelijaa ja/tai työelämänvalmennettavaa. Ota yhteyttä anne.palm@widersecurity.fi.

Mielenkiintoisia artikkeleita ja julkaisuja
ETYJ
Ilkka Kanerva Suomen ehdokas ETYJin seuraavaksi pääsihteeriksi
http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?contentid=356832

OSCE Security Community Issue 4/2016
http://www.osce.org/magazine/

Women in Security: Countering Violent Extremism
http://us11.campaignarchive1.com/?u=9e5ddde87e9e9a6d05b413e93&id=f6e7e1a533&e=cd78033cae#awesomeshare
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ETYJin pysyvä neuvosto jatkaa kolmen kenttäoperaation mandaatteja
http://www.osce.org/cio/296046

Maailmalta
EUISS: A Handbook  the EU and the world: players and policies postLisbon
http://www.iss.europa.eu/publications/detail/article/ahandbooktheeuandtheworldplayersandpoliciespostlisbon/

Nuku rauhassa  vapaaehtoista maanpuolustus ja turvallisuustyötä ja kokonaisturvallisuutta esittelevä Suomi
100 vuotta juhlahanke
http://www.nukurauhassa.fi/

International Crisis Group: 10 Conflicts to Watch in 2017
https://www.crisisgroup.org/global/10conflictswatch2017

CARE: Suffering in Silence: the 10 most underreported humanitarian crises of 2016
http://reliefweb.int/report/world/sufferingsilence10mostunderreportedhumanitariancrises2016

Afghanistan Analysts Network: Key issues to follow in Afghanistan in 2017
https://www.afghanistananalysts.org/whattowatchkeyissuestofollowinafghanistanin2017/

Can data bring peace? The gains and caveats of data science in peace and conflict studies
http://www.globaljusticeblog.ed.ac.uk/2017/01/26/peaceconflictseries2/?
utm_content=bufferfa985&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

ICRC: Frequently asked questions on the rules of war
https://www.icrc.org/en/document/ihlrulesofwarFAQGenevaConventions

The Global Risks Report 2017
https://www.zurich.com/en/knowledge/articles/2017/01/globalrisksreport2017?
WT.mc_id=z_cp_b2b_ba_4250369_10262462_1513381_144286581_73833834

World Development Report 2017: Governance and the Law
http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2017

US Council on Foreign Relations: Veden ja turvallisuuden yhteys
http://www.cfr.org/watersecurity/waterusnationalsecurity/p38677?cid=socfacebookinwater_us_national_security012817

Will the world see an African Spring in 2017?
http://www.css.ethz.ch/en/services/digitallibrary/articles/article.html/b48b22f1222b40adb41e59602ee13eab?platform=hootsuite

Gambia: A lesson for African Dictators: What Gambia can teach other countries about the peaceful transfer of
power
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2017/01/gambialessonafricandictators170122092224512.html

Africa Center for Strategic Studies: The Evolution of Militant Islamist Group Activity in Africa 20102016
http://africacenter.org/spotlight/evolutionmilitantislamistgroupactivityafrica20102016/

How do you rebuild a country amid bombs and bullets
http://news.trust.org/item/201701251039312eo46/

Chatham House: ProRegime Militias are now the biggest obstacle to ending the Syrian conflict
https://www.chathamhouse.org/expert/comment/proregimemilitiasarenowbiggestobstacleendingsyrianconflict#

Defining the Boundaries of UN Stabilization Missions
http://www.css.ethz.ch/en/services/digitallibrary/publications/publication.html/48bc6e67e606485cac83122a534cdffe?
platform=hootsuite
http://us11.campaignarchive1.com/?u=9e5ddde87e9e9a6d05b413e93&id=f6e7e1a533&e=cd78033cae#awesomeshare
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http://highline.huffingtonpost.com/articles/en/the21stcenturygoldrushrefugees/#/niger

Muuta kiinnostavaa
Kriisinhallintakeskus  CMC Finland täyttää 10 vuotta 1.2.2017!
Poliittinen tausta Kriisinhallintakeskuksen perustamiselle luotiin Euroopan unionin yhteisen ulko ja turvallisuuspolitiikan kehittymisen
myötä vuosituhannen vaihteessa. Kriisinhallinta – eli niin sanotut Petersbergin tehtävät – hahmoteltiin ensimmäisen kerran Länsi
Euroopan unionin (WEU) piirissä vuonna 1992. Amsterdamin sopimus (1999) liitti ne osaksi yhteistä ulko ja turvallisuuspolitiikkaa, ja
EU:n kriisinhallintaa alettiin kehittää turvallisuus ja puolustuspolitiikan (ETPP) puitteissa. Kriisinhallintakeskuksen avajaiset
järjestettiin helmikuun 1. päivänä vuonna 2007. Juhlallisuudet avasi tasavallan presidentti Tarja Halonen.
Ensimmäisenä toimintavuonna 2007 Kriisinhallintakeskuksen toiminta jakaantui kahteen sektoriin, koulutukseen ja tutkimukseen.
Myöhemmin siviilikriisinhallinnan rekrytoinnin siirtäminen sisäasiainministeriöstä Kriisinhallintakeskukselle loi pohjan vuonna 2008
käynnistyneelle henkilöstöyksikölle. Lisäksi yksikön vastuulle siirtyivät asiantuntijoiden henkilöstöhallintoon liittyvät materiaaliset ja
logistiset valmiudet.
Suomi on väkilukuun suhteutettuna suurin EU:n siviilikriisinhallintaan osallistuva jäsenmaa ja Kriisinhallintakeskuksesta on kehittynyt
merkittävä kansallinen ja kansainvälinen toimija siviilikriisinhallinnanalan asiantuntijoiden rekrytoinnissa ja koulutuksessa.
Keskuksella on vakiintunut asema suomalaisten ja myös ulkomaalaisten siviilikriisinhallinnan eri toimijoiden koulutuksessa ja
tukipalveluissa.
WISE (ja sen edeltäjät KATU ja STETE) on tehnyt alusta alkaen erittäin hyvää yhteistyötä CMC:n kanssa. WISE toivottaa CMC:lle
oikein hyvää syntymäpäivää ja yhteistyön syvenemistä seuraavien 10 vuoden aikana!
Lisätietoa Kriisinhallintakeskuksesta http://www.cmcfinland.fi/. Facebookissa https://www.facebook.com/cmc.finland.
Twitterissä https://twitter.com/CMCFinland.

Muista myös
WISEn Facebooksivuilta löydät mielenkiintoisia artikkeleita ja uutisia joka päivä!
WISE myös Twitterissä @WiderSecurity.

Ystävällisin terveisin,
Anne Palm
http://us11.campaignarchive1.com/?u=9e5ddde87e9e9a6d05b413e93&id=f6e7e1a533&e=cd78033cae#awesomeshare
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Laajan turvallisuuden verkosto WISE
Wider Security Network
Siltasaarenkatu 4, 7th FLoor
FI00530 Helsinki
FINLAND
anne.palm@widersecurity.fi
www: widersecurity.fi I Twitter: @WiderSecurity I
Facebook: WISE laajan turvallisuuden verkosto
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