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1.Taustaa
Merkittävä joukko suomalaisia on jo vuosikymmeniä toiminut maailman köyhyyden ja
eriarvoisuuden poistamiseksi. Aktiiviset kansalaiset ja heidän edustamansa järjestöt tiedostavat
yhä vahvemmin, että köyhyys on seurausta eriarvoistavista globaaleista valtarakenteista. Tämän
myötä myös kehitysmaaliike on monimuotoistunut. Kansalaisten sitouttaminen pitkäjänteiseen
järjestötoimintaan on samaan aikaan muuttunut haasteellisemmaksi. Vaikuttaminen erilaisten
epämuodollisten verkostojen kautta on lisääntynyt. Toimintaympäristön muutokset haastavat myös
Kepaa pohtimaan omaa asemaansa.
Kepa uskoo, että muutos kohti demokraattisia oikeusvaltioita on merkittävä kehityspoliittinen
tavoite, joka edellyttää aktiivisuutta myös kansalaisilta. Vahva kansalaisyhteiskunta on edellytys
ihmisoikeuksien toteutumiselle. Kansalaisyhteiskunnilla eri puolilla maailmaa on merkitystä sekä
valtioiden toimintaa täydentävinä tekijöinä että valtaapitävien toiminnan tarkkailijoina ja haastajina.
Lisääntynyt arvostus on tuonut järjestöille paitsi näkyvyyttä ja rahoitusta, myös vaatimuksia ja
rajoituksia. Kansalaistoimintaa pyritäänkin toisinaan valjastamaan myös hallitusten tukijaksi ja
lojaaliksi palveluntuottajaksi, mikä rajoittaa kansalaisyhteiskuntien toimintavapautta niin Etelässä
kuin Pohjoisessa.
Valtioiden ja kansojen keskinäinen riippuvuus on lisääntynyt 2000-luvulla. Köyhien maiden
mahdollisuudet vaikuttaa kansainvälisiin pelisääntöihin ovat pysyneet vähäisinä. Kehityspolitiikan
keinot eivät yksin riitä muuttamaan valtarakenteita, jotka osaltaan ylläpitävät köyhyyttä. Tästä
syystä kehityspolitiikkaa onkin tarkasteltava osana laajempia kansainvälisiä yhteistyömekanismeja,
jotta voidaan varmistua siitä, etteivät muiden politiikkalohkojen tavoitteet kumoa esitettyjä
kehityspoliittisia päämääriä. Kepa haluaa koota ja rohkaista suomalaista kansalaisyhteiskuntaa
toimintaan eriarvoistavien valtarakenteiden muuttamiseksi.

2.Toiminta-ajatus
“Kepa kokoaa ja innostaa suomalaista kansalaisyhteiskuntaa toimimaan rohkeasti
oikeudenmukaisen maailman puolesta.”
Kepa on sekä yhteistyö- että etujärjestö. Se antaa tukea ja tekee tilaa jäsenjärjestöilleen niiden
toiminnassa maailman köyhyyden ja eriarvoisuuden poistamiseksi, yhdistäen ja vahvistaen.
Samalla se toimii niiden toimintaedellytysten puolustajana. Kepa kokoaa järjestöjen viestit ja toimii
niiden äänitorvena. Se on myös aloitteellinen vaikuttaja sellaisessa poliittisessa päätöksenteossa,
joka vaikuttaa maailman köyhyyden ja eriarvoisuuden poistamiseen.
Kepan toiminta Etelässä vahvistaa Kepan työtä Pohjoisessa ja antaa tarvittavaa asiantuntemusta
jäsenjärjestöjen palveluiden ja tuen tuottamiseen. Sitoutumalla Etelän kansalaisyhteiskuntien
vahvistamiseen Kepa toteuttaa yhteisvastuuta arvojensa mukaisesti.
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3.Kepan arvot
3.1.Perusarvot – ideaalimaailman rakennusaineet
Kepa pyrkii luomaan maailmaa, jossa alla olevat perusarvot ovat toteutuneet.



Rauha = tarkoittaa ensisijaisesti väkivallatonta tilaa tai tapaa toimia. Sen lisäksi se
merkitsee vapautta pelosta ja uhkasta sekä vallanhimosta, joka tähtää toisten alistamiseen.
Rauha tarkoittaa myös tilaa, jossa väkivaltaa, pelkoa ja uhkaa ylläpitäviä rakenteita ei enää
ole.



Ihmisoikeudet = ovat universaaleja, luovuttamattomia ja perustavanlaatuisia oikeuksia ja
ne kuuluvat kaikille. Ihmisoikeudet on turvattu kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa.



Kestävä kehitys = merkitsee oman, yhteisön, kansakunnan ja ihmiskunnan elämäntapojen
mukauttamista luonnonvarojen käyttöön niin, että tulevilla sukupolvilla on samat
mahdollisuudet tavoitella ihmisarvoista elämää kuin nykyisillä. Kestävä kehitys toteuttaa
näitä periaatteita myös taloudellisesti ja sosiaalisesti.



Tasa-arvo = merkitsee yhdenvertaisuutta sosiaalisissa, taloudellisissa, yhteiskunnallisissa
tai kulttuurisissa rakenteissa, keskinäisissä sopimuksissa tai suhteissa niin yksityisessä
kuin julkisessa tilassa riippumatta henkilön sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta,
kielestä, uskonnosta tai muista henkilökohtaisista ominaisuuksista.



Demokratia = on toimintaperiaate yhteisistä asioista päättämiselle ja merkitsee kaikkien
ihmisten samanarvoista oikeutta osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon.
Yhteiskuntamallina demokratia tarkoittaa järjestelyä, jossa ylintä poliittista valtaa käyttää
kansa. Toimintamallina demokratia on jatkuvaa vuoropuhelua yhteiskunnan yksilöiden ja eri
ryhmien välillä.



Yhteisvastuu = merkitsee vastuun ja taakankantamisen jakamista valtioiden,
kansakuntien ja ihmisryhmien kesken.

3.2.Toiminnalliset arvot – toiminnan periaatteet



Vastuullisuus – toiminnan tavoitteellisuus ja tuloksellisuus, läpinäkyvyys sekä hyvä hallinto



Avoimuus – osallistavuus, yhteistyöhakuisuus, moniarvoisuus, yhteisöllisyys,
suvaitsevaisuus



Rohkeus – dynaamisuus, luovuus, innostavuus, kriittisyys, radikaalisuus.

