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Helsinki, 29. tammikuuta 2018

Marko Ulvila 
Siemenpuu-säätiö

Arvoisa Marko Ulvila,

Kiitän teitä 19.1. minulle lähettämästänne viestistä, jossa ilmaisitte huolenne Cherangani 
Hillsin suojelualueen viimeaikaisista tapahtumista. Sekä edustustomme Nairobissa että 
ministeriö ovat seuranneet tapahtumia Keniassa. EU-edustustomme Brysselissä on 24.1. 
tavannut Sengvver-heimon edustajia. Pidämme arvokkaana Siemenpuu-säätiön kautta 
saamiamme tietoja.

Suomella ei ole käynnissä eikä suunnitteilla kehityshankkeita kiistanalaisella Cherangani 
Hillsin suojelualueella. Esiinnousseet ristiriidat koskevat Euroopan unionin vedensuojelu- 
ja ilmastonmuutoshanketta alueella ja kuten kerrotte, EU on keskeyttänyt hankkeen 
käynnisteillä olevan ulkoisen selvityksen toimeenpanon ajaksi.

Suomi tuomitsee kaiken väkivallan käytön ja otamme vakavasti siitä teiltäkin saamamme 
tiedot. Pidämme tärkeänä, että asia tutkitaan perusteellisesti ja Kenia onkin ilmoittanut 
tutkivansa alueella tapahtuneet väkivallanteot sekä saattavansa väkivaltaan syyllistyneet 
tahot oikeuteen. Asia on Kenian viranomaisten käsissä, emmekä ennakoi tutkimuksen ja 
oikeuskäsittelyn lopputulosta.

Olemme kehitysyhteistyössämme toimineet pitkään Kenian metsäsektorilla. Pidämme 
sektoria tärkeänä työllisyyden, elinkeinojen, ympäristön monimuotoisuuden ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumisen näkökulmasta. KFS on Kenian keskeisin 
viranomainen metsäsektorilla ja siten myös merkittävä kehitettäessä kestävää 
metsätaloutta. Suomi on tukenut KFS:n ja koko Kenian metsähallinnon toimijoiden 
tilivelvollisuuden kehittämistä ja siinä työssä on menty eteenpäin.

Kuten kirjoitatte, Suomella on suunnitteilla uusi yksityissektorin kehittämiseen tähtäävä 
kehitysyhteistyöhanke metsäsektorilla. Hankkeen hyödynsaajina tulevat olemaan pienet 
ja keskisuuret yritykset sekä yksityiset metsänomistajat ja sillä pyritään myös 
vahvistamaan naisten asemaa metsäsektorilla. Tavoitteena on myös luoda uusia 
työpaikkoja Keniaan. Hanke ei tule toimimaan kiistanalaisella suojelualueella.

Ihmisoikeusperustaisuus on kehitysyhteistyömme tärkeä lähestymistapa, joka 
huomioidaan hankkeita suunniteltaessa ja toteutettaessa, myös uudessa suunnitteilla 
olevassa hankkeessa. Hanke-esitys ei voi saada ulkoministeriön rahoitusta, jos se ei 
huomioi ihmisoikeusvaikutuksiaan.
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Suomi on aktiivisesti pyrkinyt vaikuttamaan Kenian lainsäätämisprosessin kehittämiseen 
ja kansallisiin prosesseihin, siten että kaikki ryhmiä kohdellaan tasavertaisesti ja kuullaan 
eri osapuolia. Osana kansallista dialogia Suomi rahoitti Kenian hallituksen pyynnöstä 
IUCN:n (International Union for Nature Conservation) alueellista toimistoa Itä-Afrikassa, 
jotta löydettäisiin ratkaisu Cherangani Miliisin tilanteeseen. Suomi on myös ollut Kenian 
kansallisen metsäohjelman valmistelun kautta tukemassa kansallista dialogia metsästä 
riippuvaisten yhteisöjen oikeuksista.

Tulemme seuraamaan Cherangani Hillsin tapauksen käsittelyä Keniassa ja tulemme 
edelleen suunnittelemaan kehitysyhteistyömme ihmisoikeusperustaisesti ja läpinäkyvästi. 
Olemme avoimia käymään kehitysyhteistyöstämme dialogia teidän kanssanne.

Parhain terveisin,

Kai Mykkänen
Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri


