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Taustamuistiossa tietoa yritysten yhteiskuntavastuusta Boliviassa ja siitä, mitä Boliviassa toimivien tai maa-

han investointeja suunnittelevien yritysten kannattaa ottaa huomioon esimerkiksi työlainsäädäntöön, kor-

ruptioon, maankäyttöön, ihmisoikeuksiin ja ympäristökysymyksiin liittyen.  

Johdanto 

Vaikka Bolivia vielä toistaiseksi kuuluu Etelä-Amerikan köyhimpiin maihin, se on myös tällä hetkellä maanosan-

sa nopeimmin kasvava talous, joka on onnistunut ylläpitämään lähes viiden prosentin talouskasvun muiden 

alueen valtioiden talouksien taantuessa. 10,7 miljoonan asukkaan Bolivialla on mineraali- ja energiavarantoja, 

ja se on Latinalaisen Amerikan suurin maakaasun vientimaa. Hiljattain tehdyt öljylöydökset Santa Cruzin itä-

osissa ovat lisänneet Bolivian öljyvarantoja. Turisteja Boliviaan houkuttelee muun muassa Uyunin suola-

aavikko ja maailman korkeimmalla sijaitseva järvi Titicaca. Santa Cruzissa sijaitsevan kansainvälisen Viru Virun 

lentokentän kautta kulkee 8 miljoonaa matkustajaa vuodessa. Sucre on Bolivian virallinen pääkaupunki, mutta 

La Paz on pääasiallinen hallinnon ja liike-elämän keskus. Rahayksikkönä käytetään bolivianoa (BOB).  

Bolivia on etnisesti monimuotoinen yhteiskunta, jossa luokkaerot ovat suuria. Espanjaa puhuu 87 % bolivialai-

sista, ketsuaa 34 % ja aymaraa 24 %. Maan nykyinen, vuonna 2006 valittu presidentti, Movimiento al Socialis-

mo (MAS) -puolueen Evo Morales on ensimmäinen alkuperäiskansoihin kuuluva presidentti. Ayamara -

taustainen Morales on myös pisimpään vallassa ollut presidentti, sillä hän on ollut jo kolme presidentinkautta 

maan presidenttinä. Kolmas valinta oli lain vastainen, mutta sitä kierrettiin sillä, että ensimmäistä kautta ei 

laskettu, koska se oli alkanut vanhan perustuslain aikana. Syyskuussa 2015 lakiasäätävä kokous äänesti, että 

perustuslakia muutettaisiin siten, että presidenteillä olisi mahdollisuus palvella kolme peräkkäistä kautta kah-

den sijasta. Tämä olisi antanut Moralesille mahdollisuuden neljännelle kaudelle ja valtakausi olisi ulottunut 

vuoteen 20251. Astuakseen voimaan aloite olisi vaatinut ratifioinnin kansanäänestyksellä, mutta Bolivian kansa 

äänesti aloitetta vastaan2. 

Maan oppositio on melko pieni ja hajanainen, joten MAS -puolue kontrolloi suurinta osaa keskeisistä instituu-

tioista. 

Moralesin vuonna 2009 toimeenpanema perustuslakiuudistus on taannut paremmat oikeudet Bolivian alkupe-

räiskansoille ja lisäsi valtion omistusoikeutta luonnonvaroihin. Maa on erittäin jakaantunut eliitin ja alkuperäis-

kansojen leireihin ja syrjintää ilmenee. Tilanne on kohentunut Moralesin aikana, mutta ajattelumalli on syvällä 

ihmisten mielissä. Presidentin symbolinen vaikutus alkuperäiskansojen itsetuntoon on ollut merkittävä. 
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Bolivian presidentti Morales vieraili Suomessa vuonna 2010, ja hän on kiinnostunut Suomen puhtaan teknolo-

gian osaamisesta erityisesti kaivos-, energia- ja vesi/jätehuoltosektoreilla. Suomen ja Bolivian välinen kauppa 

on vielä vähäistä. Suomi on tukenut Boliviassa kaksikielistä ja monikulttuurista opetusta kehitysyhteistyövaroin 

(EIBAMAZ 2005–2012)3. 

Maantieteellisesti Bolivia sijaitsee Etelä-Amerikan korkeimmilla kohdilla, mikä tekee infrastruktuurin rakenta-

misesta haasteellista. Vaikka tieverkostoa on uudistettu, se on harvaa ja teiden kunto vaihtelevaa. Poliittinen 

tilanne on ajoittain jännittynyt ja mielenosoitukset ja tiesulut ovat Boliviassa erittäin yleisiä. Tiesulut ovat te-

hokas mielipiteen ilmaisun muoto maassa, jossa liikenneyhteydet ovat haasteellisia. 

Lisäksi maassa on maanjäristys- ja tulvavaara, ja maanvyörymiä sekä metsäpaloja esiintyy. Maa on myös altis 

ilmastonmuutoksen vaikutuksille, ja jo olemassa oleva vesipula voi pahentua jäätiköiden sulaessa. 

Bolivia on maailman suurimpia kokaiinin tuottajia, ja vaikka huumeiden saatavuus on verrattain helppoa, 

huumelait ovat ankaria. Yritysvastuun saralla Boliviassa on vielä kehitettävää, mutta maassa on vahva yhdistys-

toiminnan perinne. Kansalaisjärjestöt sen sijaan ovat hyvin riippuvaisia ulkomaisesta rahoituksesta, joka on 

vähentynyt jyrkästi. Myös kansalaisjärjestöjen toimintaa valvotaan ja rajoitetaan. 

Joulukuussa 2013 Bolivian hallitus karkotti maasta tanskalaisen IBIS-kansalaisjärjestön, joka oli työskennellyt ja 

rahoittanut alkuperäiskansoja Boliviassa vuodesta 1984 lähtien. Hallitus totesi, etteivät he hyväksy IBIS:n ”po-

liittista sekaantumista” Boliviassa ja uhkasi, että ”kaikki kansalaisjärjestöt, jotka ovat mukana häiritsemässä 

politiikkaa, karkotetaan maasta”4. Myös USAID, joka oli ollut aktiivinen Boliviassa vuodesta 1964 lähtien, kar-

kotettiin maasta toukokuussa 2013 Bolivian hallituksen toimesta5. 

1) Millainen tilanne maassa on seuraaviin asioihin liittyen?  

a) Järjestäytymisvapaus  

Bolivian perustuslaki takaa liikkumis-, kokoontumis-, järjestäytymis- sekä sananvapauden6 ja Bolivia on ratifioi-

nut Kansainvälisen työjärjestö ILO:n yhdistymisvapautta ja kollektiivista neuvotteluoikeutta koskevat yleisso-

pimukset nro. 87 ja 987. 

Median toiminta on rajoitettua perustuslain takaamasta sananvapaudesta huolimatta. Monet yksityiset sano-

malehdet ja tv-asemat näyttävät opposition näkökulmia, kun taas päinvastainen pätee valtion tiedotusvälineis-

sä. Toimittajat ja riippumattomat tiedotusvälineet toimivat Boliviassa jokseenkin vihamielisessä ympäristössä, 

ja iskuja heitä vastaan raportoitiin vuonna 2015.  

Kirjoitettuaan heinäkuisesta protestista La Pazissa, radiotoimittaja Juan Carlos Paco Veramendi vangittiin seit-

semäksi päiväksi ilman syytteitä. Myös kaksi poliisin korruptiota tutkivaa poliisia raportoi heihin kohdistuneista 
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tappouhkauksista. Vaikka hyökkäykset toimittajia vastaan ovat vähentyneet viime vuosina, on hallitusta arvos-

teltu siitä, ettei se ole tutkinut aiempia tapauksia, kuten kahden toimittajan murhaa vuonna 20128. Hallitus ei 

kuitenkaan tiettävästi rajoita akateemista vapautta tai kansalaisten yksityisiä keskusteluja9. 

Bolivian laissa säädetään rauhanomaisesta kokoontumis- ja yhdistymisvapaudesta. Protestit voivat kuitenkin 

joskus olla rajuja: lokakuussa 2016 raivostuneet mielenosoittajat tappoivat paikalle sovittelemaan saapuneen 

varasisäministeri Rodolfo Illanesin. Kahta säädöstä on arvosteltu siitä, että ne antavat hallitukselle oikeudet 

tarvittaessa lakkauttaa kansalaisjärjestön. Kesäkuussa 2015 presidentti Morales uhkasi karkoittaa sellaiset 

kansalaisjärjestöt maasta, jotka estävät luonnonvarojen etsintää. 

Ammattiliitot ovat aktiivisia yhteiskunnallisia toimijoita, ja niillä on merkittävä poliittinen vaikutus. Vuoden 

2013 laki asettaa määräyksiä työosuuskunnille, joiden säännökset estävät jäseniä, jotka kuuluvat tuotannon, 

palveluiden ja julkisten palveluiden osuuskuntiin, liittymästä liittoon tuossa osuuskunnassa. Kriitikot ovat 

huomauttaneet, että tämä sääntö loukkaa yhdistymisvapautta10. 

Kansainvälisen ammattiyhdistysjärjestö ITUC:n kansainvälisessä vertailussa Bolivia sai vuonna 2014 luokituksen 

3. Tämä tarkoittaa, että hallitus ja/tai yritykset säännöllisesti häiritsevät kollektiivisten työoikeuksien toteutu-

mista11. 

b) Korruptio, lahjonta ja kiristys 

Korruptio on merkittävä este liiketoiminnalle Boliviassa. Korruptiota, lahjontaa, rahanpesua ja klientelismiä on 

Boliviassa pyritty rajoittamaan paitsi rikoslailla, myös erityisellä korruptionvastaisella lailla (Ley de Lucha Cont-

ra la Corrupción, Enriquecimiento Ilicito e Investigación de Fortunas12). Nämä lait määräävät rangaistuksen 

suurimmasta osasta korruptiorikoksia, mukaan lukien aktiivinen ja passiivinen lahjonta, ulkomaalaisten virka-

miesten lahjonta, kiristys ja virka-aseman väärinkäyttö. Presidentti Evo Moralesin mukaan Bolivian virallinen 

kanta korruptioon on nollatoleranssi. Korruption vastaisia lakeja toimeenpannaan kuitenkin huonosti, ja ran-

kaisemattomuus valtion virkamiesten keskuudessa on ongelma. Lahjonta on yleistä lähes kaikilla talouden 

aloilla13. 

Business Anti-Corruption Portalin mukaan yritykset kohtaavat suuren korruptioriskin tuomioistuimien käsitte-

lyissä. Sen lisäksi myös poliisi, julkiset palvelut, maanhallintajärjestelmät, verohallinto, tulli, julkiset hankinnat 

sekä luonnonvarasektori ovat korruptoituneita14. 

Vuoden 2015 Transparency International -korruptiolistauksessa Bolivia sijoittui sijalle 99/168 15 . World 

Economic Forumin julkaisemassa Global Competitiveness Indexissa (GCI) mitattiin muun muassa miten yleistä 
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on, että yritykset maksavat lahjuksia. Tässä Bolivia sijoittui sijalle 129/140. Myös oikeuslaitoksen riippumatto-

muutta mitattiin tässä tutkimuksessa, jossa Bolivia oli sijalla 126/14016. 

c) Lapsityövoima 

Vuonna 2014 hyväksytty lakipykälä Ley n:o 548, artikla 129 mukaan alle 14-vuotiaat eivät saa tehdä töitä. Laki-

pykälä sallii tosin 12 vuotta täyttäneiden lasten työskentelyn huoltajan luvalla. Laki sallii myös 10 vuotta täyt-

täneiden lasten työskentelyn, mikäli lapsi itse on pyytänyt tähän lupaa. Lain mukaan työ ei kuitenkaan saa rik-

koa heidän oikeuttaan koulutukseen eikä olla haitallista heidän terveydelleen tai henkilökohtaiselle kehityksel-

leen17.  

Bolivia on ratifioinut muun muassa kansainvälisen työjärjestön (ILO) sopimukset nro. 138 joka säätelee työs-

kentelyn vähimmäisiän sekä sopimuksen nro. 182 joka koskee lapsityön pahimpia muotoja. ILO sopimukset 

kieltävät alle 14-vuotiaiden työskentelyn sekä alle 18-vuotiaiden työskentelyn vaarallisissa tehtävissä18. Bolivi-

an lakipykälä Ley n:o 548, artikla 129 on siis selvästi ristiriidassa ILO sopimusten kanssa. Kansainväliset ja pai-

kalliset kansalaisjärjestöt ovat vastustaneet tätä lakimuutosta, jota Bolivian hallitus perusteli ratkaisuna ää-

rimmäisen köyhyyden lievittämiseen. 

Lapsityövoiman käyttö on Boliviassa melko yleistä ja joidenkin arvioiden mukaan vuonna 2013 n. 850 000 5–14 

-vuotiasta lasta työskenteli Boliviassa19. 

Yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan lapsityövoimaa esiintyy Boliviassa erityisesti maataloudessa, teollisuu-

dessa sekä palvelualoilla. Lapsityövoimaa esiintyy kastanjoiden ja sokeriruokon tuotannossa sekä korjuussa, 

karjan kasvatuksessa, kullan-, hopean-, tinan- ja sinkinkaivuissa, rakennustöissä, kerjäämisessä sekä kenkien 

kiillotuksessa. Lasten kaupallista seksuaalista hyväksikäyttöä esiintyy myös. Bolivialaisia lapsia on esimerkiksi 

joutunut ihmiskaupan uhreiksi Argentiinaan, missä he ovat haavoittuvaisia pakkotyölle tekstiilien tuotannossa 

ja maataloudessa. Saman yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan Bolivia teki minimaalisia edistyksiä vuoden 2015 

aikana lapsityön pahimpien muotojen poistamiseksi20. 

d) Pakkotyö ja ihmiskauppa 

 

Yhdysvaltalaisen vuosittaisen ihmiskauppaa käsittelevän tiedotteen (2016) mukaan Bolivia kuuluu toiseen 

maanryhmään, eli ei täytä kaikkia ihmiskaupanvastaisia standardeja, mutta on kuitenkin tehnyt huomattavia 

ponnistuksia ihmiskaupan kitkemiseksi. Bolivia on suurimmaksi osaksi pakkotyön ja ihmiskaupan uhrien lähtö-

maa. Kuitenkin rajoitetussa määrin kolumbialaisia, brasilialaisia ja paraguaylaisia työskentelee myös Boliviassa. 

Ihmiskaupan ja seksityön riskiryhmää ovat köyhät, maalla elävät, usein etnisiin tai seksuaalivähemmistöön 

kuuluvat bolivialaiset nuoret. Värväys tapahtuu usein tarjoamalla hyvin palkattua työtä ulkomailla sosiaalisten 

verkostojen tai internetin kautta21. 
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Free Walk Foundation -järjestön Global Slavery Indexin arvion mukaan vuonna 2016 Boliviassa on noin 46 900 

ihmistä pakkotyössä. Pakkotyötä esiintyy esimerkiksi laittoman kaivostoiminnan yhteydessä, jossa myös työ-

turvallisuus on erittäin heikkoa: loukkaantumisriski ja pitkäaikaiset terveydelliset ongelmat ovat yleisiä22. 

 

e) Palkkaus ja työaika 

Boliviassa työsopimukset voivat olla joko kirjallisia tai suullisia. Ulkomaalaisia yrityksiä kuitenkin kehotetaan 

tekemään työsopimukset kirjallisena. Vuoden 2009 työlaki määrittää, että perusteeton irtisanominen työstä on 

kiellettyä ja Bolivian valtio ratkaisee konfliktit työnantajan ja työntekijän välillä23. Bolivian kuukausittainen mi-

nimipalkka oli vuonna 2015 238 US dollaria kuukaudessa24. Minimipalkka on presidentti Evo Moralesin aikana 

vuosittain kokenut kaksilukuisia korotuksia, mutta vuoden 2016 yhdeksän prosentin minimipalkan korotus oli 

pienin vuosikausiin25. 

Boliviassa on yleisesti käytössä kuusipäiväinen työviikko, eikä työlainsäädäntö rajoita viikoittaista maksimityö-

aikaa. Vuosittaisten palkallisten lomien lukumäärä riippuu siitä kuinka kauan henkilö on ollut yrityksessä töissä: 

1–5 vuotta palvelleet: 15 päivää, 5–10 vuotta: 20 päivää, yli 10 vuotta: 30 päivää. Tämän lisäksi vuosi käsittää 

11 julkista ja palkallista lomapäivää26. Kuten monissa muissa Latinalaisen Amerikan maissa, myös Boliviassa 

harmaassa taloudessa työskentelevien osuus on todella suuri. Maailmanpankki arvioi, että jopa 80 prosenttia 

Bolivian työllisyydestä on epämuodollista. Tämä on suurempi luku kuin muualla Latinalaisessa Amerikassa. 

Tämän seurauksena arviolta noin 70 prosenttia väestöstä ei ole valtion eläkejärjestelmän piirissä, mikä on 

myös alueen korkein taso, yhdessä Paraguayn kanssa27.  

Maailmanpankin tilastojen mukaan vuonna 2013 Bolivian rikkain kymmenys väestöstä ansaitsi 35,6 % koko 

maan tuloista, siinä missä köyhimmän kymmenyksen osuus oli 0,9 % 28. 

f) Syrjintä 

Bolivian perustuslaki kieltää sukupuoleen, uskontoon, kieleen, ikään, etnisyyteen, sosiaaliseen statukseen tai 

kansallisuuteen perustuvan syrjinnän29. Silti etenkin alkuperäisväestöä kohtaan esiintyy syrjintää. 

Freedomhousen raportin mukaan rasismi on yleistä maassa, erityisesti alkuperäiskansoja kohtaan. Vuoden 

2010 rasisminvastainen laki sisältää toimenpiteitä syrjinnän torjumiseksi ja rikosoikeudellisia seuraamuksia 

syrjinnälle. Bolivialla on lakeja, jotka kieltävät seksuaalivähemmistöjen syrjinnän. Näitä lakeja toimeenpannaan 

kuitenkin harvoin ja seksuaalivähemmistöjen jäsenet kärsivät laajasta yhteiskunnallisesta syrjinnästä. Työelä-

mässä tapahtuvan syrjinnän vuoksi transsukupuoliset saattavat ajautua prostituution piiriin. 

Naisilla on samat muodolliset oikeudet omistaa omaisuutta kuin miehillä, mutta syrjintä on levinnyttä, mikä 
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johtaa eroihin omistusoikeuksissa ja resursseissa. Vaikka perustuslaki kieltää sukupuoleen ja seksuaaliseen 

suuntautumiseen perustuvan syrjinnän, on avioliitto rajattu miehen ja naisen väliseksi liitoksi. 

Vuoden 2014 parlamenttivaalit olivat ensimmäiset, joissa puolet ehdokkaista olivat naisia. Tämän seurauksena 

47 prosenttia senaattoreista ja 53 prosenttia kansanedustajista ovat naisia. Oikeusjärjestelmä ei tosin turvaa 

tehokkaasti naisten laajempia laillisia oikeuksia. Vuoden 2014 laki kovensi raiskauksen ja pahoinpitelyn ran-

gaistuksia, sisällytti aviopuolison raiskauksen, loi erikoispoliisivoimat naisiin kohdistuvia rikoksia vastaan sekä 

luokitteli naisiin kohdistuvan väkivallan kansanterveydelliseksi ongelmaksi. Bolivialaisten naisten oikeuksien 

valvontaan liittyvien resurssien puute tuotiin esille Bolivian YK:n yleisen määräaikaisarvioinnin yhteydessä30. 

 g) Työturvallisuus ja -terveys 

Bolivian työministeriön mukaan vuosittain raportoidut työtapaturmat ovat olleet noin 10 000 tapauksen luok-

kaa31, joka samaa tasoa Ecuadorin lukujen kanssa, ja noin puolet Perun vuosittaisista luvuista.  Suurimpana 

riskisektorina rakennusala, jossa asianmukaisen vaatetuksen ja laitteiston käytön valvonta on vielä puutteellis-

ta. Vuonna 2015 Bolivian työministeriö rekisteröi neljä kuolemantapausta työtapaturmissa.  Boliviassa OTEB 

(Observatorio del Trabajo y Empleo en Bolivia) valvoo työlakien noudattamista tekemällä vuosittain tarkastuk-

sen työpaikoille. Työturvallisuuskulttuuri ei ole vielä juurtunut Boliviaan siten, että työntekijät itse ymmärtäisi-

vät, että työturvallisuuden ja terveyden olevan heidän keskeisiä oikeuksiaan. Bolivia on ratifioinut neljä ILO:n 

(International Labor Organization) työturvallisuutta ja -terveyttä koskevaa sopimusta32. Luku on hieman pie-

nempi kuin muissa Latinalaisen Amerikan maissa (keskiarvo on 6–10 ratifioitua sopimusta). Sosiaaliturvan pii-

rissä Bolivian veroviraston mukaan on vain 22 prosenttia työvoimasta, vaikka tämä luku on lähes kaksinkertais-

tunut vuodesta 2005 lähtien33. 

Boliviassa valtion panostus työikäisen väestön yleiseen sosiaaliturvaan (pl. terveydenhuolto) on työjärjestö 

ILO:n mukaan keskituloisten maiden 10 parhaimman joukossa. Tähän luetaan työttömyysturva, äitiysedut sekä 

tuet työtapaturmien tai vammaisuuden varalle. Boliviassa äidit saavat palkallisen äitiysloman, joka koostuu 

tasasummasta ja siihen lisättävästä prosentuaalisesta palkkaosuudesta. 

h) Maankäyttö   

Maankäytön reformi ja köyhien maanviljelijöiden sekä alkuperäiskansojen maanomistusmahdollisuuksien pa-

rantaminen on ollut Moralesin hallituksen keskeisiä teemoja. Vuosien 2005–2012 välillä 85 prosenttia maasta 

oli julkisessa tai yksityisessä omistuksessa, joka on merkittävän suuri luku verrattuna Bolivian naapurimaihin. 

Bolivian vuoden 2009 perustuslaki tunnustaa alkuperäisväestön autonomian, mutta asettaa maankäytön poli-

tiikan suoraan keskushallinnon alaisuuteen. Maanomistus Boliviassa on jakautunut seuraavasti: Alkuperäisvä-

estö 55 %, Bolivian valtio 37 % sekä yksityiset omistajat 7 %34. Keskimäärin maan rekisteröintiprosessi vaatii 7 

toimenpidettä, vie noin 78–108 päivää (riippuen alueesta) ja kustantaa 5 % tontin arvosta35.  
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Vaikka naiset pystyvät laillisesti omistamaan maata Boliviassa, todellisuudessa maassa on vain vähän sukupuol-

ten välistä tasa-arvoa maanomistuksessa. Naiset esimerkiksi harvoin perivät maata. Alkuperäiskansoihin kuu-

luvien naisten oikeudet ovat erityisen haavoittuvaisia, koska heiltä puuttuu usein henkilöllisyystodistus ja pa-

risuhteen rekisteröinti36. 

i) Ympäristönsuojelu ja teollisuusonnettomuudet  

Vuonna 2010 Bolivia hyväksyi ”Law for Mother Earth” lain, joka varmistaa maalle seuraavat oikeudet: elämä, 

ympäristöllinen monimuotoisuus, vesi, puhdas ilma, ekosysteemin tasapaino, uusiutuminen sekä vapaus saas-

teista37. Suurimmat Bolivian ympäristöhaasteet ovat huonoista viljelysmenetelmistä johtuva maanperän eroo-

sio, metsien hävittäminen sekä juomakelpoisen veden saastuminen38.  Bolivian hallitus on liikakäyttänyt luon-

nonvaroja lyhyen aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi.  

Bolivian vienti on pitkään koostunut pääasiassa mineraaleista, kaasusta ja öljystä. Tätä rakenteellista riippu-

vuutta on hyvin vaikea muuttaa. Käytännössä laki vaatii hallitusta siirtymään uusiutumattomasta energiasta 

uusiutuvaan energiaan, kehittämään uusia taloudellisia indikaattoreita, jotka ottavat huomioon ekologiset 

vaikutukset, suorittamaan ekologisia tarkastuksia kaikille yksityisille ja valtion yrityksille, sääntelemään ja vä-

hentämään kasvihuonekaasupäästöjä, tutkimaan ja panostamaan resursseja energiatehokkuuteen, ja kaikilla 

yrityksillä ja yksityishenkilöillä olisi velvollisuus entisöidä ympäristö mikäli ne/he vahingoittavat sitä39. 

”Law for Mother Earth” laista huolimatta Bolivian hallitus on tukenut ympäristölle haitallisia hankkeita – Mora-

les esimerkiksi tuki valtatien rakentamista alkuperäiskansojen maille. Vuonna 2015 Bolivia hyväksyi lain, joka 

sallii lisääntyneen hiilivetyjen etsinnän maan harvoista jäljellä olevista ”suojelualueista”, esimerkiksi Madidin 

kansallispuistosta40. 

Virallisissa tiedotteissa Bolivian hallituksella on monia ympäristönsuojelun tavoitteita. Bolivian hallitus on esi-

merkiksi luvannut lisätä uudistuvan energiansa 79 % vuoteen 2030 mennessä (39 % vuonna 2010). Vuoteen 

2030 mennessä Bolivia saavuttaisi 0 % laittoman metsäkadon ja kasvattaisi metsäaluettaan 4,5 miljoonaan 

hehtaariin41. 

j) Turvallisuushenkilöstön käyttö 

Väkivalta- ja ryöstöluvut Boliviassa ovat suhteessa pienempiä kuin suurimmassa osassa Etelä-Amerikan maista 

mukaan lukien Argentiina, Brasilia, Meksiko ja Peru. The World Bank Groupin vuoden 2010 yrityskyselyn mu-

kaan 67 prosenttia vajaasta 400 haastatelleesta yrityksestä oli maksanut ulkopuolisista turvallisuuspalveluista. 

Näiden turvallisuuspalveluiden kustannus käsitti 3,1 prosenttia palveluita hankkineiden yritysten liikevaihdos-

ta. Joka tapauksessa vain 3.7 prosenttia piti rikollisuutta suurimpana liiketoiminnan esteenä42. Tosin bolivialais-

ten luotto omiin poliisivoimiinsa ja heidän rehellisyyteensä oli vuonna 2012 Latinalaisen Amerikan maiden 
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vertailussa heikoin43. 

2) Miten vapaasti kansalaisjärjestöt voivat toimia maassa? Onko tiedossa kansalaisjärjestöjä, joiden yhteis-

kuntavastuuseen liittyvää tietämystä maahan suuntautuvaa toimintaa suunnitteleva yritys voisi hyödyntää? 

Virallisesti bolivialaiset päättäjät ovat sitoutuneet kuuntelemaan kansalaisjärjestöjä päätöksenteossa, vaikka-

kaan käytännössä tämä ei aina toteudu. Red Participación y Justicia on vaikutusvaltainen korruptionvastaiseen 

ja hallinnon läpinäkyvyyden kehitystyöhön keskittynyt verkosto, joka toimii kattojärjestönä yli sadalle kansa-

laisjärjestölle ja yhdistykselle44. 

Kansalaisjärjestöjen kansainvälisessä rahoituksessa on tapahtunut muutoksia viime vuosina, sillä Boliviaa ei 

enää lasketa kehitysavunpiiriin kuuluvaksi, vaan keskituloiseksi maaksi. Hallitus on myös lisännyt valvontaa ja 

rajoituksia kansalaisjärjestöjä kohtaan. Kansainvälisen rahoituksen leikkauksista ja hallituksen lisääntyneen 

valvonnan seurauksena Boliviassa työskentelevät kansalaisjärjestöt ovat kärsineet 50 % budjettileikkauksista45. 

Bolivian hallitus on myös karkottanut kansalaisjärjestöjä maasta sekä vaatinut muutoksia kansalaisjärjestöjen 

toimintaan maasta karkotuksen uhalla46. Instituciones en Bolivia on sivusto, josta löytyy lista Boliviassa toimi-

vista kansalaisjärjestöistä47. 

3) Toimiiko maassa yhteiskuntavastuun verkostoa, kuten paikallista Global Compact- tai World Business 

Council for Sustainable Development -verkostoa? 

Yhteiskuntavastuuverkostoja Boliviassa ovat esimerkiksi COBORSE (Fundación Corporación Boliviana de RSE)48 

ja vuodesta 2003 lähtien toiminut CEDES (Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible)49. 

4) Miten yleistä yhteiskuntavastuuraportointi on? 

Yhteiskuntavastuuraportointi on vielä verrattain uutta, mutta kehittymässä. Hollantilaisen Dutch Employers 

Cooperation Programme:n tukemana Boliviaan on avattu useita yritysvastuun observatoriokeskuksia. Näiden 

tavoitteena on tuoda Bolivian liike-elämän yhteiskuntavastuutoiminta yleisön tietoisuuteen ja neuvoa yksittäi-

siä yrityksiä yhteiskuntavastuutoiminnan täytäntöönpanossa. Näistä ensimmäinen avattiin Cochabambaan 

elokuussa 2014, jonka jälkeen bisneskeskukset La Pazissa, Santa Cruzissa, Chuquisacassa ja Tarijassa sekä pian 

myös Potosissa ovat avaamassa omat observatorionsa. Näiden keskusten palveluihin kuuluu infopankki mah-
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dollisista yhteiskuntavastuuprojekteista, joita yritykset voivat tukea.  Lisätietoa tarjoaa internetsivusto ”Res-

ponsabilidad Social Empresarial”50. 

Yhteiskuntavastuuraportointi ei ole Boliviassa kovin yleistä verrattuna muihin Etelä-Amerikan maihin. Ainoas-

taan Paraguay, Guyana, Venezuela ja Suriname raportoivat vähemmän kuin Bolivia. Global Reporting Initiati-

ven ylläpitämästä tietokannasta raportteja löytyy Boliviasta vain yhteensä 34 vuosilta 1999–201651. 

5) Onko maassa yhteiskuntavastuun toteuttamiseen ja/tai kestävään kehitykseen liittyviä kysymyksiä tai 

haasteita, joiden ratkaisemisessa suomalaisyritykset voisivat auttaa, esimerkiksi ympäristöön (ympäristö-

johtamisjärjestelmät, jätehuolto, vesi ja sanitaatio) tai koulutukseen liittyen? 

Boliviassa on puutetta sekä vedestä ja puhtaasta vedestä. Bolivian hallitus kontrolloi vesijakelua. Yksi mahdol-

linen liiketoimintamahdollisuus suomalaisyrityksille olisi myydä vedenpuhdistusteknologiaa Bolivian hallituk-

selle. 

 

 

 

 

 

Hyvä tietää 

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/bolivia/starting-a-business 
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