
 
 

 

CSR-taustamuistio/Nicaraguai                   14/06/2016/ASA-30 /Ville Suovaniemi 

Nicaraguan lainsäädäntö, joka käsittelee järjestäytymisvapautta, korruptiota, lapsi- ja 
pakkotyötä, palkkausta, työaikaa, syrjintää, työturvallisuutta ja -terveyttä sekä 
ympäristösuojelua on pääasiassa hyvällä tai ainakin kohtalaisella tasolla. Ongelmana 
Nicaraguassa on tyypillisesti lainsäädännön puutteellinen toimeenpano. Lakien toimeenpanoa 
vaikeuttaa laajalle levinnyt korruptio sekä puutteelliset resurssit. 

Nicaraguassa valta on keskittynyt presidentti Daniel Ortegalle ja hänen sandinistipuolueelleen 
FSLN:lle, ja tyypillisesti maan korruptio on sidoksissa poliittisten suhteiden tuomiin etuihin. 
FSLN:n kontrolli ulottuu oikeuslaitokseen, poliisiin, ay-liikkeeseen ja ALBA-mailta saatavan 
tuen myötä kasvavassa määrin myös talouteen. Puolueen jäsenyys tai kontaktit puolueeseen 
toimivat usein edellytyksenä toimintaluville, ympäristölisensseille, julkisten urakoiden 
myöntämiselle, työllistymiselle sekä sosiaalieduille. Vastaavasti oikeuden päätökset suosivat 
henkilöitä ja yrityksiä, joilla on suhteita valtapuolueeseen. 

Nicaraguaan investointeja suunnittelevien yritysten on syytä tiedostaa, että maarekisterit 
ovat maassa osin puutteellisia ja päällekkäisiä. Maata myyvän tahon asianmukainen merkintä 
maarekisteriin ei välttämättä vielä takaa ettei maahan kohdistu muita vaateita. Paikallisten 
asukkaiden (ml. alkuperäiskansat sekä afroperäiset kansalaiset) maihin vaikuttavia hankkeita 
suunniteltaessa on aina konsultoitava paikallisia asukkaita ja hankittava heiltä tietoon 
perustuva ennakkosuostumus (FPIC). 

Taustatietoa 
 

a) Järjestäytymisvapaus 

 

Nicaraguassa järjestäytymisvapaus on määritetty laissa. Perustuslaki takaa järjestöille ja ammattiyhdistyksille 

vapaan järjestäytymisoikeuden, pois lukien armeijan ja poliisin työntekijät, jotka eivät saa järjestäytyä. Maa on 

myös ratifioinut ILO:n yleissopimuksen nro 87 koskien ammatillista järjestäytymisvapautta ja ammatillisen 

järjestäytymisoikeuden suojelua. 

 

Nicaraguassa suurin osa ammattiyhdistyksistä on liittoutunut puolueiden kanssa, ja yhdistysten väliset kiistat 

seuraavat usein poliittisia jakolinjoja. Presidentti Daniel Ortegan valtapuolue FSLN:ää vastustavat 

ammattiyhdistykset ja kansalaisjärjestöt ovat syyttäneet Ortegan hallintoa ay-liikkeen toimintaan 

puuttumisesta. Oppositiojärjestöjen mukaan ongelmina ovat olleet mm. poliittisten vastustajien yhdistysten 

laiton hajottaminen, uusien yhdistysten perustamisen estäminen sekä "valeammattiyhdistykset", jotka 

työntekijöiden oikeuksien edistämisen sijaan estävät työntekijöiden aidon järjestäytymisen ja välittävät 

työnantajille mahdollisimman halpaa työvoimaa. Julkisella sektorilla työnantajia on kritisoitu valtapuolueeseen 

kuulumattomien työntekijöiden laittomasta erottamisesta sekä puolueen tai sen alaisen järjestön jäsenyyden 

käyttämisestä työllistymisen ehtona. Lisäksi Nicaraguan ammattiyhdistysten mukaan yritykset usein kiertävät 

kollektiivisia sopimuksia.1 

 

 

                                                      
1
 http://www.amnestyusa.org/our-work/countries/americas/nicaragua; 

http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2015&dlid=253029#wrapper; 
http://www.laprensa.com.ni/2016/05/02/nacionales/2028141-dos-caras-distintas-dia-los-trabajadores 

http://www.amnestyusa.org/our-work/countries/americas/nicaragua
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2015&dlid=253029#wrapper
http://www.laprensa.com.ni/2016/05/02/nacionales/2028141-dos-caras-distintas-dia-los-trabajadores


 
 

 

b) Korruptio & lahjonta 

 

Korruptio on Nicaraguassa laajalle levinnyt ongelma. Vaikka maan korruption vastainen lainsäädäntö on 

kattava, on sen toimeenpano puutteellista. Vuonna 2015 Transparency International sijoitti Nicaraguan 168 

maata käsittävässä korruptiotilastossaan sijalle 130, ja Latinalaisessa Amerikassa 24 maasta Nicaragua oli 

kolmanneksi korruptoitunein.2  

 

Korruptiota esiintyy yksityisellä ja julkisella sektorilla sekä valtionhallinnossa. USA:n työministeriön mukaan 

ulkomaisiin yrityksiin tehdään kotimaisia yrityksiä useammin ja perusteellisemmin verotarkastuksia, ja 

yrityksiltä saatetaan vaatia perusteettomia vero- ja tullimaksuja. Julkisen sektorin hankkeiden kilpailutuksen 

tulisi lakien mukaan olla avointa, mutta käytännössä tämä ei toteudu. Julkiset urakkatarjoukset usein pilkotaan 

pienemmiksi osiksi, jotka suunnitellaan edullisiksi joko voitelurahoja maksaville tai henkilökohtaisten tai 

poliittisten siteiden perusteella valituille yrityksille. Positiivisena kehityksenä valtio on julkaissut julkisten 

hankkeiden nettiportaalin, jonka kautta investoijat saavat lisätietoa ja voivat jättää tarjouksia.3 Viime vuosina 

valtioon linkittyvät yritykset ovat saaneet merkittävää taloudellista tukea Venezuelalta ALBA-

yhteistyösopimuksen kautta. Tämän seurauksena FSLN:n hallitsema osuus taloudesta on kasvanut ja puolueen 

ulkopuolisten yritysten kyky kilpailla valtion tukemien yritysten kanssa on heikentynyt. 

 

Nicaraguan oikeuslaitos on heikko ja korruptoitunut. Sen toimintaan vaikuttavat sekä järjestäytyneen 

rikollisuuden että valtapuolue FSLN:n manipulaatio ja tuomareita valitaan virkoihinsa poliittisin perustein. 

Kauppakiistat nicaragualaisten ja ulkomaisten yritysten välillä ratkaistaan tuomioistuimissa usein poliittisia tai 

henkilökohtaisia siteitä hyödyntävien kotimaisten yritysten hyväksi. Oikeuden päätösten toimeenpano on 

puutteellista, mikä edelleen heikentää sopimus- ja omistusoikeuksien suojelua. Monesti Nicaraguassa toimivat 

yritykset pyrkivätkin sopimaan kiistansa oikeusjärjestelmän ulkopuolella.4 

 

c) Lapsityövoima 

 

Nicaraguassa työnteon alaikäraja on 14 vuotta, ja vaarallisissa töissä 18 vuotta. Nicaragua on ratifioinut 

keskeiset YK:n ja ILO:n lapsityövoiman vastaiset sopimukset.5 Työministeriön alaisten 

lapsityövoimatarkastajien määrä kasvoi vuoden 2013 90:stä vuoden 2014 97:ään. 

 

Viimeisin virallinen julkaistu Nicaraguan valtion selvitys lapsityövoiman käytöstä on vuodelta 2005. Tässä 

selvityksessä lapsityövoiman kokonaismääräksi arvioitiin noin 240 000, joista alle 14-vuotiaita oli noin 87 000.6 

Määrän on myöhemmin arvioitu kasvaneen, minkä lisäksi arvio ei kata vaikeimmin tavoitettavia epävirallisella 

tai laittomalla sektorilla työskenteleviä lapsia.7 USA:n työministeriön mukaan Nicaraguassa lapsityövoimaa 

käytetään maataloudessa (10–14 vuotiaista lapsityöläisistä 57,8 %), palvelualalla (33,5 %) ja teollisuudessa (8,7 

%). Tuotteet, joiden valmistamisessa käytetään Nicaraguassa lapsityötä, ovat hedelmät, hohkakivi, kahvi, kulta, 

                                                      
2
 http://www.transparency.org/country/#NIC 

3
 http://www.nicaraguacompra.gob.ni/ 

4
 http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2015/241683.htm; http://www.business-anti-corruption.com/country-

profiles/the-americas/nicaragua/show-all.aspx 
5
 YK:n lapsen oikeuksien sopimus sekä ILO:n sopimukset nro 138 työhön pääsemiseksi vaadittavasta vähimmäisiästä ja 

sopimus nro 182 lapsityön pahimpien muotojen kieltämisestä. 
6
 http://www.mitrab.gob.ni/documentos/informes-estadisticos/infantil.pdf/view 

7
 Kts esim http://www.laprensa.com.ni/2013/11/26/nacionales/171803-mas-ninos-trabajando-en-las-calles 

http://www.transparency.org/country/#NIC
http://www.nicaraguacompra.gob.ni/
http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2015/241683.htm
http://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/the-americas/nicaragua/show-all.aspx
http://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/the-americas/nicaragua/show-all.aspx
http://www.mitrab.gob.ni/documentos/informes-estadisticos/infantil.pdf/view
http://www.laprensa.com.ni/2013/11/26/nacionales/171803-mas-ninos-trabajando-en-las-calles


 
 

 

sora, tupakka ja äyriäiset.8 Lisäksi lapsia työskentelee rakennusalalla, kotiapulaisina, kuljetusalalla sekä 

katukauppiaina.9 

 

d) Pakkotyö ja ihmiskauppa 

 

Nicaragua on pääasiassa ihmiskaupan lähde- ja kauttakulkumaa. Nicaragualaisia työskentelee pakkotyössä 

Nicaraguan lisäksi muissa Keski-Amerikan valtioissa, Meksikossa sekä Yhdysvalloissa. Global Slavery Indexin 

mukaan vuonna 2014 Nicaraguassa eli modernissa orjuudessa 24600 henkilöä, joka on noin 0,4 % 

kokonaisväestöstä.10 Usein ihmiskaupan uhrit rekrytoidaan maaseudulta tai raja-alueilta. Pakkotyötä käytetään 

maataloudessa, rakennusalalla, kaivoksissa, kotiapulaisina, epävirallisella sektorilla sekä seksityössä. 

 

USA:n ulkoministeriön vuoden 2015 Trafficking in Persons -raportin mukaan Nicaragua ei täysin täytä 

ihmiskaupan vastaisen toiminnan minimivaatimuksia, mutta maa on viime vuosina tehnyt merkittäviä 

parannuksia. Tammikuussa 2015 parlamentti hyväksyi maan ensimmäisen ihmiskauppaa vastaan erityisesti 

kohdistetun lain, ja hallitus on lisännyt tietoisuuskampanjoita. Ongelmina ovat ihmiskaupan uhrien 

avustuskampanjoiden rahoituksen puute sekä hallituksen ja uhreille apua tarjoavien kansalaisjärjestöjen 

yhteistyön heikkous. Varsinkin Karibian rannikon itsehallintoalueilla ihmiskaupan vastaisten lakien 

toimeenpano on heikkoa.11 

 

e) Työaika ja palkkaus 

 

Nicaraguan allekirjoittaman ILO:n työaikaa säätelevän sopimuksen nro 1 sekä Nicaraguan työlainsäädännön 

mukaan maksimityöaika päivässä on 8 tuntia ja viikossa 48 tuntia. Yötyöläisillä maksimityöaika on 7 tuntia 

vuorokaudessa ja 42 tuntia viikossa. 

 

Nicaraguassa minimipalkat määritellään kahdesti vuodessa kollektiivisissa neuvotteluissa. Vuoden 2016 

tammikuussa minimipalkkoja sovittiin korotettavan 8–9 % asteittain syyskuuhun 2016 mennessä. Tämän 

hetkiset minimipalkat vaihtelevat maataloussektorin 3330,86 cordobasta (6.6.16 kurssilla 103 €) rakennusalan 

7454,13 cordobaan (230 €).12 Nicaraguan työlaki velvoittaa työnantajan maksamaan työntekijöilleen vuoden 

lopussa ylimääräisen kuukauden palkan. Työsuhteen loppuessa työntekijälle maksetaan kuukauden palkka 

jokaista yrityksessä työskenneltyä vuotta kohden, enintään kuitenkin viiden kuukauden palkka.13  

 

Palkka- ja työaikalainsäädännön toteutuminen käytännössä on heikkoa. Nicaraguan yli kolmen miljoonan 

taloudellisesti aktiivisesta väestöstä epävirallisella sektorilla työskentelee 60–75 %, ja alle minimipalkan 

ansaitsee koko työväestöstä yli puolet.14 Virallisella sektorilla minimipalkan ansaitsee noin 150 000 työntekijää. 

                                                      
8
 http://www.dol.gov/ilab/reports/child-labor/list-of-goods/ 

9
 https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/nicaragua 

10
 http://www.globalslaveryindex.org/country/nicaragua/ 

11
 S.262–263: http://www.state.gov/documents/organization/243561.pdf 

12
 http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/382917-logran-acuerdo-tripartito-salario-minimo/  

http://www.laprensa.com.ni/2016/01/22/economia/1973754-logran-consenso-en-salario-minimo 
13

 http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2015/241683.htm#16 
14

 IDB:n Jobs for Growth -tutkimus, s.151–152. http://www.iadb.org/en/topics/labor-and-pensions/jobs-for-growth/jobs-
for-growth-downloads,19442.html; n 60 % arvio epävirallisista työsuhteista: 
http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/368869-busca-asegurar-futuro/; n 75 % arvio: 

http://www.dol.gov/ilab/reports/child-labor/list-of-goods/
https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/nicaragua
http://www.globalslaveryindex.org/country/nicaragua/
http://www.state.gov/documents/organization/243561.pdf
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/382917-logran-acuerdo-tripartito-salario-minimo/
http://www.laprensa.com.ni/2016/01/22/economia/1973754-logran-consenso-en-salario-minimo
http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2015/241683.htm#16
http://www.iadb.org/en/topics/labor-and-pensions/jobs-for-growth/jobs-for-growth-downloads,19442.html
http://www.iadb.org/en/topics/labor-and-pensions/jobs-for-growth/jobs-for-growth-downloads,19442.html
http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/368869-busca-asegurar-futuro/


 
 

 

Nicaragua on Latinalaisen Amerikan köyhimpiä maita, mutta viime vuosina alueen keskiarvoa nopeamman 

talouskasvun myötä köyhyys on laskenut vuosien 2009 ja 2014 välillä 42,5 prosentista 29,6 prosenttiin.15  

 

USA:n ulkoministeriön ihmisoikeusraportti toteaa että työntekijöiden näkökulmasta keskimääräinen 

minimipalkka on alhainen, sillä se kattaa vain noin kolmasosan välttämättömistä peruselintarvikkeista, minkä 

lisäksi palkka- ja työaikasäätelyn noudattamatta jättäminen on yleistä.16 Latinalaisen Amerikan Kehityspankki 

IDB taas korostaa että Nicaraguassa työllistämiskustannukset, palkat suurimpana kulueränään, ovat alueen 

korkeimpien joukossa, mikä estää virallisten työpaikkojen muodostumista. Latinalaisessa Amerikassa 

keskimäärin työllistämiskustannukset vastaavat 38 % työntekijän yritykselle tuottamasta arvosta, kun 

Nicaraguassa vastaava luku on 70 %.17  

 

f) Työturvallisuus ja -terveys 

 

Nicaragua on ratifioinut ILO:n työturvallisuutta ja -terveyttä koskevista 18 sopimuksesta seitsemän, ja 

työtarkastuksia käsittelevistä viidestä sopimuksesta yhden.18 Nicaraguan työturvallisuutta ja -terveyttä koskeva 

lainsäädäntö on laaja.19 Nicaraguan työministeriön alaiset tarkastajat tekevät yrityksiin työturvallisuus- ja 

terveystarkastuksia, ja laki edellyttää että yrityksissä muodostetaan komissioita valvomaan työturvallisuus- ja 

terveyssäädösten toteutumista.20 Työlainsäädäntö velvoittaa työnantajan maksamaan erilaisia sosiaalimaksuja 

yhteensä 28–38 prosentin osuutta työntekijän palkasta vastaavan summan.21 

 

Käytännössä laajan lainsäädännön toimeenpano on puutteellista. Epävirallisen sektorin suuruudesta johtuen 

Nicaraguan sosiaaliturvajärjestelmän piiriin kuuluu vain 22 % maan taloudellisesti aktiivisesta väestöstä. 

Nicaraguan kansallisessa kehityssuunnitelmassa vuosille 2012–2016 korostetaan sosiaaliturvajärjestelmän 

kattavuuden laajentamista, ja Nicaraguan sosiaaliturvainstituutti INSS:n mukaan järjestelmään kuuluvien 

työntekijöiden määrä kasvoi vuosien 2014 ja 2015 välillä 11,8 prosentilla.22 Samalla kuitenkin työvoiman määrä 

on kasvanut vielä nopeammin, ja vuositasolla uudesta työvoimasta vain noin 60 % päätyy virallisiin 

työsuhteisiin.23 USA:n ulkoministeriön ihmisoikeusraportin mukaan Nicaraguassa työturvallisuutta ja -terveyttä 

säätelevän lainsäädännön toimeenpanemiseen kohdistetut varat sekä henkilökunta ovat riittämättömät. 

 

                                                                                                                                                                                     
http://www.laprensa.com.ni/2015/09/22/economia/1905715-nicaragua-frena-el-empleo-formal ; 60-70 % arvio: 
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#section7eacceptable 
15

 http://www.worldbank.org/en/country/nicaragua/overview 
16

 http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#section7eacceptable 
17

 S.57–58: http://www.iadb.org/en/topics/labor-and-pensions/jobs-for-growth/jobs-for-growth-downloads,19442.html 
18

 Ratifioidut sopimukset: 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_INSTRUMENT_SORT,P11200_COUNTRY_I
D:2,102780#Occupational_safety_and_health; ratifioimattomat sopimukset: 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11210:1274499372672126::::P11210_INSTRUMENT_SORT:2 
19

 Tarkemmin lainsäädännöstä ja työnantajan velvollisuuksista kts: 
http://www.ilo.org/dyn/legosh/en/f?p=14100:1100:0::NO::P1100_ISO_CODE3,P1100_YEAR:NIC,2013 
20

 S.39: http://hrbcountryguide.org/countries/nicaragua/ 
21

 Maksut ja niiden perusteet: http://www.tramitesnicaragua.gob.ni/procedure/135/56?l=es 
22

 Kehityssuunnitelma s89-90: http://www.pndh.gob.ni/documentos/pndhActualizado/pndh.pdf; INSS:n katsaus S.29: 
https://www.inss.gob.ni/images/anuario_estadistico_2015.pdf 
23

 http://www.estrategiaynegocios.net/inicio/935591-330/nicaragua-crece-n%C3%BAmero-de-afiliados-a-seguridad-
social 

http://www.laprensa.com.ni/2015/09/22/economia/1905715-nicaragua-frena-el-empleo-formal
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#section7eacceptable
http://www.worldbank.org/en/country/nicaragua/overview
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#section7eacceptable
http://www.iadb.org/en/topics/labor-and-pensions/jobs-for-growth/jobs-for-growth-downloads,19442.html
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_INSTRUMENT_SORT,P11200_COUNTRY_ID:2,102780#Occupational_safety_and_health
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_INSTRUMENT_SORT,P11200_COUNTRY_ID:2,102780#Occupational_safety_and_health
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11210:1274499372672126::::P11210_INSTRUMENT_SORT:2
http://www.ilo.org/dyn/legosh/en/f?p=14100:1100:0::NO::P1100_ISO_CODE3,P1100_YEAR:NIC,2013
http://hrbcountryguide.org/countries/nicaragua/
http://www.tramitesnicaragua.gob.ni/procedure/135/56?l=es
http://www.pndh.gob.ni/documentos/pndhActualizado/pndh.pdf
https://www.inss.gob.ni/images/anuario_estadistico_2015.pdf
http://www.estrategiaynegocios.net/inicio/935591-330/nicaragua-crece-n%C3%BAmero-de-afiliados-a-seguridad-social
http://www.estrategiaynegocios.net/inicio/935591-330/nicaragua-crece-n%C3%BAmero-de-afiliados-a-seguridad-social


 
 

 

INSS:n mukaan vuonna 2015 ammatillisten riskien järjestelmän piiriin kuului 700 922 työntekijää. 

Työtapaturmia rekisteröitiin 37180 ja työperäisiä sairauksia 750, joista 60 % oli jännetupentulehduksia sekä 

maataloussektorilla esiintyviä kroonisia munuaistulehduksia, jonka syntymekanismia ei tunneta.24 Työnantajilla 

on velvollisuus ilmoittaa työtapaturmista Nicaraguan työministeriölle viiden työpäivän sisällä, ja vakavissa 

tapauksissa 24 tunnin sisällä.25 Todennäköistä on, että työtapaturmia ja sairaustapauksia on ilmoitettua 

enemmän epävirallisen sektorin suuruuden takia. 

 

g) Syrjintä 

 

Nicaraguan perustuslaki takaa kaikille kansalaisille tasavertaiset oikeudet sekä kieltää kaiken syrjinnän 

syntyperän, kansallisuuden, poliittisen vakaumuksen, rodun, sukupuolen, kielen, uskonnon, mielipiteen ja 

taloudellisen tai sosiaalisen aseman perusteella. Käytännössä syrjintää kuitenkin esiintyy laajasti. Merkittävin 

syrjintä tapahtuu poliittisin perustein, sillä valtapuolue FSLN:n jäsenyys tai suhteet puolueeseen toimivat usein 

edellytyksenä erilaisten lupien, tukien tai työpaikkojen saamiselle. Syrjintää kohdistuu lisäksi 

alkuperäiskansoihin, naisiin, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin, henkilöihin, joilla on HIV tai AIDS, 

vammaisiin henkilöihin sekä köyhiin. Syrjintä on usein köyhyyden syy sekä seuraus. 

 

Alkuperäiskansojen ja afroperäisten kansalaisten asuttamilla alueilla julkiset palvelut, kuten koulutus-, 

terveydenhuolto- ja oikeusjärjestelmä, ovat muuhun maahan verrattuna tasoltaan ja saatavuudeltaan 

heikkoja.26 Alkuperäiskansoilla ja afroperäisillä kansalaisilla on oikeus tietoon perustuvaan 

ennakkosuostumukseen heidän alueitaan koskevissa hankkeissa, ja sen sivuuttaminen on syrjintäkysymys (ks. 

tarkemmin kohdasta "h) alkuperäiskansat"). 

 

Nicaraguassa naisten työelämään ja poliittiseen osallistumiseen liittyvät oikeudet eivät vielä toteudu tasa-

arvoisesti miesten kanssa, ja naisiin kohdistuva väkivalta on laajaa.27 Abortti on Nicaraguassa kielletty kaikissa 

tilanteissa.28 Nicaragua on kuitenkin vuoden 2015 Global Gender Gap -tutkimuksen mukaan Latinalaisen 

Amerikan edistynein valtio naisten oikeuksien toteuttamisessa, ja tutkimus toteaa että koulutuksen ja 

terveydenhuollon suhteen naiset ovat saavuttaneet miehiä vastaavan aseman. Lisäksi naisten poliittisen 

osallistumisen määrä on noussut maailman neljänneksi korkeimmalle tasolle.29 Sen sijaan UNDP:n tutkimus 

vuodelta 2015 huomauttaa että naisten osallistumisen kasvusta huolimatta palkat eivät ole nousseet 

vastaamaan miesten samoista tehtävistä saamia korvauksia. Lisäksi miesvaltaisen kulttuurin vuoksi kotityöt 

ovat suuressa määrin naisten vastuulla varsinkin maaseudulla, mikä vaikeuttaa naisten työllistymistä.30 

 

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt kohtaavat syrjintää laajasti työelämässä, koulutuksessa, julkisissa 

palveluissa, poliisiväkivaltana sekä yleisenä kielteisenä ilmapiirinä.31 Homoseksuaalisuus dekriminalisoitiin 
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Nicaraguassa vuonna 2008. Vammaiset henkilöt kohtaavat syrjintää työelämässä, koulutuksessa sekä julkisissa 

palveluissa. Nicaraguan laki velvoittaa työnantajat järjestämään työpaikoille esteettömän kulun sekä 

työllistämään jokaista 50 työntekijää kohden yhden vammaisen henkilön, mutta lakien toteutuminen on 

heikkoa.32 

 

h) Alkuperäiskansat 

 

Nicaraguan perustuslaki ja kansainvälinen oikeus, keskeisimpinä instrumentteinaan Nicaraguan ratifioima 

ILO:n sopimus nro 169 sekä YK:n alkuperäiskansojen oikeuksien julistus, takaavat alkuperäiskansoille 

itsehallinnon, kollektiivisen maanomistuksen sekä oikeuden tietoon perustuvaan ennakkosuostumukseen 

heidän alueitaan koskevissa hankkeissa. Karibian rannikko jaettiin vuonna 1987 kahdeksi alkuperäisasukkaiden 

itsehallintoalueeksi. Vuonna 2001 Amerikan valtioiden järjestön ihmisoikeustuomioistuimen tuomio Karibian 

Awas Tingni -yhteisön hyväksi velvoitti valtion rajaamaan Karibian autonomisten alueiden 

alkuperäisasukkaiden maat. Rajaaminen on suurimmaksi osaksi toteutettu, mutta edelleen osittain kesken. 

Karibian ulkopuolella Länsi-Nicaraguassa alkuperäiskansojen olemassaolo tunnistettiin vuoden 2005 

väestönlaskennassa, ja heidän vaatimuksekseen on tiivistynyt autonomialaki, joka vahvistaisi myös Karibian 

rannikon ulkopuolisten alkuperäiskansojen itsehallinto- ja maaoikeudet.33 Autonomialakiehdotus jätettiin 

parlamentille vuonna 2005, mutta esitys ei ole edennyt parlamentin käsittelyyn. 

 

Nicaraguan alkuperäiskansojen mukaan heidän oikeutensa eivät käytännössä toteudu, vaan valtio sekaantuu 

alkuperäiskansojen itsehallintoon ja maanomistukseen. Länsi-Nicaraguassa alkuperäiskansojen näkemyksen 

mukaan kunnat käyttävät väärin oikeuttaan vahvistaa alkuperäiskansojen yhteisöjen vaalit ja asettavat omia 

suosikkejaan alkuperäiskansojen yhteisöjen johtoon. Kuntien näkemyksen mukaan taas näissä tapauksissa 

vaaleissa on ollut epäselvyyksiä. Maakiistoja puolestaan ruokkivat puutteelliset maarekisterit, joissa saattaa 

olla rekisteröitynä useita päällekkäisiä omistajia samalle alueelle. Karibialla alkuperäiskansat ovat vastustaneet 

Nicaraguan valtamertenvälistä kanavahanketta, Bosawasin reservaatin metsänhakkuita sekä viime vuosina 

kasvanutta maan sisäistä muuttoliikettä Karibialle. Konflikti Karibian alkuperäiskansojen ja siirtolaisten välillä 

on kiihtynyt vuoden 2015 aikana. Länsi-Nicaraguassa taas alkuperäiskansoilla on maakiistoja teollisuuden (mm. 

kahvi-, sokeri-, energia- ja kaivosala), maattomien kansalaisten asutushankkeiden sekä turismiprojektien 

kanssa. Monessa tapauksessa alkuperäiskansojen näkemyksen mukaan heidän oikeutensa tietoon perustuvaan 

ennakkosuostumukseen ei toteudu.34 

 

i) Maankäyttö 

 

Nicaraguaan investoivien yritysten on syytä huomioida mahdolliset toimivaltakiistat valtion- ja 

kunnallishallinnon sekä alkuperäiskansojen hallintojen välillä sekä tiedostaa maarekisterien puutteellisuus ja 

päällekkäisyydet. Maata myyvän tahon asianmukainen merkintä maarekisteriin ei välttämättä vielä takaa ettei 

maahan kohdistu muita vaateita. Lisäksi paikallisten asukkaiden (ml. alkuperäiskansat sekä afroperäiset 
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kansalaiset) maihin vaikuttavia hankkeita suunnittelevan yrityksen tulee hankkia paikallisilta asukkailta tietoon 

perustuva ennakkosuostumus (FPIC).35  

 

Nicaraguan perustuslain ja lain 445 mukaan kaikkien viranomaisten tulee kunnioittaa alkuperäiskansojen ja 

afroperäisten kansalaisten omistusoikeutta maahan, jolla nämä asuvat ja näillä mailla sijaitseviin 

luonnonvaroihin. Laki nro. 445 koskee alkuperäiskansojen ja afroperäisten yhteisöjen kollektiivista 

maanomistusoikeutta. Kyseinen laki ohjaa alkuperäiskansojen konsultaatioprosessia. Lain mukaan 

myönnettäessä lupia tai tehtäessä sopimuksia näiden yhteisöjen alueella sijaitsevien luonnonvarojen käytöstä 

tulee kunnallisten viranomaisten ilmoittaa kantansa hankkeesta vasta yhteisöjä konsultoituaan (artikla 12). 

Myös autonomisten alueviranomaisten tulee konsultoida alueella asuvia yhteisöjä koskien mahdollisia lupia 

maanalaisten luonnonvarojen käyttöön (artikla 16). Mikäli yhteisö vastustaa suunniteltua projektia, on 

alueellisten viranomaisten aloitettava neuvotteluprosessi yhteisön kanssa. Yhteisöjen karkottaminen mailtaan 

ei ole sallittua missään olosuhteissa (artikla 17). Ennen projektin aloittamista yhteisön tulee allekirjoittaa 

kirjallinen sopimus alueellisten viranomaisten ja projektin toteuttavan yrityksen kanssa (artikla 18). Kaikki 

luonnonvarojen käyttöä koskevat luvat ja sopimukset tulee hoitaa yhteistyössä keskushallinnon kanssa (artikla 

12).36 

 

Myös yhteisöjen asianmukainen konsultaatio määritellään laissa 445. Konsultaatiolla tarkoitetaan projektia 

koskevan teknisen tiedon asianmukaista jakamista yhteisöille, keskustelua ja yhteistä päätöksentekoa. 

Yhteisöillä tulee prosessin aikana olla käytettävissään tulkki, joka kääntää kaiken näiden omalle kielelle. Lisäksi 

yhteisöillä on oikeus saada avustusta ko. aihepiiriä tuntevilta asiantuntijoilta prosessin aikana. Yhteisöt 

valitsevat itse heitä avustavat tulkin sekä asiantuntijan. 

 

j) Ympäristönsuojelu ja teollisuusonnettomuudet 

 

Kansainvälisten ympäristöstandardien toteutumista mittaavalla Environmental Performance Indexillä vuonna 

2016 Nicaragua sijoittui arvioiduista 180 valtiosta sijalle 115, ja Latinalaisen Amerikan 30 valtiosta sijalle 26.37 

Nicaragualainen ympäristöjärjestö Centro Humboldt toteaa vuoden 2016 raportissaan että Nicaraguassa 

ympäristönsuojelupolitiikka on laajaa, mutta heikosti toimeenpantua.38 

 

Ympäristönsuojelun toimeenpanoa heikentävät puutteelliset resurssit sekä korruptio. Ympäristönsuojelusta 

vastaavien tahojen, kuten ympäristöministeriön ja metsäinstituutti INAFOR:in budjetteja on viime vuosina 

leikattu. USA:n ulkoministeriön mukaan ympäristölisenssin myöntäminen tapahtuu toisinaan laittomin tai 

poliittisin perustein.39 Centro Humboldt huomauttaa että metsäsektoria valvova INAFOR on siirretty 

ympäristöministeriön alaisuuteen, jolloin valvontaa hoitava sekä ympäristölisenssejä myöntävä taho ovat 

saman katon alla. Samoin Centro Humboldtin mukaan kaivostoiminta on heikosti säädeltyä ja kaivoksista 17 % 

sijaitsee luonnonsuojelualueilla. 
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Suurin ympäristöä potentiaalisesti uhkaava projekti Nicaraguassa on valtamertenvälinen kanavahanke. 

Hankkeen ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia vuonna 2015 arvioineen brittiläisen konsulttiyhtiö ERM:n 

vaikutustutkimuksessa todetaan että oikein toteutettaessa kanava saattaa olla mahdollista toteuttaa 

vastuullisesti. Tutkimusta on kuitenkin arvosteltu tieteellisesti heikkotasoiseksi. Ympäristön kannalta suurin 

uhka kohdistuu Nicaragua-järveen, mutta myös projektin edellyttämät väestön pakkosiirrot sekä maiden 

lunastaminen ovat herättäneet vastarintaa.40 

 

Viime vuosina Nicaraguassa on investoitu vahvasti vientivetoiseen viljelyyn, karjankasvatukseen sekä 

kaivostoimintaan, jotka ovat lisänneet ympäristöön kohdistuvaa rasitusta. Metsää on hakattu vuosien 2011 ja 

2016 välillä 36 000 hehtaaria, pääasiassa laajentuvan maatalouden ja karjatalouden tarpeisiin, mutta myös 

polttopuuksi. Hakkuita on tapahtunut myös 12 suojelualueella, joilla suurinta metsäkato on ollut Bosawasin ja 

Kaakkois-Nicaraguan suojelualueilla.41 Nicaraguan vesivarannot ovat huventuneet viime vuosina, mitä on 

edistänyt sekä resurssien liikakäyttö että jo kolmena vuonna peräkkäin Länsi-Nicaraguassa kuivuutta 

aiheuttanut El Niño -sääilmiö. Maatalouden torjunta-aineet sekä teollisuuden päästöt ovat aiheuttaneet 

maaperän ja veden saastumista. Lisäksi Centro Humboldt mainitsee jätteidenkäsittelyn puutteellisuuden 

yhtenä suurimmista Nicaraguan ympäristöongelmista.42 

  

k) Turvallisuus ja turvahenkilöstön käyttö 

 

Suomen ulkoasiainministeriön mukaan Hondurasin rajaseudulla on turvatonta, ja siellä on noudatettava 

erityistä varovaisuutta.43 Yhdysvaltain ulkoministeriö vaatii rikollisuuden uhan takia hallituksensa palkkalistoilla 

olevilta ennakkoluvan pyytämistä, mikäli nämä matkustavat Pohjois- tai Etelä-Karibian rannikon autonomisille 

alueille.44 Turvahenkilöstön käytön tarpeesta ei ole selkeää kuvaa. 

 

Kansalaisjärjestöjen toiminta 

Nicaraguassa pääasiassa hallitukseen kriittisesti suhtautuvien järjestöjen toimintaan kohdistuu rajoituksia (ks. 

myös kohta "a) järjestäytymisvapaus"). Järjestöt tarvitsevat parlamentin tunnustuksen ollakseen oikeutettuja 

ottamaan vastaan lahjoituksia, mitä hallitusta vastustavien järjestöjen mukaan käytetään heidän toimintansa 

estämiseksi.45 

Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE) on 53 vuotta vanha yksityisyrityksiä avustava järjestö. INDE on 

sitoutunut Global Compactin periaatteisiin, ja järjestö on ilmoittanut julkaisevansa vuoden 2016 aikana 

menettelyohjeen yritysten yhteiskuntavastuusta Nicaraguassa.46 UniRSE on Nicaraguassa yritysten 

yhteiskuntavastuuta ajava järjestö.47 Vuonna 2011 perustettu Better Work Nicaragua valvoo ja edistää 
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tekstiiliteollisuuden työtekijöiden olosuhteita.48 La Isla Foundation edistää työterveyttä ja ihmisoikeuksia 

varsinkin sokeriteollisuudessa, jossa krooninen munuaistulehdus on Nicaraguan suurimpia työperäisten 

sairauksien aiheuttajia.49  

Viranomaistahoista ProNicaragua on hallituksen virallinen investointeja edistävä järjestö, jonka kautta 

yritykset voivat löytää tietoa investointimahdollisuuksista, yhteistyökumppaneista sekä kaupallisten kiistojen 

ratkaisusta.50 

Kansalliset yhteiskuntavastuuverkostot 

Nicaraguassa on toiminut vuodesta 2014 Global Compact -verkosto. Vuonna 2016 verkostoon kuului 42 

yritystä.51 World Business Council for Sustainable Development -verkosto Nicaraguassa on toiminut vuodesta 

2006 lähtien, ja sen kontaktina on UniRSE -järjestö.52 

Maassa toimiviin yrityksiin kohdistuneet OECD:n monikansallisille yrityksille suunnattuihin 
toimintaohjeisiin liittyvät yksittäistapausten selvitykset 

OECD on raportoinut yhdestä yksittäistapauksesta: 

1. Ammattiyhdistystoiminnan estäminen, meksikolainen telekommunikaatioalan monikansallinen yritys, 
2012. 

Yhteiskuntavastuuraportointi 

Yhteiskuntavastuuraportointi on olematonta Nicaraguassa. Global Reporting Initiativen (GRI) verkkosivulta ei 

löydy raportteja Nicaraguasta.53 

Mahdollisuudet suomalaisyrityksille  

Toteutuessaan Nicaraguan valtamertenvälinen kanava on mittakaavaltaan ennennäkemätön hanke, joka 

tarjoaa myös suomalaisille yrityksille kaupallisia mahdollisuuksia. Toisaalta niin kauan kuin hankkeen 

eettisyydestä (etenkin ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten huomioiminen sekä läpinäkyvyys) ei ole 

luotettavia takeita, hankkeeseen osallistuminen sisältäisi myös huomattavia riskejä siihen läheisesti 

osallistuville toimijoille. Näillä varauksilla suomalaistoimijoilla voisi olla tarjottavaa hankkeeseen koulutuksen, 

infrastruktuurin, meriteollisuuteen (ml. satamateknologia), cleantechin, energiateollisuuden sekä 

sääteknologian aloilla. 

 

                                                      
i
 Tämä raportti on kooste, joka pohjautuu Team Finland -arvioihin. Toivomme otettavan huomioon, ettei raportti voi 
antaa täydellistä kuvaa kyseisen maan tilanteesta. Tietoa on hyvä hakea myös muista lähteistä. 
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