
 

 

 

CSR-taustamuistio/Honduras    19.12.2016 

Muistiossa on tietoa yritysten yhteiskuntavastuusta Hondurasissa ja siitä, mitä Hondurasissa toimivien 
tai maahan investointeja suunnittelevien yritysten kannattaa ottaa huomioon esimerkiksi 
työlainsäädäntöön, korruptioon, maankäyttöön, ihmisoikeuksiin ja ympäristökysymyksiin liittyen.  

 

1) Millainen tilanne maassa on seuraaviin asioihin liittyen? Vaikuttaako yritystoiminnan luonne 
(tuonti, vienti, valmistus, huolto, alihankinta, konsultointi, yhteisyritys, logistiikka, 
ketjuliiketoiminta, kauppavälitys, yritysfuusiot, ulkoistaminen, jne.) näiden teemojen 
olennaisuuteen? 

a) Järjestäytymisvapaus 

Hondurasissa perustuslaki takaa järjestäytymisvapauden ja mainitsee erikseen myös vapauden perustaa 
ammattiyhdistyksiä. Työlaki kieltää poliisien ja sotilaiden kuulumisen ammattiliittoon. Kansainvälisen 
työjärjestö ILO:n asiantuntijoiden mukaan Hondurasin työlainsäädäntö rikkoo useita maan ratifioimia 
kansainvälisiä instrumentteja. Maan lainsäädäntö sallii esimerkiksi yrityksen sisällä vain yhden 
ammattiyhdistyksen ja ammattiyhdistyksen johtajien on täytettävä erilaisia kriteereitä, jotka ovat vastoin ILO:n 
sopimuksia. Ammattiliitot ja syndikaatit eivät saa harjoittaa poliittista toimintaa, vaan ainoastaan sellaista, joka 
suoraan liittyy niiden jäsenien taloudellis-sosiaalisiin etuihin. Myös tämä on vastoin ILO:n tulkintaa.1 

Vaikka Hondurasin ammattiyhdistysliike on historiallisesti ollut vahva ja sillä on ollut tärkeä osuus työlakien 
synnyssä, tällä hetkellä monet ammattiyhdistykset ovat heikkoja. Osa ammattiyhdistysliikkeestä tukee 
hallitusta, ja hallitusta kritisoivat syndikaatit taas ovat pitkälti sulautuneet yleiseen hallitusta vastustavaan 
rintamaan. Korruptio on heikentänyt ammattiyhdistysliikettä. 

Hondurasissa, kuten muissakin Keski-Amerikan maissa, on myös ns. solidaarisuusyhdistyksiä (asociaciones 
solidaristas), jotka ovat työnantajien ja työntekijöiden yhteisiä yhdistyksiä. Yleensä ne ovat työnantajien 
perustamia ja ohjaamia ja monesti niiden tavoitteena on kontrolloida työntekijöitä ja estää varsinaisten 
ammattiyhdistysten syntyminen yrityksiin. ILO on todennut, että vaikka yhdistymisvapauden puitteissa näitä 
järjestöjä ei voida kieltää, on syytä varmistaa, että ne eivät yritä haalia itselleen ammattiyhdistyksille kuuluvia 
tehtäviä, eikä niihin kuuluvia tai kuulumattomia työntekijöitä saa kohdella eri tavoin. 

Keski-Amerikan ja Yhdysvaltain välisen vapaakauppasopimuksen CAFTA-DR:n puitteissa 2015 tehty 
Yhdysvaltain työministeriön selvitys Hondurasin työlakien rikkomuksista toteaa, että Hondurasissa yritykset 
rikkovat usein järjestäytymisvapautta vastaan työpaikoilla. Koska Hondurasin työlakien mukaan 
ammattiyhdistysliikkeen voi rekisteröidä, kun siihen kuuluu 30 henkeä, yritykset irtisanovat laittomasti jäseniä, 
jotta ehto ei täyttyisi. Maan työlakien mukaan ammattiyhdistyksen perustajat nauttivat irtisanomissuojaa siitä 
lähtien, kun ovat ilmoittaneet järjestön rekisteröinnistä, mutta yritykset rikkovat yleisesti myös tätä pykälää. 
Hondurasin työ- ja sosiaaliministeriön valvonta on selvityksen mukaan puutteellista ja järjestäytymisvapautta 
rikkoneet yritykset saavat yleensä vain pieniä sakkoja, jos niitäkään. Lain määräämät korvaukset 
ammattiyhdistykselle ja sen irtisanotuille työntekijöille jäävät usein maksamatta. Työlain mukaan laittomasti 
irtisanotuilla ammattiyhdistysaktivisteilla ja muillakin työntekijöillä on oikeus saada työpaikkansa takaisin, 
mutta koska ministeriö ei valvo lain toteutumista tältä osin, käytännössä tämä oikeus ei toteudu. Työministeriö 
ei myöskään ole valvonut, että yrityksiä koskevat kollektiivisia työsopimuksia tehdessä mukana olisi ollut 
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itsenäinen ammattiliitto, vaan on hyväksynyt myös sopimuksia, jossa työntekijöitä ovat edustaneet 
työnantajien määräämät henkilöt.2 

Vaikka ammattiyhdistysliike on heikentynyt, on aktivismi edelleen vaarallista. Vuoden 2009 vallankaappauksen 
jälkeen useita ammattiyhdistysliikkeen aktivisteja surmattiin. Vuonna 2015 surmattiin UNAH-yliopiston 
ammattiliiton alaosaston puheenjohtaja ja toinen saman ammattiliiton entinen johtaja katosi. 

b) Korruptio & lahjonta 

Korruptio on Hondurasissa suuri ongelma. Vuonna 2015 maa oli Transparency Internationalin 
korruptiovertailussa 168 maan joukossa sijalla 112. Latin American Public Opinion Projectin (LAPOP) mukaan 
23 % hondurasilaisista oli pyydetty lahjusta vuonna 2014. World Economic Forumin kyselyssä korruptio 
nähtiinkin suurimpana ongelmana liiketoiminnalle. Korruptiota esiintyy eri sektoreilla ja kaikilla tasoilla 
liikennepoliiseista aina poliittisiin johtajiin.  

Maan poliisivoimien keskuudessa korruptio on yleistä. Poliisivoimia on alettu puhdistaa sen jälkeen, kun selvisi, 
että korkeat poliisijohtajat olivat sekaantuneet huumeisen vastaista taistelua johtaneen kenraalin 
surmaamiseen.  

Laajalle levinnyt poliittinen korruptio nousi otsikoihin erityisesti sen jälkeen, kun 2014 kävi ilmi, että 
Hondurasin sosiaaliturvainstituutin (IHSS) rahoja oli kavallettu ja osa kavalletuista rahoista oli päätynyt 
hallituspuolue Partido Nacionalin tileille ja presidentti Juan Orlando Hernándezin vaalikampanjaan. 
Tyynnyttääkseen vihaisia kansalaisia, presidentti ehdotti kansallisen korruptionvastaisen järjestelmän 
luomista, mutta kun se torjuttiin, hallitus pyysi apua Amerikan valtioiden järjestöltä (OAS).    

Huhtikuussa 2016 OAS lähetti maahan mission MACCIHin (The Mission to Support the Fight against Corruption 
and Impunity in Honduras). MACCIHin tavoitteena on auttaa parantamaan maan oikeusjärjestelmää muun 
muassa kouluttamalla joukon syyttäjiä ja tuomareita, jotka voivat käsitellä korruptiotapauksia. Lisäksi se 
osallistuu aktiivisesti korkean tason korruptiotapausten tutkimiseen, tekee suosituksia oikeusjärjestelmän 
suhteen, kehittää ja panee täytäntöön uuden vaalirahoituslainsäädännön ja auttaa luomaan säännöksiä 
yksityisen sektorin korruptiota vastaan. MACCIH myös tukee äskettäin hyväksytyn ihmisoikeusaktivistien, 
toimittajien ja oikeustoimijoiden suojelevan lain täytäntöönpanoa.  

Vaikka MACCIH muistuttaa jossain määrin naapurimaa Guatemalassa toimivaa YK:n alaista korruptionvastaista 
komissiota CICIGiä, sillä ei ole yhtä suuria valtuuksia. MACCIH voi ehdottaa hallitukselle konkreettisia 
reformeja. Sen ajamia reformeja ovat olleet korruptiolainsäädäntö ja vaalirahoituslaki. 

c) Lapsityövoima 

Honduras on ratifioinut kaikki tärkeimmät lapsityövoimaa koskevat kansainväliset sopimukset. Maan lakien 
mukaan 16-vuotiaat tai sitä nuoremmat eivät saa tehdä töitä, paitsi jos se on välttämätöntä nuoren tai hänen 
perheensä elättämiseksi ja mikäli se ei vaikuta koulunkäyntiin. Alaikäraja on 14 vuotta, eivätkä 14–16-vuotiaat 
saa tehdä töitä ilman vanhempien lupaa ja työ- ja sosiaaliturvaministeriön suostumusta. 14–15-vuotiaat saavat 
tehdä enintään neljä tuntia töitä päivässä ja 16–17-vuotiaat enintään kuusi tuntia. 

Lapsityövoiman käyttö on kuitenkin yleistä ja on viime vuosina jopa kasvanut. Hondurasin kansallinen 
tilastokeskus (INE) arvioi, että vuonna 2015 yli 417 000 alle 18-vuotiasta lasta eli 16 % maan alaikäisistä oli 
töissä. Luvussa eivät ole mukana pahimmat lapsityön muodot eli lapsikauppa, lasten kaupallinen seksuaalinen 
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hyväksikäyttö ja lasten käyttö rikollisessa toiminnassa, eli todellisuudessa lapsityövoiman osuus maassa on 
suurempi.  

Vuonna 2015 alaikäisistä 9,7 % oli pelkästään töissä ja 7,3 % kävi sekä koulua että teki töitä. Maan 
työministeriö arvioi, että 40 % lapsityövoimasta on 5–14-vuotiaita. Suurin osa (74,6 %) työtä tekevistä lapsista 
on poikia, mutta tyttöjen osuus on suuri tuottamattomissa kotitöissä, joita ei lasketa lapsityövoimaa kuvaaviin 
lukuihin. Eniten (67 %) lapsityövoimaa käytetään maataloussektorilla, mutta lapsia on töissä myös kaupan 
alalla, teollisuudessa ja palvelusektorilla. Maailmanpankin, UNICEFin ja ILO:n rahoittaman tutkimuksen 
mukaan 5–13-vuotiaat lapset tekevät töitä keskimäärin 24 tuntia viikossa. Suurin osa lapsista (84 %) ei saa 
työstään palkkaa ja osa (4 %) työllistää itse itsensä.3  

Vaarallisten töiden ikäraja on lain mukaan 18 vuotta, tai 16 vuotta, jos alaikäinen on saanut erityistä 
koulutusta vaarallisiin töihin. Käytännössä alaikäisiä kuitenkin työskentelee paljon vaarallisissa töissä. 
Hondurasissa nuorten työllisyydestä 84 % on vaarallisten töiden alalla, jolloin voidaan puhua ILO:n säännösten 
mukaan lapsityövoimasta. 

Vuonna 2014 Hondurasissa säädettiin lakiuudistuksia, joiden tarkoituksena on harmonisoida kansallinen lapsia 
ja perheitä koskeva lainsäädäntö kansainvälisten sopimusten kanssa.  

d) Pakkotyö ja ihmiskauppa  

Honduras on ennen kaikkea ihmiskaupan lähtö- ja kauttakulkumaa, ja vähäisemmässä määrin ihmiskaupan 
kohdemaa.  Maa hyväksyi vuonna 2012 ihmiskaupan vastaisen lain, jonka mukaan rikoksesta voi saada yli 20 
vuoden vankilatuomion ja korkeita sakkoja. Käytännössä kuitenkin korruptio ja rikostutkijoiden puutteellinen 
kapasiteetti vaikeuttavat tutkintaa ja ihmiskaupasta on annettu vain vähän tuomioita. Yhdysvaltain 
ulkoministeriön selvityksen mukaan Hondurasin viranomaiset ovat parantaneet hiukan toimintaansa tällä 
saralla viime vuosina. Selvitys mainitsee 13 tuomiota, joissa mukana ovat myös kaksi poliisin ja armeijan 
edustajaa, jotka olivat ostaneet seksipalveluita ihmiskaupan uhreilta. Selvitys kuitenkin toteaa, että 
pakkotyöstä ei ole tutkittu eikä tuomittu ketään.4 Myös suojelu ja tuki ihmiskaupan ja pakkotyön uhreille on 
riittämätöntä. Tilastotiedon puuttuminen vaikeuttaa ennaltaehkäisyä.   

Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat naiset ja lapset, mutta ihmiskauppiaiden kynsiin joutuu myös miehiä. 
Uhrit pakotetaan yleensä prostituutioon tai pakkotyöhön. Tämän lisäksi rikollisjengit ovat pakottaneet 
uhrejaan myös huumeiden salakuljettajiksi ja palkkamurhaajiksi. 

Walk Free -järjestön Global Slavery Indexin arvion mukaan Hondurasissa on noin 23 800 modernin orjuuden, 
lähinnä pakkotyön ja ihmiskaupan, uhria. 

 

e) Palkkaus 

Hondurasissa minimipalkat vaihtelevat aloittain ja niiden laskemiseen käytetään työ- ja sosiaaliministeriön 
taulukkoa, jossa on eritelty 11 eri talouden osa-aluetta. Korkeimmat minimipalkat löytyvät finanssi- ja 
vakuutussektorilta, joskaan sektorien väliset erot eivät ole kovin suuria, lukuun ottamatta maataloussektoria, 
jonka minimipalkat ovat huomattavasti alhaisempia kuin muilla talouden aloilla. Minimipalkka riippuu lisäksi 
yrityksen koosta; pienet yritykset maksavat vähemmän kuin suuret yritykset. Minimipalkkojen suhteen 
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yritykset jaetaan työnantajiin, joilla on 1–10 työntekijää, 11–50 työntekijää, 51–150 työntekijää ja yli 150 
työntekijää.  

 

Minimipalkka Hondurasissa on melko korkea verrattuna muihin Latinalaisen Amerikan maihin. Se kuitenkin 
koskee vain virallisilla työmarkkinoilla olevia työntekijöitä. Erään tutkimuksen mukaan edes virallisilla 
työmarkkinoilla ei aina makseta minimipalkkoja, etenkään maaseudulla, koska valvonta on heikkoa.5 Lisäksi 
suurta osaa työntekijöistä minimipalkat eivät edes koske, sillä Maailmanpankin mukaan jopa neljä viidestä 
työtä tekevästä on harmaan talouden piirissä. Maailmanpankin mukaan minimipalkka yleensä ohjailee jonkin 
verran myös epävirallisen sektorin palkkoja, mutta Hondurasissa minimipalkka on niin suuri, että se ei enää 
toimi edes viitteellisenä arvona harmaan talouden palkoille. Vuonna 2013 virallisen sektorin työntekijät 
tienasivatkin yli 65 % enemmän kuin epävirallisella sektorilla työtä tekevät. 6  

Toisaalta esimerkiksi hondurasilaisten kansalaisjärjestöjen raportissa sosiaalisten, taloudellisten ja 
kulttuuristen oikeuksien tilasta todetaan, että työministeriön mukaan 60 % virallisen sektorin yrityksistä ei 
maksa minimipalkkoja.7 Työ- ja sosiaaliministeriö soveltaa kuitenkin näissä rikkomuksissa hyvin kevyitä 
rangaistuksia; esimerkiksi maksamatta jätetyt tai liian pienet palkat tulkitaan yhdeksi rikkeeksi, jolloin sakko on 
hyvin pieni, eikä lasketa sen mukaan, kuinka monen työntekijän oikeuksia on rikottu.8  

Naisten keskimääräinen palkka on pienempi kuin miesten, mutta Maailmanpankin mukaan ero on viime 
vuosina hiukan pienentynyt; kun vuonna 2003 miehet ansaitsivat keskimäärin 20 % enemmän kuin naiset, 
vuonna 2013 ero oli 12 %. 

 

f) Syrjintä 

Amerikan ihmisoikeusneuvoston mukaan Honduras on Latinalaisen Amerikan epätasa-arvoisimpia maita. 
Maan 8,5 miljoonasta asukkaasta 64,5 % elää köyhyydessä ja 42,6 % äärimmäisessä köyhyydessä. 

Hondurasin väestöstä noin 6–12 % 9 kuuluu alkuperäiskansoihin ja noin 3 % garifuna-yhteisöihin, jotka ovat 
afrikkalaisten ja alkuperäisväestön jälkeläisiä. Suuri osa alkuperäisväestöstä ja garifuna-yhteisöistä elää 
köyhyydessä ja heidän pääsynsä koulutuksen ja julkisen terveydenhoidon piiriin on rajoitetumpaa kuin muiden 
väestöryhmien. Vuonna 2013 yli 25-vuotiaista hondurasilaisista 18 % oli lukutaidottomia, mutta 
alkuperäisväestön keskuudessa lukutaidottomuus oli vielä korkeampaa, ja vaihteli 24–34 % välillä. YK:n 
rasismin vastainen erityistarkkailija ja YK:n rasismin ja syrjinnänvastainen työryhmä ovatkin todenneet 
köyhyyden olevan yksi etnisen syrjinnän muoto Hondurasissa. 
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Syrjintää tapahtuu myös sukupuolen perusteella. World Economic Forumin sukupuolten välistä kuilua mittaava 
Gender Gap Index sijoittaa Hondurasin 80. sijalle 140 maan joukossa. Tämän indeksin mukaan sukupuolten 
tasa-arvo toteutuu koulutuksessa, mutta erityisiä haasteita on naisten osallistumisessa talouden kenttään (sija 
101). Etenkin taloudellinen epätasa-arvo heijastuu naisten vähäisenä osallistumisena työelämään ja miehiä 
matalammissa palkoissa. Myös naisten poliittisessa osallistumisessa on parantamisen varaa, onhan maa 
indeksissä sijalla 74. Naisiin kohdistuva väkivalta on yleistä. Naisjärjestöjen mukaan vuoden 2009 
vallankaappaus johti takapakkiin naisten oikeuksien kehityksessä, etenkin seksuaalisten ja 
lisääntymisterveyteen liittyvien oikeuksien suhteen. 

Vaikka lainsäädäntö kieltää esimerkiksi raskaus- ja HIV-testien vaatimisen työnhakijoilta, jotkut yritykset 
kuitenkin vaativat näitä testejä työnhakijoilta tai työntekijöiltään. 

Myös seksuaalisten ja sukupuolivähemmistöjen syrjintä on yleistä ja näiden vähemmistöjen edustajat joutuvat 
usein katuväkivallan uhreiksi.  

g) Työaika 

Hondurasin työlainsäädännön mukaan maksimityöaika päivässä on kahdeksan tuntia ja 44 tuntia viikossa. 
Yötyöläiset voivat olla töissä enintään kuusi tuntia vuorokaudessa ja 36 tuntia viikossa. Jos työtunteja on sekä 
päivällä että yöllä, vuorokaudessa niitä voi olla enintään seitsemän ja viikossa 42. Vuorotyötä tekevillä täytyy 
olla työpäivän jälkeen vähintään 10 tunnin yhtenäinen lepoaika. 

Työlainsäädännön määräämä työaika ei kuitenkaan koske tiettyjä aloja, kuten johtavissa tehtävissä olevia, 
luottamushenkilöitä, kampaajia, hotellityöntekijöitä, hovimestareita, työnjohtajia, yksityisiä autokuskeja ja 
liikennöintiyrityksiä, maatalouden ja karjanhoidon työntekijöitä. Esimerkiksi maataloustyöntekijöiden normaali 
työaika on 12 tuntia. 

h) Työturvallisuus ja -terveys 

Hondurasin sosiaaliturvainstituutin (IHSS) mukaan vuonna 2014 ainakin 4055 henkilöä oli hakeutunut julkisen 
sairaanhoidon piiriin työhön liittyvien onnettomuuksien vuoksi. On kuitenkin otettava huomioon, että suuri 
osa työvoimasta Hondurasissa työskentelee harmaan talouden piirissä. Lain mukaan mikäli työntekijää ei ole 
vakuutettu, työnantaja on velvollinen korvaamaan työtapaturmien ja työhön liittyvien sairauksien hoidon.  

Työtapaturmat johtuvat usein huonoista turvatoimista ja voitaisiin estää. Erityisen paljon tapaturmia sattuu 
rakennusalalla ja raskaiden koneiden parissa. Kansalaisjärjestöjen mukaan maaseudulla työntekijät kärsivät 
työtapaturmista tai työhön liittyvistä sairauksista. Ongelmana ovat myös maataloudessa käytettävät kemikaalit 
ja muut terveydelle vaaralliset aineet. Erityisen huono tilanne on raskaana olevien naisten kohdalla, sillä 
heidän tilaansa ei oteta riittävästi huomioon työterveys- ja työturvallisuuskysymyksissä. Järjestöjen mukaan 
työhön liittyviä terveysongelmia ei Hondurasissa tilastoida riittävästi, mikä vaikeuttaa poliittista suunnittelua, 
eikä maassa ei myöskään ole riittävästi koulutettuja työterveyslääkäreitä. 

Yhdysvaltain työministerin selvityksen mukaan Hondurasin työ- ja sosiaaliministeriön valvonta työterveys- ja 
turvallisuuskysymyksissä on heikkoa eikä ministeriö valvo riittävästi sitä, että tarkastuksissa havaitut 
rikkomukset korjattaisiin mahdollisten sakkojen maksamisen jälkeen. Tämä onkin johtanut siihen, että 
yritykset maksavat mieluummin pieniä sakkoja kuin korjaavat varsinaisia ongelmia, tuleehan se huomattavasti 
halvemmaksi. 

 

i) Maankäyttö 

Maanomistukseen liittyy Hondurasissa useita ongelmia. Maailmanpankin mukaan maaseudulla 80 % ja 
kaupungeissa 30 % yksityisomistuksessa olevilta mailta puuttuu kunnolliset omistusmerkinnät. Vaikka 
maanomistuslainsäädäntöä uusittiin 2000-luvun alussa, maanomistukseen liittyy edelleen suuria ongelmia. 
Hondurasissa vain 9,5 % maan kokonaispinta-alasta soveltuu viljelyyn ja näistä alueista 39 % on metsiä ja 20 % 



 

 

 

kuuluu kansallispuistoihin ja suojelualueisiin. Suurmaanomistajat ja pientilalliset kilpailevatkin vähäisestä 
maasta. Köyhimmät 70 % talonpojista omistaa 10 % viljelymaista pientiloina, kun taas rikkain 1 % 
maanomistajista omistaa 25 % maista suurtiloina.  

 

Maankäyttöön liittyvät kiistat ovat paikoin johtaneet väkivaltaisiin yhteenottoihin. Maakiistojen ytimessä on 
vuonna 1992 toteutettu maalakien reformi, joka on johtanut suurtilallisten, etenkin kansainvälisten 
suuryhtiöiden ja pientilallisten välisiin kiistoihin siitä, ovatko yritykset hankkineet maat yhteisöiltä laillisesti.  

Tilanne on erityisen vaikea Bajo Aguánin laaksossa, jossa maakiistoihin liittyen ainakin 128 ihmistä on saanut 
surmansa. Suurin osa kuolonuhreista on ollut pientilallisia, mutta luvussa on mukana myös joitakin yrittäjiä ja 
yksityisten turvallisuusfirmojen vartijoita. YK:n palkkasotilaita koskeva työryhmä oli vuoden 2013 vierailullaan 
huolissaan siitä, että suurmaanomistajien palkkaamat yksityiset turvallisuusyhtiöt ovat osallistuneet alueella 
ihmisoikeusloukkauksiin, kuten murhiin, katoamisiin, pakkosiirtoihin ja seksuaaliseen väkivaltaan pientilallisten 
edustajia vastaan. Myös Amerikan ihmisoikeusneuvosto (IACHR) on esittänyt tilanteesta huolensa ja vaatinut 
useille pientilallisten johtohahmoille hallitukselta erityisiä suojelutoimenpiteitä, mikä ei kuitenkaan ole estänyt 
murhia. 

Erityisesti alkuperäiskansat ja afrikkalaisperäiset yhteisöt kärsivät maanomistusolojen epävarmuudesta. 
Honduras on allekirjoittanut ILO:n sopimuksen 169, mutta käytännössä alkuperäiskansojen oikeutta vapaaseen 
ja tietoon pohjautuvaan konsultaatioon suurten infrastruktuuriprojektien kohdalla ei ole kunnioitettu. 
Hondurasin kansallisessa lainsäädännössä konsultaatio-oikeutta ei ole mainittu ILO 169 -sopimuksen 
velvoitteista huolimatta, vaikkakin vuonna 2016 asiasta tehtiin lakialoite. Kansalaisjärjestöt ovat kritisoineet 
omaisuutta koskevaa lakia (Ley de Propiedad) vuodelta 2004, koska se antaa mahdollisuuden myydä yhteisöjen 
maita, mutta ei ole riittävän tarkka ehdoista. 

Maankäyttöön ja alkuperäisväestön oikeuksiin liittyvät kysymykset saivat maaliskuussa 2016 paljon kansallista 
ja kansainvälistä huomiota, kun palkittu ympäristö- ja alkuperäiskansa-aktivisti Berta Cáceres murhattiin. 

j) Ympäristönsuojelu ja teollisuusonnettomuudet 

Honduras on sijaintinsa vuoksi yksi niistä maailman maista, joihin erilaiset äärimmäiset sääilmiöt, kuten 
trooppiset myrskyt, hurrikaanit ja sykliset kuivuudet, vaikuttavat eniten. Luonnonolot tekevätkin maan 
erityisen herkäksi ilmastonmuutokselle. Nopea kaupungistuminen, maan ja vesistöjen saastuminen, metsien 
hakkuut, aavikoituminen, eroosio, ilmansaasteet, biodiversiteetin väheneminen ja puutteellinen jätehuolto ja 
vedenpuhdistus ovat suuria haasteita maan kehitykselle. Maailmanpankin mukaan olisi erittäin tärkeää, että 
Honduras vahvistaisi kykyään vastata sekä luonnonkatastrofeihin että ilmastonmuutokseen esimerkiksi 
parantamalla ilmastollisen ja geologisen tiedon hallintaa, kehittämällä riskianalyyseja ja vahvistamalla paikallis- 
ja sektoritason suunnittelua.10 

Köyhyys ja ruokaturvan puute ovat suoraan sidoksissa ympäristöongelmiin etenkin maaseudulla. 72 % 
väestöstä kärsii ruokaturvan puutteesta ja yli puolet elää äärimmäisessä köyhyydessä. Tämä on johtanut 
noidankehään, jossa ekologisesti kestämätön maankäyttö johtaa tuottavuuden laskemiseen ja pahentaa 
ympäristökatastrofien vaikutuksia lisäten näin köyhyyttä. Köyhyys pakottaa maanviljelijöitä hakkaamaan 
metsiä uusien viljelymaiden tieltä, mikä lisää eroosiota, ilmastovaikutuksia, maaperän laadun heikkenemistä ja 
elinympäristöjen tuhoutumista. EU:n vuonna 2013 rahoittaman tutkimuksen mukaan ympäristönsuojelun 
kannalta olisikin tärkeää tukea ruokaturvan parantamista esimerkiksi tukemalla kestävää maa- ja 
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metsätaloutta ja luomalla "vihreitä työpaikkoja" esimerkiksi jätehuollon ja uusiutuvien energioiden 
sektoreilla.11 

 

Maaperän ja vesistöjen saastuminen on ongelma, jota pahentavat sekä teollisuuden että kotitalouksien 

jätteet. Jokiin joutuu paljon kotitalouksien puhdistamatonta vettä ja roskia. 2,2 miljoona ihmistä asuu tiloissa, 

joissa ei ole viemäröintiä. Toisaalta etenkin kaivosteollisuutta, joka Hondurasissa keskittyy pitkälti 

avokaivoksiin, on syytetty raskasmetallien ja muiden kullanhuuhdonnassa käytettävien aineiden, varsinkin 

elohopean ja syanidin, päästämisestä vesistöihin. Ongelmana ovat myös pienimuotoinen ja valvomaton 

kotikutoisin menetelmin tapahtuva arvometallien ja mineraalien etsintä, esimerkiksi kullan puhdistaminen 

kaivosteollisuuden jätteistä. Tämä usein kotioloissa tapahtuva kaivostoiminta käyttää prosesseissaan 

voimakkaita ja myrkyllisiä kemikaaleja, jotka ovat vaaraksi sekä ihmisille että ympäristölle. 

2) Miten vapaasti kansalaisjärjestöt voivat toimia maassa? Onko tiedossa kansalaisjärjestöjä, joiden 
yhteiskuntavastuuseen liittyvää tietämystä maahan suuntautuvaa toimintaa suunnitteleva yritys voisi 
hyödyntää? 

Kansalaisjärjestöjen toiminta on periaatteessa vapaata, mutta etenkin ympäristö-, alkuperäiskansa- ja 
ihmisoikeusaktivisteihin ja seksuaalisten vähemmistöjen oikeuksia ajaviin aktivisteihin kohdistuu käytännössä 
suuria uhkia. Uhkailun ja väkivallan lisäksi viime vuosien aikana kymmeniä aktivisteja on surmattu. Honduras 
onkin aktivisteille maailman vaarallisimpia maita. Viranomaisten ja armeijan osallisuudesta aktivisteihin 
kohdistuviin uhkiin on näyttöä. 

3) Toimiiko maassa yhteiskuntavastuun verkostoa, kuten paikallista Global Compact- tai World Business 
Council for Sustainable Development -verkostoa?  

Hondurasissa toimii sekä Global Compact -verkosto, jossa on vain muutama jäsen, että World Business Council 
for Sustainable Development -verkosto, joka on laajempi. 

FUNDAHSRE on järjestö, joka kouluttaa Hondurasissa yrityksiä yhteiskuntavastuun teemoissa ja sertifioi 
vastuullisia yrityksiä. 

4) Onko maassa toimiviin yrityksiin kohdistunut OECD:n monikansallisille yrityksille suunnattuihin 
toimintaohjeisiin liittyviä yksittäistapausten selvityksiä?  

Ei.  

5) Miten yleistä yhteiskuntavastuuraportointi on?  

Yhteiskuntavastuusta yrityksille koulutusta järjestävän FUNDAHSRE-järjestön mukaan 
yhteiskuntavastuuraportointi on alkanut kiinnostaa etenkin suuria yrityksiä aiempaa enemmän, vaikka pienissä 
ja keskisuurissa yrityksissä teema ei ole vielä kovin vahvasti esillä. Myöskään valtio-omisteiset yritykset eivät 
raportoi yhteiskuntavastuuseen liittyvistä teemoista. FUNDAHSRE:n mukaan järjestön toimintaan osallistuu 
noin 107 yritystä, jotka edustavat noin 50 % BKT:sta. Järjestön toiminnassa pankki- ja elintarviketeollisuus ovat 
aktiivisia. Esimerkiksi kaikki maan sokerintuottajat tekevät kilpailuasemastaan huolimatta yhteistyötä 
yhteiskuntavastuuseen liittyvissä teemoissa ja käyttävät muun muassa yhteisiä indikaattoreita projekteissaan. 
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6) Onko maassa yhteiskuntavastuun toteuttamiseen ja/tai kestävään kehitykseen liittyviä kysymyksiä tai 
haasteita, joiden ratkaisemisessa suomalaisyritykset voisivat auttaa, esimerkiksi ympäristöön 
(ympäristöjohtamisjärjestelmät, jätehuolto, vesi ja sanitaatio) tai koulutukseen liittyen? 

Hondurasissa yritykset näkevät koulutuksen, terveydenhuollon ja ympäristökysymykset kriittisinä alueina, 
joissa yritykset voivat auttaa täydentämään julkisen politiikan puutteita. Tässä kontekstissa suomalaisyritykset 
voisivat auttaa esimerkiksi koulutuksen kehittämisessä sekä kaupallisten että ei-kaupallisten hankkeiden 
kautta. Ympäristönsuojeluun liittyen esimerkiksi vedenpuhdistuksen ja jätehuollon aloilla on paljon 
kehitettävää, samoin kuin ilmastonmuutokseen varautumisessa. Kestävä metsätalous tarjoaa 
mahdollisuuksia suomalaisen osaamisen hyödyntämiseen, etenkin, kun vuonna 2016 noin 30 % Hondurasin 
havumetsistä on täytynyt kaataa niitä riivaavan tuholaisepidemian vuoksi. 

7) Onko jotain muuta olennaista yhteiskuntavastuuseen liittyvää, esimerkiksi lainsäädännön ja sen 
toimeenpanon, verotuksen, yritystoimintaan liittyvän läpinäkyvyyden tai kuluttajansuojan suhteen, mitä 
vienninedistämismatkalle osallistuvien olisi hyvä tietää?  

Sen lisäksi, että Hondurasin oikeuslaitos on tehoton ja korruptiota esiintyy myös sen piirissä, maan 
oikeuslaitoksen rasitteena on myös itsenäisyyden puute.  Puolueilla on kongressin kautta siihen suuri 
vaikutus.12 Tuomareita, jopa korkeimman oikeuden tasolla, on siirretty pois tehtävistään poliittisista syistä. 
Esimerkiksi vuonna 2015 Amerikan ihmisoikeustuomioistuin tuomitsi Hondurasin valtion maksamaan 
korvauksia ja palauttamaan työpaikan kolmelle tuomarille, jotka erotettiin tehtävistään heidän vastustettuaan 
vuoden 2009 vallankaappausta. Myös YK on kiinnittänyt huomiota siihen, miten kongressi kontrolloi 
oikeuslaitosta. Ylipäätään puoluepolitiikka on ulottunut suurimpaan osaan julkista sektoria ja valtion 
instituutiot ovat heikkoja. 

Hondurasissa on viime vuosina ollut useita myös kansainvälisten pankkien ja kehitysrahoittajien alun perin 
tukemia hankkeita, joissa on ilmennyt maankäyttöön ja ihmisoikeuksiin liittyviä ongelmia. Tämän vuoksi on 
tärkeää, että maankäyttöön ja luonnonvaroihin liittyvissä kysymyksissä alkuperäiskansoja konsultoidaan 
asianmukaisesti ja että mahdolliset yhteisöjen sisäiset ja väliset ristiriidat huomioidaan ennen projektien 
aloittamista. Vaikka konsultaatioiden järjestäminen on hallituksen vastuulla, yritykset voivat seurata tilannetta 
ja myös osoittaa hallitukselle, että konsultaatioiden toteuttaminen kunnolla on niille tärkeää.  On myös 
tärkeää arvioida etukäteen, onko hankkeella mahdollisia kielteisiä ihmisoikeusvaikutuksia.  
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