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CSR-taustamuistio/Guyana    12.1.2018 

Tähän taustamuistioon on koottu tietoa yritysten yhteiskuntavastuuseen (CSR, corporate social res-
ponsibility) liittyvistä teemoista Guyanassa toimiville ja sinne investointeja suunnitteleville suoma-
laisyrityksille. 

Guyanan osuustoiminnallinen tasavalta (Cooperative Republic of Guyana) eli Guyana on valtio Etelä-
Amerikan pohjoisosassa. Se sijaitsee Surinamen, Brasilian ja Venezuelan välissä Atlantin valtameren ran-
nalla. Maa on ollut itsenäinen vuodesta 1966 alkaen. Guyanan väkiluku on 758 000, ja maan asukastihe-
ys on Surinamen jälkeen Etelä-Amerikan mantereen toiseksi pienin, varsinkin maan eteläosassa asutusta 
on erittäin vähän. Maan virallinen kieli on englanti, mutta maassa puhutaan lisäksi kreolia, hindiä ja ur-
dua. Maan valtauskonnot ovat kristinusko, hindulaisuus ja islam. Maan virallinen valuutta on Guyanan 
dollari.1

 

Guyanan poliittinen järjestelmä nojaa parlamentaariseen demokratiaan. Maa on yleisesti ottaen poliitti-
sesti vakaa ja kansalliset vaalit järjestetään joka viides vuosi. Guyanassa on esiintynyt vaalien jälkeisiä 
mielenosoituksia ja väkivaltaa, mutta edellisten kolmen vaalin aikana ei ole tapahtunut merkittäviä yh-
teenottoja. Koalitiohallitus, APNU-AFC (A Partnership for National Unity - Alliance for Change), valittiin 
toukokuussa 2015. Uuden hallituksen liiketoiminnan painopisteet ovat uusiutuva energia ja infrastruk-
tuurin kehittäminen.2 

Guyana nousi vuonna 2016 ylemmän keskitulotason maaksi.3  BKTL on Maailmanpankin uusimman ra-
portin mukaan 4 250 Yhdysvaltain dollaria.4  Guyanassa on runsaasti luonnonvaroja, hedelmällisiä maa-
talousmaita, bauksiittia, kultaa ja laajoja trooppisia metsiä, jotka kattavat yli 80 prosenttia maasta. Maa-
talous ja luonnonvarat ovat tärkeä taloudellisen toiminnan lähde. Vuonna 2016 maatalouden, metsäta-
louden, kalastuksen ja kaivostoiminnan osuus BKT: n kokonaismäärästä oli 31 prosenttia. Bauksiitti, so-
keri, riisi, kulta ja puutavara muodostavat 84 prosenttia kauppatavaroiden viennistä (2017). Nämä alat 
ovat myös merkittävä työpaikkojen lähde.  Suurin osa matalapalkkaisista työskentelee kaivosteollisuu-
dessa ja maataloudessa. 

Talouden odotetaan kasvavan keskimäärin 3,5 prosenttia vuosina 2017–19. Palvelut pysyvät pääasialli-
sena kasvun edistäjänä.  Öljyn löytyminen Guyanan rannikolta lisää maan kehitysmahdollisuuksia, mutta 
tuo mukanaan myös uusia haasteita, jotka edellyttävät taloudellisen, hallinnollisen ja ympäristöriskien 
hallintaa.5 Exxon Mobil teki merkittävän öljylöydön Guyanan rannikolta vuonna 2015. Varovaisten arvi-
oiden mukaan esiintymä on arviolta 2,3–2,8 miljardin tynnyrin suuruinen. Kaupallisen tuotannon odote-

                                                      
1
 http://www.bbc.com/news/world-latin-america-19546909 

2
 https://www.gov.uk/government/publications/overseas-business-risk-guyana/overseas-business-risk-guyana 

3
 https://www.kaieteurnewsonline.com/2016/07/20/guyana-now-rated-as-upper-middle-class-economy-according-to-world-

bank-2016-classification/ 
4
 http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf 

5
 http://www.worldbank.org/en/country/caribbean/overview 
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taan alkavan 2020-luvulla, jolloin päivittäinen tuotanto olisi noin 100 000 tynnyriä päivässä kahdeksan 
vuoden ajan.  IMF arvioi BKT:n kasvun olevan öljyntuotannon alettua huikeat 38,5 prosenttia 2021.6 

a) Järjestymisvapaus 

Hallitus kunnioittaa kokoontumis- ja yhdistymisvapautta ja kansalaisjärjestöt saavat toimia maassa va-
paasti. Oikeutta ammattiliittojen muodostamiseen kunnioitetaan yleisesti ja ammattiliitot ovat hyvin 
järjestäytyneitä. Kaikki YK:n kansainvälisen työjärjestön ILO:n kahdeksan perussopimusta on ratifioitu.7

 

The Trade Union Recognition Act määrää kolmikantaneuvoston asettamisesta. Neuvosto vahvistaa am-
mattiliittojen aseman virallisina työntekijöiden edustajina.8 

Tärkein ammattiliittojen keskusjärjestö on Guyana Trade Unions Congress (TUC), joka edustaa 22 am-
mattiliittoa ja noin 70 000 työntekijää.9  Se kuuluu kansainväliseen ammattiyhdistysten liittoon Interna-
tional Confederation of Free Trade Unions (ICFTU).  Guyanan liitoilla on läheiset suhteet poliittisiin puo-
lueisiin ja ay-johtajat ovat perinteisesti olleet aktiivisia politiikassa. TUC:n läheinen liittolainen on Peop-
le’s National Congress (PNC), joka oli hallituksen johdossa vuosina 1964–1992. Guyana Agricultural Wor-
kers’ Union (GAWU), joka edustaa pääasiassa sokeriruokoteollisuuden työntekijöitä, sekä joukko pie-
nempiä liittoja erkanivat TUC:stä ja ovat lähellä hallitsevaa People’s Progressive Party (PPP) -puoluetta. 
Työnantajien keskusliitto on Consultative Association of Guyanese Industry (CAGI). 

Guyanasta tuli joulukuussa 2017 ensimmäinen Karibian valtio, joka virallisesti allekirjoitti ammattiyhdis-
tysliikkeen ja ILO:n kampanjoiman säällisen työn maaohjelman (Decent Work Country Programme) toi-
sen vaiheen.  Ensimmäinen vaihe toteutettiin 2012–15 ja toinen vaihe kattaa vuodet 2017–21.10 Säälli-
sen työn ohjelma tähtää työolojen parantamiseen, yrityksille suotuisan ympäristön luomiseen sekä kol-
mikantayhteistyön edistämiseen. ILO:n mukaan maassa on tapahtunut edistystä, mistä kertoo se, että 
Maailmanpankin tilastossa liiketoiminnan helppoudesta Guyana on noussut vuoden 2015 sijalta 137 
sijalle 126 vuonna 2017.11  

b) Korruptio ja lahjonta 

Transparency Internationalin mukaan Guyana on maailman vähiten korruptoituneiden maiden listalla 
sijalla 108/176 (2016). Se on edelleen yksi Latinalaisen Amerikan ja Karibian korruptoituneimmista valti-
oista, vaikka onkin viime vuosina parantanut sijoitustaan: 2015 sijoitus oli 119 ja 2014 124.12 Maailman 
talousfoorumi nimesi tehottoman ja byrokraattisen valtionhallinnon liiketoiminnan suurimmaksi esteek-
si Guyanassa ja korruption toiseksi suurimmaksi esteeksi.  Guyana ratifioi vuonna 2000 Amerikan valtioi-
den antikorruptiosopimuksen Inter-American Convention Against Corruption (IACAC) ja vuonna 2008 

                                                      
6
 http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-288779090-4 

7
 https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/guyana 

8 http://www.ilo.org/ifpdial/information-resources/national-labour-law-profiles/WCMS_158900/lang--en/index.htm 
9
 http://siteresources.worldbank.org/INTLM/214578-1103299692977/20296141/GuyanaTU-PRSP.doc 

10
 http://ilo.org/caribbean/newsroom/WCMS_614331/lang--en/index.htm 

11
 http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf 

12
 https://www.globalsecurity.org/military/world/caribbean/gy-corruption.htm 
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YK:n korruption vastaisen sopimuksen. Lahjonta on maan lain mukaan rikos.  Rangaistukset vaihtelevat 
sakosta 3–7 vuoteen vankeutta.  

Vaikka vuonna 1997 säädetyn lain mukaan valtion virkaan astuvan on julkistettava varansa Integrity 
Commissionille, kyseinen elin ei ole koskaan ollut toiminnassa. Hankintalain (Procurement Act 2003) 
mukaan on perustettu kaksi valvontaelintä: Public Procurement Commission ja National Procurement 
and Tender Administration Board (NPTAB), jotka hoitavat päivittäistä toimintaa. Valtiovarainministeriö 
nimittää NPTAB:n jäsenet.  Hankintakomissiota, jonka tehtävänä on taata läpinäkyvyys ja vastuuvelvolli-
suus ja valvoa NPTAB:n toimintaa, ei ole koskaan asetettu tehtäväänsä. 

Epävirallisen ja laittoman talouden laajuus on huomattava Guyanassa, ja harmaa talous ruokkii rikollista 
toimintaa, kuten huumeiden ja ihmisten kauppaa sekä laitonta metsänhakkuuta.13 

c) Lapsityövoima 

Guyana on ratifioinut ILO:n keskeiset lapsityövoimaa koskevat yleissopimukset numero 138 ja 182. Maa 
on ratifioinut myös YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen, jossa kielletään lasten taloudellinen hyväksikäyt-
tö. ILO:n yleissopimus numero 138 edellyttää, että Guyana edistää politiikkaa, joka tähtää lapsityövoi-
man poistamiseen ja ehkäisemiseen. Sopimus numero 182 edellyttää lapsityön pahimpien muotojen 
poistamista.14 

Yhdysvaltain liittovaltion työministeriö totesi raportissaan 2016, että Guyana on “hieman edistynyt ta-
voitteissaan poistaa pahimmat lapsityön muodot” ja ehdottaa useita toimia lapsityövoiman käytön lo-
pettamiseksi.15 Guyanassa lapsityön raja on 15 vuotta.16 Raportin ehdotusten mukaan Guyanan pitäisi 
säätää laki suojelemaan alle 18-vuotiaita vaaralliselta työltä, mukaan lukien yötyö, laki kieltämään lasten 
seksuaalisen hyväksikäytön kaupallisiin tarkoituksiin ja ylipäätänsä laittomiin tarkoituksiin sekä laki kiel-
tämään alle 18-vuotiaiden rekrytoinnin aseellisiin ryhmiin. Raportin mukaan Guyanassa on tapahtunut 
hieman edistystä. Hallitus on uudistanut ministeriöiden välistä ihmiskaupan poistamista edistävää työ-
ryhmää ja alkanut laatia kansallista toimintasuunnitelmaa lapsityövoimaan liittyen sekä viimeistellyt 
vuosien 2017–2018  ihmiskaupan vastaisen kansallisen toimintasuunnitelmansa. Silti Guyanassa on edel-
leen lapsia töissä kaivoksissa ja seksikaupan parissa. Raportin mainitseman tutkimuksen mukaan 41 pro-
senttia alkuperäiskansoihin kuuluvista lapsista on töissä ja 34 prosenttia heistä tekee vaarallista työtä.  

d) Pakkotyö ja ihmiskauppa 

Guyana on sekä lähtö- että vastaanottomaa seksi- ja pakkotyöläisille, niin miehille, naisille kuin lapsille.17 
Erityisesti alkuperäiskansojen naiset ovat hyväksikäytön uhreja. Naisia ja lapsia myös Venezuelasta, Su-
rinamesta, Brasiliasta ja Dominikaanisesta tasavallasta kaupataan seksityöhön kaupunkeihin ja sisämaan 

                                                      
13

https://www.transparency.org/whatwedo/answer/overview_of_corruption_and_anti_corruption_in_guyana_with_referen
ce_to_natu 
14

 http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_COUNTRY_ID:103086 
15

 http://guyanachronicle.com/2017/09/23/advancement-made-tackling-child-labour-united-states-department-labour 
16

 http://www.cagi.org.gy/pubs/International%20Labour%20Convention%20Ratified%20by%20Guyana.pdf 
17

 https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2015/243449.htm 
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kaivoksille. Ihmisiä pakotetaan työhön kaivoksiin, maa- ja metsätalouteen, kotitalouksiin ja kaupan alal-
le. Erityisesti lapset ovat alttiita joutumaan seksi- ja pakkotyöhön.  

Hallinnon läsnäolo sisämaassa on heikkoa, mikä edesauttaa ihmiskauppaa. Guyanan kansalaiset ovat 
ihmiskaupan uhreja myös Surinamessa, Jamaikalla ja muissa Karibian alueen maissa.  Poliisiviranomaisia 
on yhdistetty ihmiskaupparikoksiin, jota edesauttaa laajalle levinnyt korruptio. Combating Trafficking of 
Persons Act 2005 kieltää kaikkinaisen ihmiskaupan ja määrää suhteellisen ankarat rangaistukset lain 
rikkomisesta. Tuomiot voivat vaihdella kolmen vuoden vankeudesta elinkautiseen, mutta lain toimeen-
pano on heikkoa eikä Guyana täytä ihmiskaupan vastaisen työn minimivelvoitteita. 

e) Palkkaus 

Yksityissektorilla tuli vuoden 2017 alusta voimaan uusi vähimmäispalkkamääräys. Vähimmäispalkka kuu-
kaudessa nousi noin 140 eurosta 180 euroon. Vähimmäistuntipalkka nousi 1 euroon.18 

Maailmanpankin tuoreimman tilaston mukaan Guyana on 39:nneksi epätasa-arvoisin valtio kotitalouksi-
en varallisuutta mittaavassa indeksissä.19 Kaivannaisten, lähinnä kullan, viennin kasvun myötä valtion-
velkaa on saatu pienennettyä ja keskitulo henkeä kohden on noussut 4 250 Yhdysvaltain dollariin.20 Gu-
yanan kasvu ei kuitenkaan näy yleisenä elintason nousuna. Inhimillisen kehityksen indeksissä Guyanan 
tulos on 0.64/1.00, kun muiden Latinalaisen Amerikan ja Karibian valtioiden tulos on keskimäärin 0.75.  
Lisäksi hallitus käyttää vähemmän rahaa keskeisten julkisten palveluiden tuottamiseen kuin muut alueen 
maat: 222 Yhdysvaltain dollaria henkeä kohden, kun luku muissa on keskimäärin 694 dollaria.21 

f) Syrjintä 

Guyana on ratifioinut ILO:n yleissopimuksen numero 111, joka kieltää kaiken syrjinnän riippumatta työn-
tekijän alkuperästä, ihonväristä, sukupuolesta, uskonnosta tai poliittisesta mielipiteestä. 22 Maassa on 
säädetty syrjinnän kieltävä laki vuonna 1997 ja tasa-arvolaki 1990.23 

Guyanan alkuperäiskansoilla on vaikeuksia saada riittävää koulutusta ja terveydenhoitoa.24 Vuonna 2006 
säädettiin laki alkuperäiskansojen oikeudesta maahan ja paikalliseen itsehallintoon (Amerindian Act), 
mutta monet yhteisöt raportoivat edelleen syrjinnästä. Amerindian Action Movement of Guyana (TAA-
MOG) haastoi hallituksen vuonna 2015 oikeuteen melkein 2 000 alkuperäiskansoihin kuuluvan henkilön 
irtisanomisen takia nuorisotyöttömyysohjelmasta, jonka tavoitteena oli työllistää 18–40-vuotiaita alku-
peräiskansoihin kuuluvia.   

 

                                                      
18

 http://guyanachronicle.com/2016/11/24/new-minimum-wage-order 
19

 https://photius.com/rankings/2017/economy/distribution_of_family_income_gini_index_2017_0.html 
20

 http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf 
21

 http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-288779090-4 
22

 http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_COUNTRY_ID:103086 
23

 http://blue.lim.ilo.org/cariblex/browse_country_guyana.shtml 
24

 https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/guyana 



    
    
    
    
    
    

 

5 

 

Maassa ei ole mitään laillisia ja hyvin vähän käytännön esteitä vapaalle liikkuvuudelle ja asumiselle, mut-
ta etniset ristiriidat saattavat asettaa esteitä joillakin alueilla.25 Kaikilla kansalaisilla on oikeus omistaa 
yrityksiä ja kiinteistöjä. Liiketoimintaa voivat vaikeuttaa laajalle levinnyt korruptio ja huumeisiin liittyvä 
järjestäytynyt rikollisuus. 

Naisiin kohdistuva väkivalta on laajalle levinnyttä.26 Raiskauksista ei ilmoiteta poliisille, ja ilmoitettaessa-
kin tapaukset harvoin johtavat syytteeseen. Guyana sallii valikoivan abortin. Vaikka naiset ovat lain 
edessä tasa-arvoisia miesten kanssa, naiset ovat aliedustettuja työmarkkinoilla ja kohtaavat syrjintää 
niin työllistymisen kuin palkkauksen osalta.  

Homoseksuaalisuus on rangaistavaa ja homoseksuaalit ovat usein poliisin vainon kohteina.27 Korkein 
mahdollinen rangaistus homoseksuaalisuudesta on elinkautinen vankeus. Samoin vastakkaisen sukupuo-
len vaatteisiin pukeutuminen on rangaistavaa niin miehille kuin naisille.  

g) Työaika 

Guyana ei ole allekirjoittanut ILO:n työaikaa säätelevää sopimusta numero 1, mutta osaa työvoimasta 
koskee 40 tunnin enimmäistyöaika viikossa.28 

h) Työturvallisuus  

National Insurance and Social Security Act ja Accidental Deaths and Personal Injuries (Damages) Act -lait 
säätävät eläkkeistä sekä omais-, sairaus-, äitiys- ja hautauskorvauksista. Työntekijä on vakuutettu tapa-
turman, sairauden tai kuoleman varalta. Työnantaja on velvollinen pitämään kirjaa työtapaturmista. 
Työtapaturmista ja työperäisistä sairauksista on tehtävä ilmoitus ylimmälle työvoimaviranomaiselle 
(Chief Labour Officer), joka valvoo lainsäädännön noudattamista. Tehdastyötä koskevan Factories Actin 
mukaan jokainen tuotantolaitos on rekisteröitävä samoin kuin tuotantolaitoksen omistajat, käyttäjät ja 
johtajat.29 

i) Maankäyttö 

Guyanassa maanomistus jakautuu seuraavasti: valtio omistaa 85 prosenttia maasta, alkuperäiskansat 14 
prosenttia ja loput on lähinnä yksityisomistuksessa.30 Maan perustuslaki takaa ulkomaalaisille omistus-
oikeuden myös maahan. Omistusoikeutta hankaloittaa oikeusjärjestelmä, joka on eurooppalais-
roomalaisen ja brittiläisen oikeusjärjestelmän hybridi. Maassa on myös kaksinkertainen rekisteröintijär-
jestelmä maanomistusasiakirjoille (Deed Registry ja Land Registry).  Kaiken kaikkiaan omistusoikeusjär-

                                                      
25

 https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/guyana 
26

 https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/guyana 
27

 https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/guyana 
28

 http://guyana.hoop.la/topic/effective-new-40-hour-work-week-announced 
29

 http://www.guyanalaw.net/employment/ 
30

 https://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2015/241583.htm 
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jestelmä on hyvin monimutkainen, läpinäkymätön ja byrokraattinen päällekkäisine ja kilpailevine sään-
töineen.31 

Guyanan rikkaat kultaesiintymät maan sisäosissa ovat viime vuosikymmenien aikana aiheuttaneet lukui-
sia yhteenottoja. Rannikolta lähtöisin olevat afrikkalais- ja indoperäiset guyanalaiset (“coast landers”) 
ovat ottaneet yhteen alkuperäiskansojen kanssa hyödyntääkseen kultaesiintymiä. Rannikolta tulleet 
vetoavat hallitukselta saamiinsa virallisiin kullankaivuulupiin ja jälkimmäiset pitävät lupien myöntämistä 
maidensa kultaesiintymien hyödyntämiseen loukkauksena ihmisoikeuksiaan vastaan. Sanotaan, ettei 
kiistoissa ole kyse kullasta vaan syvälle juontavista etnisistä ristiriidoista.32 Hyvin merkittävä rooli kiis-
toissa on Brasiliasta käsin tunkeutuvilla laittomilla kullankaivajilla. 

j) Ympäristönsuojelu  

Merenpinnan nousua käsittelevissä arvioissa Guyana on Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen yksi 
uhanalaisimmista valtioista. Joidenkin arvioiden mukaan rantaviiva saattaa vetäytyä jopa 100 kilometriä 
vuoteen 2050 mennessä.33 Kato tuhoaisi suuren osa nykyistä viljelysmaata. Melkein 90 prosenttia maan 
väestöstä asuu kapealla rannikkotasanteella, joka sijaitsee suurelta osin merenpinnan alapuolella.34 Il-
mastonmuutoksella on suuri vaikutus Guyanan talouteen ja väestön hyvinvointiin paitsi merenpinnan 
nousun myös kuivuuden lisääntymisen myötä. Maatalous käsittää viidesosan maan BKT:stä, ja maata-
louden palveluksessa on kolmasosa maan työikäisestä väestöstä.  

Hallitus on laatinut kunnianhimoiset tavoitteet lisätä uusiutuvan energian tuotantoa ja vähentää riippu-
vuutta tuontiöljystä. Maa tuottaa jo ison osan energiastaan biokaasulla eli sokeriruo´osta ja puusta tuo-
tetulla biopolttoaineella. Merkittäviä mahdollisuuksia on myös aurinkoenergiassa, tuulivoimassa, vesi-
voimassa ja muissa biopolttoaineissa. Varsinkin vesivoima on houkutellut runsaasti ulkomaisia sijoittajia, 
ja sitä pidetään tällä hetkellä vahvimpana uusiutuvan energian muotona. Vesivoimakohteita on jo kirjat-
tu noin 60 ja niiden energiapotentiaaliksi arvioidaan 7 000 megawattia.35 Vesivoiman rakentamiseen 
kohdistuu myös kansainvälistä huolta sademetsien kohtalosta. 

Guyanan hallitus julkaisi vuonna 2009 vähähiilisen kehitysstrategian (Low Carbon Development Strategy, 
LCDS), joka tähtää ilmastonmuutoksen estämiseen vähähiilisellä politiikalla ja maan metsiä suojelemal-
la.36 

k) Turvallisuus 

Viime vuosikymmenen aikana murhien määrä on lisääntynyt dramaattisesti ja jengiväkivalta on nostanut 
päätään. Maahan on ilmestynyt huumesalakuljetukseen keskittyneitä liigoja, joilla on vaikutusvaltaa 
maan yhteiskunnallisiin rakenteisiin. Myös jännitteet enemmistönä olevien indo-guyanalaisten ja vä-

                                                      
31

 http://services.iadb.org/wmsfiles/products/Publications/35454388.pdf 
32

 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0743016717300116 
33

 http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-288779090-4 
34

 http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/05/03/world-bank-group-deepen-engagement-guyana 
35

 http://www.ceintelligence.com/files/investment_opportunities/documents/Renewable-Guyana.pdf 
36

 https://www.lcds.gov.gy/ 
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hemmistönä olevien afro-guyanalaisten kesken ovat kasvaneet.  Murhien lukumäärä asukaslukuun näh-
den on Guyanassa Etelä-Amerikan neljänneksi korkein Venezuelan, Kolumbian ja Brasilian jälkeen.37 

Liikeyritysten aseelliset ryöstöt ovat yleisiä varsinkin pääkaupungissa Georgetownissa. Ryöstöt ja kid-
nappaukset ovat lisääntyneet. Guyanan hallitus ei julkaise säännöllisiä rikostilastoja. Useimmat rikollislii-
gat ovat pieniä ja epäyhtenäisiä verrattuna Keski-Amerikan maroihin tai Barrio 18:aan. Georgetownin ja 
Lindenin rikollisjengeillä on todettu yhteyksiä poliittisiin puolueisiin. Ne ovat luonteeltaan puolisotilaalli-
sia ja noudattavat etnistä jakoa. Isot kansainväliset huumesalakuljetusliigat ovat viime vuosina asettu-
neet Guyanaan, ja niillä epäillään olevan yhteyksiä poliisiin ja oikeuslaitokseen. Guyana on kauttakulku-
maa Brasiliasta ja Venezuelasta tuleville huumeille.. 

Kansalaisjärjestöt 

Kansalaisjärjestöt voivat toimia oikeudellisesti turvatussa ympäristössä. Ihmisoikeuspuolustajat pystyvät 
toimimaan vapaasti. Ihmiset voivat osallistua mielenilmauksiin, ja mielenosoitukset sujuvat yleensä rau-
hallisesti. Riippumattomat tiedotusvälineet ja toimittajat voivat toimia suhteellisen vapaasti, mutta käy-
tännössä taloudelliset rasitteet ja pelottelu voivat vaikeuttaa toimintaa.38 

Kansalliset yhteiskuntavastuuverkostot 

Yritysten yhteiskuntavastuu ja siihen liittyvät kysymykset ovat melko uusi asia Guyanassa. Maassa ei 
toimi UN Global Compactin paikallista yhteiskuntavastuuverkostoa tai World Business Council for Sus-
tainable Developmentin kumppaniverkostoa.39 40 

OECD:n monikansallisille yrityksille suunnattuihin toimintaohjeisiin liittyvät yksittäista-
pausten selvitykset 

OECD ei ole raportoinut yhdestäkään yksittäistapauksen selvityksestä Guyanassa.41 

Yhteiskuntavastuuraportoinnin yleisyys 

Yritysten yhteiskuntavastuuraportointi on harvinaista Guyanassa. Yhteiskuntavastuuraportointia koske-
via yleisiä toimintaperiaatteita ei ole olemassa. Global Reporting Initiativen sivuilta ei löydy yhtään yri-
tysten tekemää yhteiskuntavastuuraporttia.42 

Pohjois-Amerikan ja Euroopan yritysvastuunormeihin verrattuna Guyanassa toimivat yritykset eivät to-
teuta yritysvastuuta kovin laajalti. Monet yritykset osallistuvat hyväntekeväisyyteen, mutta toiminnan ei 
voi katsoa vastaavan yritysvastuuta sen yleisessä merkityksessä. Guyanalaiset kuluttajat eivät ole tietoi-

                                                      
37

 https://www.worldatlas.com/articles/murder-rates-by-country.html 
38

 https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/01/01/guyana-overview/ 
39

 https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants 
40

 http://www.wbcsd.org/Overview/Global-Network/Regions/Latin-America 
41

 http://mneguidelines.oecd.org/ 
42

 http://database.globalreporting.org/search/ 
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sia yritysvastuun periaatteista eivätkä näin ollen vaadi sitä yrityksiltä. Hallitus on ilmaissut toiveensa, 
että suuret monikansalliset yritykset näyttäisivät asiassa mallia, varsinkin kaivannaisteollisuudessa.43 

Hyödyllisiä lähteitä 

A World Bank Group Flagship Report: Doing business, Economy Profile Guyana 2017 

http://documents.worldbank.org/curated/en/125091478528558662/pdf/WP-DB17-PUBLIC-Guyana.pdf 

 

 

                                                      
43

 https://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2015/241583.htm#11 

http://documents.worldbank.org/curated/en/125091478528558662/pdf/WP-DB17-PUBLIC-Guyana.pdf

