Ahtisaari painottaa globaalia yritysvastuuta
Menestyvät yritykset nostavat taloudellisten arvojen rinnalle ympäristöä ja ihmisten
hyvinvointia koskevat arvot. Näin sosiaaliset ja ekologiset näkökulmat yhdistyvät
liiketoimintaan. Yritysvastuu on presidentti Ahtisaaren mielestä yhä globaalimpi asia.
Nobelin rauhanpalkinnon saaja, presidentti Martti Ahtisaari perusti Crisis Management
Initiativen (CMI) vuonna 2000. CMI on itsenäinen, voittoa tavoittelematon järjestö, joka
tuottaa tietoa ja käytännön ratkaisuja rauhanprosesseihin ja erilaisten konfliktien
ratkaisuun. Crisis Management Initiativen perustehtävänä on kestävän turvallisuuden
vahvistaminen (www.cmi.fi).
Työllisyys- ja turvallisuuskysymykset nostettava vastuukeskusteluun
Ahtisaaren mielestä yrityksen vastuullisuus ilmenee siinä, miten se huomioi toimintansa
vaikutukset yhteiskuntaan ja eri sidosryhmiinsä. Arvioitavaksi tulevat muun muassa
työllisyys-, turvallisuus- ja ympäristökysymykset. Myös yrityksen viestinnän avoimuus on
tärkeä osa vastuullista toimintaa (www.cmi.fi).
Yritykset vaikuttavat osaltaan koko yhteiskuntaan, sen kehitykseen ja vakauteen
lisääntyvinä työpaikkoina ja verotuloina.
On olemassa paljon näyttöä siitä, että vastuullisesti toimivat yritykset menestyvät
pidemmällä aikavälillä paremmin kuin kilpailijansa. Sekä kuluttajat että sijoittajat ovat
valintakriteeriensä kautta merkittäviä vaikuttajia. Yhä useampi kansainvälinen rahasto tai
sijoittaja tekee päätöksensä eettisin perustein. Näin eettiset tekijät heijastuvat pitkällä
aikavälillä vääjäämättä yrityksen tulokseen ja työnantajakuvaan. Suomessakin on näillä
perusteilla tunnustusta saaneita pörssiyhtiöitä (www.cmi.fi).
Yhteiskunnan vakaus ja yritysten yhteiskuntavastuu nivoutuvat yhteen
Yritykset voivat mieltää rauhantyön etäiseksi asiaksi. Tosi asiassa se on hyvinkin
keskeinen: konfliktien ehkäiseminen ja ratkaiseminen ovat tärkeitä vakaan
toimintaympäristön ja konfliktinjälkeisen taloudellisen kehityksen kannalta. Perusturva ja
työllistäminen ovat keskeisiä tekijöitä vakauden ja hyvinvoinnin edistämisessä, sekä
kehittyneissä että kehittyvissä maissa (www.cmi.fi).
Turvallisuuskäsitteen laajentuessa on alettu puhua sotilaallisen turvallisuuden lisäksi
taloudellisesta, yhteiskunnallisesta ja ympäristöllisestä turvallisuudesta. On havaittu, että
useissa tapauksissa suurin uhka ihmisten turvallisuudelle ei ole valtioiden välinen sota,
vaan esimerkiksi talouden romahtaminen, poliittinen alistaminen, väestöräjähdys, etniset
konfliktit, luonnon tuho, terrorismi ja rikollisuus. Työttömyys ja huoli taloudellisesta
selviämisestä on tärkeä osa ihmisen turvallisuuden tunnetta (www.cmi.fi).
Ahtisaari kantaakin huolta tulevasta ja viittaa YK:n alaisen ILO-järjestön ennusteeseen,
jonka mukaan tulevaisuudessa maailmassa voi olla peräti miljardi työtöntä, pääosin
kehittyvistä maista. "Tällaisista asetelmista sikiää helposti syrjäytymistä, radikalisoitumista
ja konflikteja." (www.formin.fi)

Presidentti Ahtisaari summaa lopuksi, että konflikteja ehkäisevä rauhantyö säästää koko
kansainvälisen yhteisön resursseja. Arvopohjaisen ajattelun omaksuminen on
ensimmäinen askel kohti yhteisvastuullista toimintamallia (www.cmi.fi).

