SUOMEN KEHITYSPOLITIIKKA
Yksi maailma, yhteinen tulevaisuus — kohti kestävää kehitystä
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Suomen kehityspolitiikassa on 4 painopistettä:
1. naisten ja tyttöjen oikeudet
2. kehitysmaiden talouksien kehittyminen työpaikkojen, elinkeinojen ja hyvinvoinnin lisäämiseksi
3. yhteiskuntien demokraattisuus ja toimintakyky, ml. verotuskyky
4. ruokaturva, veden ja energian saatavuus sekä luonnonvarojen kestävä käyttö

Aasiassa Suomi keskittää tukensa kolmeen
köyhimpään ja hauraaseen maahan: Afganistaniin, Myanmar / Burmaan ja Nepaliin.
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Suomi lisää tukea Syyrian ja
Irakin konflikteista kärsivien
alueiden kantokyvyn vahvistamiseen. Tuki Palestiinalaisalueelle jatkuu.
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Afrikassa Suomi lisää tukea Somalialle ja Etiopialle.
Kenian, Mosambikin ja Tansanian kanssa kehitysyhteistyötä jatketaan. Sambia
on lähellä keskitulotasoa, ja
sen kanssa on mahdollista
edetä monipuolisempaan
yhteistyöhön.
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Kahdenvälisessä toiminnassa painotetaan vähiten
kehittyneitä ja hauraita maita, joissa Suomen rahoitukselle on selkeästi suurin tarve. Pakolaisuuden lähtö-,
vastaanotto- ja kauttakulkumaihin suunnataan aiempaa enemmän voimavaroja. Kehitysmaiden oma vastuu,
omistajuus ja tahto kehittyä ovat työn perustana.
Kansainvälisistä järjestöistä naisten ja tyttöjen
oikeuksien vahvistamista ajavat YK-järjestöt, ensisijaisesti UN Women, UNFPA ja UNICEF, ovat jatkossa Suomen tärkeimpiä kumppaneita. Yhteistyö useiden YK:n toimijoiden kanssa jatkuu painopistealueilla.
Kehityspankit ja EU säilyvät keskeisinä yhteistyötahoina jatkossakin.

Ukrainan kehitystä tuetaan ulko- ja turvallisuuspoliittisista
sekä taloudellisista syistä. Suomi tukee myös Keski-Aasian
köyhimpiä maita Kirgisiaa ja Tadžikistania ja käynnistää
pienimuotoisen tuen Eritrealle.
Vaurastuvien maiden kanssa tehtävää yhteistyötä varten
vahvistetaan rahoitusinstrumentteja, joita voidaan hyödyntää kun siirrytään kehitysyhteistyöstä normaaliin valtioidenväliseen kanssakäymiseen. Näin toimitaan esimerkiksi
Vietnamissa.

On tärkeää, että suomalainen kansalaisyhteiskunta
osallistuu kehitysmaiden kansalaisyhteiskunnan kehittämiseen. Kansalaisyhteiskuntatuen resursseja suunnataan
siten, että pääpaino on kokeneiden järjestöjen monivuotisessa ohjelmatuessa. Lisäksi tuetaan kohtuullista määrää järjestöhankkeita sekä valikoidusti kansainvälisten ja
kehitysmaiden kansalaisjärjestöjen toimintaa.
Yritysten, järjestöjen ja korkeakoulujen keskinäistä yhteistyötä tuetaan. Korkeakoulujen, tiede- ja tutkimusyhteisöjen, asiantuntijalaitosten ja kuntien osallistumista kehitysyhteistyöhön kannustetaan.
Tiivistelmä perustuu 4.2.2016 hyväksyttyyn valtioneuvoston
selontekoon Suomen kehityspolitiikasta.

http://formin.finland.fi/kehityspolitiikka

