Anvisningar gällande de utvecklingspolitiska prioriteringarna,
rättighetsperspektivet och definition av målgrupper
Prioritetsområde I: KVINNORS OCH FLICKORS STÄLLNING OCH RÄTTIGHETER HAR FÖRBÄTTRATS
Projektet/programmet fokuserar på prioritetsområde I när dess resultat (outcome) är till exempel ett
eller flera av följande:
 Kvinnors och flickors autonomi och självbestämmanderätt har stärkts genom ökad kunskap och
bättre möjligheter att kräva sina egna rättigheter och fatta beslut som rör dem själva. Mäns och
pojkars deltagande i jämställdhetsarbetet har ökat.
 Kvinnors och flickors politiska deltagande och möjligheter att fatta beslut har förbättrats
och/eller ökat.
 Kvinnors och flickors deltagande i ekonomisk verksamhet och i beslutsfattande som rör
näringsliv, naturresurser och ekonomi har förbättrats.
 Tjänster som rör kvinnors och flickors sexuella och reproduktiva hälsa har förbättrats och
kvinnor och flickor utövar sin rätt att fatta beslut om sin egen hälsa och kropp.
 Tillgängligheten, kvaliteten och genussensitiviteten när det gäller grundutbildning och
utbildning på andra stadiet, yrkes- och högskolestudier för kvinnor och flickor har förbättrats
genom särskilda insatser.
 Åtgärder för att bekämpa våld, utnyttjande och människohandel som drabbar kvinnor och
flickor har effektiverats och/eller ökat, och stödtjänsterna har förbättrats och/eller ökat.
 Kvinnoorganisationers och andra jämställdhetsaktörers kapacitet att främja flickors och
kvinnors rättigheter eller jämställdhet har stärkts.
 Kvinnors och flickors deltagande i internationella och nationella forum för påverkan har stärkts.
 Kvinnors och flickors rättigheter och skydd förverkligas bättre i konfliktområden och deras
deltagande i konfliktlösning och fredsbyggande har garanterats i enlighet med resolution 1325.

Prioritetsområde II: UTVECKLINGSLÄNDERNAS EGEN EKONOMI HAR ÖKAT ARBETSTILLFÄLLEN,
NÄRINGAR OCH VÄLFÄRD
Projektet/programmet fokuserar på prioritetsområde II när dess resultat (outcome) är till exempel ett
eller flera av följande:
 Hållbar ekonomisk utveckling, den ekonomiska verksamhetens ökade tillväxt, mångsidighet
eller resurseffektivitet, ökad handel eller annat internationellt ekonomiskt samarbete eller
investeringar.
 Flera människovärdiga arbetsplatser eller utkomstmöjligheter.
 Bättre affärsmiljö, starkare ekonomiska institutioner, ansvarsfullt företagande eller utveckling
av näringar (inkl. jord- och skogsbruk) eller värdekedjor.
 Bättre tjänster till stöd för företagande, till exempel angående finansiering, infrastruktur,
transporter, lagring, IT eller arbetskraft, eller tjänster som rör social trygghet på
arbetsmarknaden.





Forskning, teknik eller innovationer, eller utnyttjande av dem, för att öka välfärden eller
tillgången till kompetent arbetskraft.
Utvecklingsländers deltagande i internationella handelsförhandlingar.
Flera affärspartnerskap eller ökad kunskap om ekonomisk utveckling eller ökade ekonomiska
samarbetsmöjligheter mellan olika sorters aktörer eller mellan Finland och utvecklingsländer.

Prioritetsområde III: DEMOKRATIN OCH SAMHÄLLENS FUNKTIONSFÖRMÅGA HAR STÄRKTS
Projektet/programmet fokuserar på prioritetsområde III då dess målsättning (outcome) är till exempel
ett eller flera av följande:
 Starkare grund för fredliga samhällen genom stöd till fredsbyggande, konfliktförebyggande eller
nationella dialoger.
 Starkare demokrati, redovisningsskyldighet och samhällelig interaktion genom att stärka de
politiska aktörernas redovisningsskyldighet, civilsamhällets påverkansmöjligheter eller medias
verk
 En starkare rättsstat genom att stärka rättsväsendets och översynsmyndigheters
handlingsförmåga och oavhängighet, genom att öka tillgången till rättstjänster eller genom
människorättsbaserad lagberedning och verkställande av lagar.
 Ökad kapacitet inom den offentliga förvaltningen för att producera tjänster av högre kvalitet
som är tillgängliga för alla genom att stödja reformpolitik, planering, budgetering och genom att
främja redovisningsskyldighet.
 Bättre kvalitet på och tillgång till utbildning genom stöd till utvecklingsprogram och projekt
inom utbildningssektorn.
 En starkare nationell finansieringsbas genom stöd för effektiv och rättvis beskattning och för
att skattemedel används för att finansiera offentliga tjänster genom att stärka offentlig
ekonomiförvaltning, förhindra korruption och illegala finansiella flöden.
Prioritetsområde IV: MATSÄKERHETEN SAMT TILLGÅNGEN TILL VATTEN OCH ENERGI HAR
FÖRBÄTTRATS OCH NATURRESURSERNA ANVÄNDS MER HÅLLBART
Projektet/programmet fokuserar på prioritetsområde IV när dess resultat (outcome) är till exempel ett
eller flera av följande:






Förbättrad matsäkerhet och/eller produktivitet inom jordbruk och fiske.
Vattenförsörjning av hög kvalitet på landsbygden och/eller i städer.
Sanitet och/eller hantering av avfallsvatten som är säker både med tanke på miljön och på
hälsan.
Energiproduktion och -distribution av hög kvalitet.
Hållbar användning av skogsresurser, inklusive bekämpning av avskogning, illegal
skogsavverkning och import av olagligt avverkat timmer (FLEGT).





Hållbar användning av och planering angående naturresurser (jordmånen, ekosystem på land
och vattenresurser) och/eller skydd av naturresurser.
Hejda klimatförändringen och/eller stödja anpassning till den, inklusive REDD+, klimatsmart
jordbruk och förnybar energi.
Bättre förvaltning som har att göra med hanteringen och ägandet av naturresurser och/eller
utvecklingen av jordbruk, vatten och sanitet eller energisektorn.

NIVÅER AV RÄTTIGHETSPERSPEKTIV I UTVECKLINGSSAMARBETE
Nivåerna baserar sig på utrikesministeriets anvisningar om det människorättsbaserade förhållningssättet
i utvecklingssamarbetet (Human Right Based Approach on Finland’s Development Cooperation,
Guidance Note, 2015) och innehåller grundelement som hjälper att definiera och fastställa
målsättningsnivån för olika insatser.
Blind i fråga om de mänskliga rättigheterna
De mänskliga rättigheterna beaktas inte inom insatsen, och det har inte utvärderats om insatsen
eventuellt har en omedveten negativa inverkan på de mänskliga rättigheterna.
Sensitiv i fråga om de mänskliga rättigheterna – de mänskliga rättigheterna är en del av processen
Människorättsprinciperna styr planeringen, genomförandet, uppföljningen och utvärderingen av
insatsen. Det har gjorts en grundläggande bedömning av människorättssituationen för att säkerställa att
insatsen inte direkt eller indirekt inskränker på åtnjutandet av de mänskliga rättigheterna och inte heller
bidrar till eller stärker diskriminerande strukturer, normer eller praxis. Det är inte en uttrycklig
målsättning för insatsen att främja de mänskliga rättigheterna. I insatsen kan et det ingå element som
har att göra med kapacitetsutveckling och påverkansarbete.
Progressiv i fråga om de mänskliga rättigheterna – de mänskliga rättigheterna är en del av processen
och delvis integrerade i insatsens förväntade resultat
Människorättsprinciperna är integrerade i insatsens processer Som en del av de förväntade resultaten
ingår ökad respekt för, skydd och förverkligande av de mänskliga rättigheterna. Olika ansvarstagares och
rättighetsbärares behov, utmaningar och kapacitet har tas i beaktande inom projektets aktiviterer och
förväntade resultat – särskilt när det gäller grupper i utsatt ställning. Uppdelade statistik används och
analyseras systematiskt under planeringen och uppföljningen av insatsen och dess resultaten. Insatsen
tar sig ändå inte nödvändigtvis an grundorsaker inom lagstiftning, normer, seder och bruk. I insatsen kan
et det ingå element av kapacitetsutveckling och påverkansarbete.
Transformativ i fråga om de mänskliga rättigheterna – de mänskliga rättigheterna är fullt integrerade i
processen och i de förväntade resultaten och tyngdpunkten ligger uttryckligen på kapacitetsutveckling
och påverkansarbete
Insatsen strävar aktivt efter att förändra samhällen och utrota diskriminering genom att åtgärda
grundorsaker i lagstiftning, seder, normer och praxis, i enlighet med standarder och principer för de
mänskliga rättigheterna. De mänskliga rättigheterna styr fastställandet av förväntade resultat.
Målmedvetna åtgärder riktas mot kapacitetsutveckling och påverkansarbete. Redovisningsskyldighet
betonas, och i planeringen definieras tydligt rättighetsbärarnas rättigheter och ansvarstagarnas
skyldigheter. Insatsen kopplas till strategisk politisk dialog om särskilda utmaningar angående de
mänskliga rättigheterna som är relevanta för insatsen.

PERSONER I UTSATT STÄLLNING SOM EN DEL AV PROJEKTETS/PROGRAMMETS MÅLGRUPP
Under denna punkt kartläggs de grupper i utsatt ställning som ingår i målgruppen för
projektet/programmet. Här meddelas också om projektet/programmet uppfyller, främjar eller
uppmärksammar rättigheter och/eller delaktighet för personer med funktionsnedsättning.
Anvisningar angående projekt/program där personer med funktionsnedsättning utgör målgruppen:
Projekt särskilt för personer med funktionsnedsättning: Projektets huvudsakliga målsättningar är att
stärka rättigheter och ställning för personer med funktionsnedsättning och/eller så är det personer med
funktionsnedsättning som är de den primära målgruppen för projektet. Av projektets budget används
100 procent till att uppnå dessa mål. Projektet kan fokusera till exempel på lagstiftning,
kapacitetsutveckling, tillgång till basservice, stärka möjligheter att delta och påverka, sysselsättning,
utkomst, infrastuktur, attityder eller insamlande av data.
Delvis fokus på personer med funktionsnedsättning: Det är inte projektets huvudsakliga målsättning att
främja rättigheter för personer med funktionsnedsättning eller deras ställning. Projektet innehåller dock
en särskild del där man fokuserar på att främja rättigheter eller möjligheter att delta för personer med
funktionsnedsättning inom den sektor som projektet gäller. Delprojektet har en skild budget.
Projekt där tillgänglighetsfrågor beaktas: Det ingår inga särskilda målsättningar angående personer
med funktionsnedsättning i projektet och det finns inte nödvändigtvis någon skild budget för dessa
frågor. Det finns ändå funktioner i projektet som främjar eller möjliggör att personer med
funktionsnedsättning kan delta och dra nytta av projektet, till exempel genom att personer med
funktionsnedsättning har möjlighet att delta i planeringen, verkställandet och uppföljningen. Projektet
kan också främja deltagande av personer med funktionsnedsättning genom att till exempel avlägsna
eller minska hinder för deltagande eller genom tillgänglig kommunikation.
Handikappfinansieringens andel
En bedömning av andelen finansiering för finansieringen för personer anges i procent av
projektets/programmet totala finansiering. Ange också hur finansieringen fördelas över olika år.

