DEMOKRAATTISET JA
TOIMINTAKYKYISET YHTEISKUNNAT
Suomen perusarvot ja käytännöt kehityksen tukemisessa

Vakauden, demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltiokehityksen edistäminen on tärkeää Suomelle
kansainvälisessä yhteistyössä. Suomen oma kokemus
on osoittanut, että nämä ovat tärkeitä tekijöitä rauhan ja
kehityksen saavuttamisessa.

Suomen maakohtaisesta kahdenvälisestä avusta 57
prosenttia menee hauraille valtioille. Suomi tukee
kokonaisvaltaisesti rauhaa, oikeutta, turvallisuutta
ja kehitystä YK:n kestävän kehityksen tavoitteen
16 mukaisesti.

Suomen kokemuksen mukaan tehokas verotus tekee
mahdolliseksi laadukkaat palvelut, jotka vahvistavat
tasa-arvoa. Suomi on mukana luomassa globaaleja verosäännöksiä ja vahvistamassa verotuksen asemaa sekä julkista talouden hallintaa.

Kestävä kehitys on
todennäköisempää
saavuttaa rauhanomaisissa ja
demokraattisissa yhteiskunnissa,
joissa oikeusvaltioperiaatetta
kunnioitetaan ja tehokas verotus
tuottaa julkisia palveluja ja
koulutusta kaikille.

Kansalaisosallistuminen, vapaa kansalaisyhteiskunta,
osallistava päätöksenteko ja sananvapauden kunnioittaminen johtavat ihmiskeskeiseen kestävään kehitykseen.

Suomi edistää toiminnallaan sitä, että:
Poliittisten instituutioiden
demokraattisuus on vahvistunut ja
kansalaisten yhdenvertaiset
mahdollisuudet vaikuttaa
poliittiseen päätöksentekoon ovat parantuneet.

Verotus toimii tehokkaammin julkisten palveluiden rahoittamiseksi.

Hallinto ja oikeuslaitos tuottavat
parempia julkisia palveluita, koulutuspalvelut mukaan luettuina, ja ne ovat
entistä paremmin ihmisten
saatavilla.

Kansalaisyhteiskunnan
toimintaedellytykset
ja sananvapaus ovat
vahvistuneet.

Esimerkkejä Suomen toimista:
Afganistanissa Suomi työskentelee oikeus- ja turvallisuussektorilla ihmisoikeuksien, oikeusvaltion ja hyvän hallinnon parissa.
Vuosina 2013–2017 Suomi kanavoi 20 miljoonaa euroa UNDP:n
Law and Order Trust Fundin (LOTFA) kautta ammattimaisen
siviilipoliisin toiminnan rahoittamiseksi. Lisäksi Suomi on
tukenut Afganistanin riippumattoman ihmisoikeuskomission
työtä 2,4 miljoonalla eurolla vuosien 2011–2016 aikana.
PALESTIINA

Suomi tukee kansallisia ja paikallisia pyrkimyksiä oikeusvaltion vahvistamiseksi
ja oikeuspalveluiden saatavuuden lisäämiseksi erityisesti naisille, vammaisille
ja haavoittuvassa asemassa oleville ryhmille Nepalissa, Myanmarissa,
Kirgisiassa, Tadžikistanissa ja Pohjois-Afrikassa. Suomi on kohdentanut
13,9 miljoonaa euroa vuonna 2016 meneillään oleviin UNDP:n maaohjelmiin
oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien vahvistamiseksi kumppanimaissa.
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Vuodesta 2013 lähtien Keniassa
on ollut käynnissä julkisen sektorin
uudistus, jonka tavoitteena on
hajauttaa julkista valtaa ja tuoda
sekä palvelut että päätöksenteko
lähemmäs kansalaisia. Suomen
tuki (3,2 miljoonaa euroa vuosille
2016–2019) URAIA Trustille ja sen
kumppaneille on lisännyt kansalaisten mahdollisuuksia osallistua
päätöksentekoon ja maakuntien
hallinnon suunnitteluun.
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Myanmarissa Suomi tukee parlamentin teknistä valmiutta ja laajempaa
siviilivirkamiesuudistusta UNDP:n kautta. Osavaltio- ja aluetasolla vahvistetaan poliittisten puolueiden demokraattista toimintaa ja puolueiden
välistä vuoropuhelua politiikkakoulun avulla. Myanmarin politiikkakoulun
tavoitteena on vahvistaa demokratiaa, ja se on Demo ry:n hanke.
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Suomi tukee kumppanimaita, jotta nämä voivat tarjota laadukasta koulutusta
Mosambikissa, Etiopiassa, Nepalissa, Myanmarissa, Palestiinassa ja Afganistanissa. Yhä suurempi osa sekä tytöistä että pojista pääsee ilmaiseksi
peruskouluun, mukaan lukien vammaiset ja vähemmistöihin kuuluvat lapset.
Suomen tuki koulutussektorille vuonna 2015 oli 56 miljoonaa euroa.

Verotarkastukset ovat osoittautuneet tehokkaimmaksi keinoksi kasvattaa verotuloja. African Tax
Administrations Forumin (ATAF) kautta Suomi tukee Namibian veroviranomaisia yritysverotuksen
seurannan tehostamiseksi. Suomi rahoittaa myös Global Finacial Integrity:ä (GFI) sen tavoitteessa
hillitä laittomia rahavirtoja esimerkiksi Myanmarissa. Suomi tukee julkisen taloushallinnon ja
verotuksen vahvistamista myös Tansaniassa, Keniassa ja Somaliassa.
Yhteistyössä kansalaisjärjestöjen kanssa Suomi pyrkii vahvistamaan kehitysmaiden omia kansalaisyhteiskuntia ja kansalaisten roolia kehityksessä. Suomi tukee kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötä vuosittain 65 miljoonalla eurolla. Tuella esimerkiksi kansalaisjärjestöjen kattojärjestö
CIVICUS vahvistaa kansalaisyhteiskunnan kykyä valvoa sosiaalisen vastuullisuuden toteutumista
ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanoa.

Suomi tukee kestävän kehityksen tavoitteen numero 16 toimeenpanoa, joka pyrkii edistämään rauhanomaisia yhteiskuntia,
oikeudenmukaisuutta ja tehokkaita instituutioita. Suomi tukee kansainvälistä rauhan- ja valtionrakentamista ja New Deal
-suunnitelmaa kehitysyhteistyön toteuttamiseksi hauraissa valtioissa. Suomi on mukana politiikkadialogeissa jakamassa
kokemuksia demokratiasta ja oikeudenmukaisuudesta ymmärtäen, että kehitykselle ei ole vain yhtä mallia. Suomi tukee
kansalaisjärjestöjä kuten suomalaista konfliktinratkaisujärjestöä CMI:tä (Crisis Management Inititative), Kirkon ulkomaanapua ja Suomen Lähetysseuraa dialogin edistämisessä, väkivallan ehkäisemisessä ja rauhanomaisessa konfliktinratkaisussa
esimerkiksi Syyriassa, Jordaniassa, Somaliassa, Palestiinassa ja Myanmarissa.

http://formin.finland.fi/kehityspolitiikka

