FINLANDS UTVECKLINGSPOLITIK
En värld, en gemensam framtid — mot hållbar utveckling
Riktlinjerna för Finlands utvecklingspolitik
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Det finns fyra prioriterade områden i Finlands utvecklingspolitik:
1. kvinnors och flickors rättigheter
2. utveckling av utvecklingsländernas ekonomier så att det skapas mera arbetsplatser, näringar och välfärden ökar
3. demokrati, samhällens funktionsförmåga och beskattningsförmåga
4. tryggad tillgång till mat, vatten och energi samt hållbar användning av naturresurser

I Asien fokuserar Finland sitt stöd till de
fattigaste och bräckliga staterna:
Afghanistan, Myanmar/Burma och Nepal.
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Finland höjer sitt stöd till de regioner som drabbas av konflikterna
i Syrien och Irak, för att öka regionernas bärkraft. Finland fortsätter
stödja Palestinska området.
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I Afrika ökar Finland stödet
till Somalia och Etiopien.
Utvecklingssamarbetet
med Kenya, Moçambique
och Tanzania fortsätter.
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där kan Finland gå vidare
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I den bilaterala verksamheten betonas de minst
utvecklade staterna och bräckliga stater där behovet
av Finlands finansiering är störst. Mer resurser ska riktas
till ursprungs-, transit- och mottagarländerna för flyktingströmmen. Utvecklingsländernas eget ansvar, ägarskap och vilja att utvecklas är basen för allt arbete.
Bland de internationella organisationerna är det i
främsta hand FN-organen som arbetar för att stärka kvinnors och flickors rättigheter, UN Woman,
UNFPA och UNICEF, som är Finlands viktigaste partner. Samarbetet med andra FN-organisationer fortsätter inom Finlands prioriterade områden. Utvecklingsbankerna och EU förblir viktiga samarbetspartner också
i fortsättningen.

Utvecklingen i Ukraina understöds av utrikes- och säkerhetspolitiska och av ekonomiska orsaker.
Finland stöder också de fattigaste staterna i Centralasien,
Kirgizistan och Tadzjikistan, och inleder ett småskaligt
utvecklingssamarbete med Eritrea.
Som stöd för samarbetet med tillväxtländer stärks finansieringsinstrumenten som kan utnyttjas när man övergår från
utvecklingssamarbete till annat mellanstatligt samarbete.
Det sker bland annat i Vietnam.

Det är viktigt att det finländska civilsamhället deltar i
utvecklandet av civilsamhället i utvecklingsländerna. Stödet till frivilligorganisationerna riktas så att tyngdpunkten ligger på mångårigt programstöd till erfarna organisationer. Utöver detta understöds ett visst antal projekt av
finländska organisationer och ett urval projekt av internationella icke-statliga organisationer och organisationer i
utvecklingsländer.
Samarbete mellan företag, organisationer och högskolor understöds också. Högskolors, forskningsinstituts, sakkunniginrättningars och kommuners deltagande
i utvecklingssamarbete uppmuntras.
Sammandrag av statsrådets redogörelse om Finlands
utvecklingspolitik som godkändes den 4 februari 2016

http://formin.finland.fi/utvecklingspolitik

