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Förord

Det arbete som medborgarorganisationerna utför
är en viktig del av den ﬁnländska utvecklingspolitiska helheten. Organisationsarbetet har en lång
historia bakom sig och en lovande framtid framför sig.
Avsikten med denna riktlinje är att granska organisationsarbetets roll i Finlands utvecklingspolitik, linjera och förenhetliga stödförfaranden och
understryka vilka principer som bör följas i dialogen mellan utrikesministeriet och organisationerna. Riktlinjen kan ses som en slags vägkarta
för dialogen. Samtidigt kan man förhoppningsvis
också visa en mångsidig bild av organisationsarbetet för läsare som står utanför organisationsfältet.
Varje organisation söker och hittar själv sin uppgift och sina verksamhetsformer. Ministeriets roll
är att stödja och göra det möjligt för medborgarsamhället att delta. Organisationerna agerar själv-

ständigt men passar även in under större paraplyn. FN:s millenniemål är det mest globala och
täckande utvecklingspolitiska paraplyet så väl för
regeringarnas som för organisationernas arbete.
Riktlinjens beredningsprocess har bestått av
många olika skeden. Det har förekommit både
entusiasm, grundstötningar, rädsla, önskemål,
rykten, intensivt grubblande och sökande efter
något nytt. Diskussioner har förts och samförstånd har nåtts. Processen var nyttig både för
ministeriet och organisationerna. Ett varmt tack
till alla som deltog i beredningsprocessen.
Att man slutar utforma texten betyder inte att
processen är avslutad. Som bäst innebär den färdiga riktlinjen ett steg framåt när det gäller att förbättra utvecklingssamarbetets kvalitet och effektivitet. Det aktiva greppet om utvecklingen måste
fortsätta. Det är allas vår rättighet och skyldighet
för att de gemensamma målen skall uppnås.

Paula Lehtomäki
Utrikeshandels- och utvecklingsminister
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Sammanfattning

Syftet med en riktlinje för medborgarorganisationer är att stödja kvaliteten och effektiviteten i de
ﬁnländska medborgarorganisationernas utvecklingspolitiska arbete. Med riktlinjen strävar utrikesministeriet efter att främja organisationernas
mångsidighet, engagemang och professionalism
samt efter att utveckla och sprida deras kunnande.
Medborgarorganisationerna spelar en viktig roll
för Finlands utvecklingspolitiska helhet. Det
utvecklingssamarbete de utför kompletterar det
ofﬁciella bilaterala och multilaterala samarbetet
och EU:s utvecklingssamarbete. Medborgarorganisationernas speciella mervärde är deras direkta
kontakter till gräsrotsnivån.
Medborgarorganisationernas utvecklingssamarbetsstöd är indelat i projektstöd för små och medelstora organisationer och programstöd åt partnerskapsorganisationer. De kommer också att
förbli de huvudsakliga formerna av stöd i fortsättningen. Förutsättningarna för alla stödformernas
beviljande är att organisationerna har gott rykte, är pålitliga och att utvecklingssamarbetet de
bedriver är av god kvalitet.
De små medborgarorganisationernas verksamhetsmöjligheter förbättras genom att man förenklar och förnyar ansöknings- och rapporteringsprocessen i samband med projekten.
Utrikesministeriet inleder förberedelser, i dialog
med organisationerna, om möjligheterna att lägga ut administrationen av småprojekt. Av de organisationer som anhåller om understöd förväntas
mera kapacitet än tidigare. Istället för ett år som
gällde tidigare måste organisationen ha funnits

registrerad i organisationsregistret i två års tid
innan den kan få understöd. Ett nytt kapacitetskriterium är att en organisation som får understöd måste ha minst trettio medlemmar eller på
något annat sätt visa att den är kapabel att sköta
utvecklingssamarbetsprojekt. För att trygga små
organisationers verksamhetsmöjligheter anvisas minst 30 % av utvecklingssamarbetsstödet till
små och medelstora organisationers projektstöd,
såvida det ﬁnns tillräckligt många projekt som
fyller kraven för beviljande.
Partnerskapsavtalssystemet utvecklas. Urvalskriterierna för de organisationer som omfattas av
avtalet förnyas så att de är ﬂexibla vad gäller stödets form och innehåll men entydiga vad gäller
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bedriva ﬂeråriga samarbetsprojekt. Organisationerna beviljas understöd för informationsverksamhet som gäller utvecklingsländer och utvecklingssamarbete och som sker i Finland. Bland de
medborgarorganisationer som får informationsstöd ﬁnns också sådana som inte bedriver någon
projektverksamhet. Information som är direkt
förbunden med utvecklingssamarbetsprojekt lösgörs ur administrationskostnaderna för att istället ingå i projektets aktivitetsutgifter. Stödet för
projektberedningsresor och konferensresor förändras inte.

kvalitet och fruktbarhet. När man väljer nya partnerskapsorganisationer och värderar gamla beaktar man också den utvecklingspolitiska komplementaritet de för med sig i relation till Finlands
utvecklingssamarbete i sin helhet. Partnerskapsavtalen är i kraft tills vidare men ﬁnansieringsavtalen är tidsbestämda och går att förnya. Partnerskapsavtal kan förlängas om organisationen
uppfyller kriterierna och förlängningen är utvecklingspolitiskt motiverad.
Organisationerna är skyldiga att följa upp biståndets kvalitetsutveckling, resultat och effektivitet
på ett systematiskt vis. De förfaranden gällande
kvalitetskontroll och uppföljning av effektivitet
som partnerskapsorganisationerna i sitt samarbete har tagit fram utvidgas aktivt så att alla organisationer kan ha nytta av dem. Organisationerna uppmuntras att utöka sitt inbördes samarbete
och de samarbetsstrukturer som de etablerar kan
få status av partnerskapsorganisation.
Stödet till medborgarorganisationernas informationsprojekt och utvecklingsfostran utvecklas så
att man gör det möjligt för organisationerna att
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Kepa:s (Servicecentralen för utvecklingssamarbete) verksamhet som organisationernas samarbetsorgan, utbildare och projektrådgivare bör förstärkas, och dess verksamhet främjas att bli allt mer
målinriktad. Kepa ses som en betydande partner i
den utvecklingspolitiska verksamheten. Meningen
med det understöd som Kepa beviljas är att främja medborgarorganisationernas utvecklingssamarbete och dess övriga utvecklingspolitiska verksamhets kvalitet, fruktbarhet och tillförlitlighet.
Utrikesministeriet fortsätter att stödja utvecklingssamarbetsorganisationernas EU-förenings,
Kehys r.f., veksamhet samt att utbetala de nationella andelarna till projekt som får stöd av EUkommissionen.
Utrikesministeriet stödjer och värdesätter frivilligarbete. Kostnaderna för utvecklandet av frivilligarbetet kan införlivas i projektens budget.
Självﬁnansieringsandelen för projekten bibehålls
på nuvarande 15 % nivå.
Utrikesministeriet fortsätter att bedriva växelverkan och utveckla dialogen med organisationerna
regelbundet.
Innehållet i riktlinjens förnyelser granskas vid
verkställningsskedet och i samband med att projektstödets handbok förnyas. Förnyelserna verkställs i dialog med medborgarorganisationerna
och deras åsikter beaktas.

1.
Medborgarorganisationerna i Finlands
utvecklingspolitik

Finlands utvecklingspolitik styrs av löftet att uppfylla FN:s millenniedeklarations mål och värderingar. Till dem hör bland annat att säkerställa de rättigheter på individnivå som slagits fast i
människorättskonventioner, principen för hållbar
utveckling, att respektera utvecklingsländernas
invånares självbestämmanderätt och ansvar, samt
partnerskap för utveckling. Med utvecklingspolitik avses konsekvent verksamhet inom alla de
områden av internationellt samarbete och nationell politik som påverkar utvecklingsländernas

ställning och minskning av fattigdomen. Intensivt
samarbete för att uppnå de utvecklingspolitiska
målen bedrivs med medborgarsamhället, så väl i
Finland som i utvecklingsländerna.
Avsikten med partnerskap, med medborgarorganisationer och organisationer emellan, är att
uppnå millenniemålen och förstärka medborgarsamhället och de lokala invånarnas möjligheter att påverka i utvecklingsländerna. De ﬁnländska organisationerna har egna partners i
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jekt och kampanjer. Organisationsarbetet grundar
sig på frivilliga insatser och egna initiativ. Medborgarorganisationerna fungerar som sakkunniga, opinionsbildare, informationsförmedlare och
projektverkställare.

utvecklingsländerna som man förverkligar samarbetet med, oftast är det fråga om medborgarorganisationer. Samarbetsparterna i utvecklingsländerna har många olika roller när det gäller
samhällets utveckling. De främjar jämlikheten i
samhället, genomför global fostran och aktiverar
människor så att de själva agerar för att förbättra sin situation. De ﬁnländska organisationerna
stödjer sina samarbetsparter och deras kapacitet.
På så sätt förstärker partnerskap utvecklingsländernas medborgarsamhälle.
Medborgarorganisationernas utvecklingssamarbete spelar också en viktig roll i det ﬁnländska samhället. Med dess hjälp åstadkommer man direkt
umgänge med utvecklingsländerna, mera vetskap om utvecklingsländernas situation och behov
och mera understöd för utvecklingssamarbetet.
Genom organisationerna får många människor
personliga erfarenheter av utvecklingsländerna
och möjligheter att delta i utvecklingssamarbete.
Organisationerna är dessutom viktiga samarbetsparter för utrikesministeriet när det handlar om
påverkan och dialog.
Det ﬁnländska medborgarsamhället verkställer
utvecklingspolitik på många olika sätt med pro-
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Det arbete som organisationerna utför är en
del av Finlands utvecklingspolitik och utgör ett
anmärkningsvärt tillägg till det bilaterala och
multilaterala utvecklingssamarbetet, likaså till det
utvecklingssamarbete som Europeiska unionen
bedriver. Organisationsarbetets särskilda styrka
är dess närhet till och närvaro på gräsrotsnivån.
Genom organisationerna kompletteras Finlands
utvecklingssamarbetshelhet regionalt, tematiskt
och innehållsmässigt. Det är speciellt viktigt i en
situation där det ofﬁciella utvecklingssamarbetets
tyngdpunkt förskjuts i riktning mot sektor- och
programstöd.
De projekt som erhåller statsunderstöd måste följa samma linje som Finlands utvecklingspolitiska
målsättningar och FN:s millenniemål. Inom de
referensramarna står det organisationerna fritt att
själva välja sina partners, arbetsformer, målländer
och nyttohavare, i enlighet med sina egna värdegrunder.
Denna riktlinje omfattar förhållandet mellan utrikesministeriet och de ﬁnländska medborgarorganisationerna, och speciellt det statsunderstöd
som beviljas inhemska medborgarorganisationers utvecklingssamarbete. Riktlinjens mål är att
strukturera funktioner förknippade med utvecklingssamarbetsstöd till en mera samlad helhet
samt att förnya och förenhetliga förfaranden.
Stödet till internationella medborgarorganisationer och utvecklingsländernas medborgarsamhälle med hjälp av anslag för lokalt samarbete
har linjerats separat. Medborgarorganisationernas roll som hjälpkanaler har också uppmärksammats i utrikesministeriets riktlinje för humanitärt
bistånd och direktiv för närområdessamarbete.

2.
Från bäck till ﬂod

Utrikesministeriet understödde medborgarorganisationernas utvecklingssamarbete för första gången år 1974. I början omfattades drygt tio
föreningar av stödet. Organisationernas frivilliga
engagemang för utvecklingssamarbetet var starkt,
man hade redan hunnit påbörja biståndsarbete
utan understöd från staten. Vissa missionsorganisationer hade i det skedet bedrivit sin verksamhet
i utvecklingsländerna i tiotals år.

Utvecklingssamarbetsorganisationerna och procentrörelserna grundade år 1985 en paraplyorganisation, Servicecentralen för utvecklingssamarbete,
Kepa, för att stödja utvecklingssamarbetsprojekt i
utvecklingsländerna och information om utvecklingsländerna i Finland. På uppdrag av utrikesministeriet administrerade Kepa också det ﬁnska
volontärprogrammet i tio års tid.
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Utvecklingstrenden har gått mot kraftigt ökande
antal organisationer och projekt, och organisationerna har bildat samarbetsorgan. En betydande
andel av organisationernas utvecklingssamarbete
består av relativt små projekt på mindre än 50 000
euro per år. De internationella organisationerna
och de ﬁnländska har intensiﬁerat sitt samarbete.
EU-ländernas organisationers inbördes samarbete har förstärkts samtidigt som det utvecklingssamarbetsstöd som EU-kommissionen beviljar åt
organisationer har vuxit och blivit mångsidigare.
År 1993 togs de första så kallade ramavtalen i
bruk i samband med utrikesministeriets projektstöd, de gällde organisationer som bedrev ett
stort antal projekt. Under åren 1993-2001 slöts
avtal med sju organisationer. Avsikten var att
rationalisera och minska på arbetsbördan genom
att förena många projekt som bedrevs av en och
samma organisation i ett enda avtal.
Från och med år 2003 övergick man till den så
kallade partnerskapsmodellen där varje organisations projekt behandlas i ett partnerskapsprogram. Typiskt för programmet är att det behandlar funktionerna på olika plan och sektorer och
programmet är målinriktat i sin helhet.
Vid sidan av partnerskapsavtalen har man fortsatt att stödja små och medelstora organisationers projekt. Handboken om projektstöd, direktiven och rapporteringsformulären har förnyats.
Projektens administration har förblivit densamma men antalet projekt har vuxit ca. 40 -faldigt,
samtidigt som mängden dokument som krävs för
ansökningar och rapportering har ökat.
År 1998 slöts de första ﬁnansieringsavtalen med
specialfonder. Fonderna kanaliserar utvecklingssamarbetsstödet direkt till projekt som i sin helhet
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har planerats och genomförs av utvecklingsländers organisationer. Handikapporganisationernas
utvecklingssamarbetsförening FIDIDA har verkat
i samarbete med utrikesministeriet sedan år 2004
för att utveckla kvaliteten på de handikapprojekt
som organisationerna förverkligar.
I och med att projekten och programmen har
ökat i antal har det avlönade arbetets betydelse och andel vuxit. Det är svårt att sköta de växande utvecklingssamarbetsprojekten enbart med
hjälp av frivilligarbete. Den expertis som behövs
för projekten har gjort det nödvändigt att etablera byråer i hemlandet. De av organisationernas
anställda som har verkat i utvecklingsländerna har
bidragit till ﬁnländarnas sakkunskap.
Samarbetet mellan staten, den privata sektorn
och organisationerna väntas föra med sig nya möjligheter. På senare år har företag så väl i Finland
som i utvecklingsländer utökat sitt understöd till
utvecklingssamarbetet. Lokal kapitalanskaffning
kommer att spela en viktig roll när utvecklingsländer får det bättre ställt.
Utvecklingssamarbetets former har utvecklats och
strukturerats bit för bit under årens lopp. Organisationsfältet och projektverksamheten som omfattas av understödet har blivit mångsidigare och det
ﬁnns väldigt många aktörer, verksamhetsmodeller och ﬁnansieringsgrunder. Organisationernas
medelanskaffning och ﬁnansieringsgrunder har
utvidgats bland annat med hjälp av stöd från EUkommissionen och de allmännyttiga medlen från
tippning och penningautomater. Finlands lagstiftning om statsunderstöd har förnyats. Nu gäller
det att granska organisationernas utvecklingssamarbetsstöd som en helhet och utveckla stödets olika former rättvist och konsekvent.

3.
Stödet till organisationernas
utvecklingssamarbete förnyas

Stödet till medborgarorganisationernas utvecklingssamarbete indelas i projektstöd till små och
medelstora organisationer och partnerskapsorganisationernas programstöd. De kommer att förbli de huvudsakliga stödformerna också i fortsättningen. Dessutom stödjer utrikesministeriet vissa
stiftelser, organisationer och organisationers samarbetsorgan.

Projekt som erhåller statsunderstöd måste följa samma linje som Finlands utvecklingspolitiska målsättningar och FN:s millenniemål. Förutsättningar för alla stödformernas beviljande är
att organisationerna har gott rykte, är pålitliga
och att utvecklingssamarbetet de bedriver är av
god kvalitet. Organisationen ska vara förmögen
att följa upp och utvärdera arbetets kvalitet och
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resultat. Man får inte använda statstöd till att sprida ideologier eller för religiöst arbete.
Projektstödet till medborgarorganisationernas
utvecklingssamarbete omfattar idag ungefär 500
projekt i cirka 80 utvecklingsländer. På våren
2006 gjordes en utredning av medborgarorganisationernas utvecklingssamarbetsprojekts berednings- och administrationskapacitet, och rekommendationerna från den utredningen har beaktats
i denna riktlinje.

Projektstödet består och
verksamhetsmöjligheterna för små
organisationer förbättras
Projektstödet var den första formen av stöd för
utvecklingssamarbete. Det är fortfarande den
viktigaste stödformen, då man beaktar den stora
mängden organisationer och projekt som omfattas av stödet.
Organisationernas verksamhetsbetingelser kommer att förbättras genom att ansöknings- och rapporteringsprocedurerna för småprojekt förenklas
och förnyas. I samband med detta kommer projektstödets kriterier, direktiv och formulär att
förnyas och det sker i samarbete med organisationerna. Dessutom kommer man att förbereda
en utläggning av småprojektens administration.
Utläggningen av administrationen genomförs i
dialog med organisationerna. I processen utnyttjar man administrationserfarenheter som har
inhämtats av andra länder som bedriver utvecklingssamarbete, och organisationernas egna erfarenheter av administration.
Organisationer som beviljas projektstöd bör förfoga över tillräckliga resurser och erfarenhet. I
fortsättningen kan en organisation eller stiftelse som varit registrerad i minst två års tid anhålla
om understöd för utvecklingssamarbete, istället
för det tidigare ett års tid. I enlighet med lagen
grundas föreningar för förverkligandet av gemen-
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samt ideologiskt eller allmännyttigt syfte. Föreningen får endast idka sådan inkomstbringande
verksamhet som fastslagits i dess stadgar. Föreningen måste upprätthålla en medlemsförteckning.
Styrelsen måste bestå av minst tre medlemmar.
Också samfund och stiftelser kan vara medlemmar i en förening. Medlemsantalet är en viktig
mätare av aktivitet och medhållsgrund. En organisation som anhåller om understöd bör ha minst
30 medlemmar eller på annat sätt kunna påvisa att
resurserna är tillräckliga och att man har kapacitet att sköta projektadministrationen. Föreningar
med färre medlemmar än 30 beviljas stöd endast

Kapacitetsutredningen gav vid handen att små
och medelstora organisationer har varit bekymrade över att partnerskapsorganisationernas andel
som stödmottagare växer snabbare än de övrigas. De har mera avlönad personal och mera ﬂexibla ﬂeråriga partnerskapsavtal. Förutom att projektadministrationen underlättas kommer de små
och medelstora organisationernas verksamhet att
tryggas genom att minst 30 % av utvecklingssamarbetsstödet också i fortsättningen styrs via projektstödet, under förutsättning att en tillräcklig
mängd ansökningar som uppfyller villkoren ﬁnns.

I programstödet till
partnerskapsorganisationer betonas
kvalitet och effektivitet
Avsikten med partnerskapsavtal är att förbättra
utvecklingssamarbetets kvalitet och erbjuda organisationerna en möjlighet att självständigt förverkliga sina program. Årligen har mer än hälften av anslagen styrts till partnerskapsmodellen.
Enligt rekommendationerna från kapacitetsutredningen behöver också partnerskapsmodellen förbättras.

i undantagsfall, närmast i sådana fall där organisationen i fråga redan med sin tidigare verksamhet
har visat prov på sin kapacitet att sköta projektadministration.
Nygrundade organisationer, eller organisationer
med få medlemmar, uppmuntras att verkställa
sina projekt i samarbete med andra organisationer. Organisationer rekommenderas att skaffa bokföring, revisionstjänster och andra stödfunktioner i samarbete. Kostnader för bokföring
och revisionstjänster godkänns som utgifter som
omfattas av statsstödet.

Partnerskapsorganisationernas mervärde ligger i
deras stora kunnande och utvecklade organisation.
Förutsättningarna för ett partnerskapsförhållande
är god kapacitet, sakkunskap om utvecklingssamarbete, mångåriga oklanderliga erfarenheter av att
sköta utvecklingssamarbetsprojekt och förenlighet med målen i regeringens utvecklingspolitiska program. En partnerskapsorganisation måste
ha god ekonomi samt stark självﬁnansiering och
medelanskaffning. Andra urvalskriterier är hur
tillförlitlig och allmänt bekant organisationen är,
och hur professionellt den sköter sin ekonomi
inklusive revision. Partnerskapsorganisationerna
bör följa med, bedöma, utvärdera och utveckla
sina programs effektivitet, fruktbarhet och kvalitet och rapportera till ministeriet om programmens framskridande. Partnerskapsorganisationerna bör informera om de projekt som får stöd
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av utrikesministeriet på sina webbsidor och i sin
övriga informationsverksamhet.
När partnerskapsorganisationer väljs fäster man
också uppmärksamhet vid hur de kompletterar
Finlands utvecklingssamarbete som helhet. Partnerskapsavtal kan förlängas om det är utvecklingspolitiskt motiverat. Man kommer regelbundet att
följa med urvalskriterierna för partnerskapsorganisationer. Urvalsprocessen kommer att bli klarare och kriterierna förnyas så att de är ﬂexibla när
det gäller organisationens form och utvecklingssamarbetsprogram men entydiga när det gäller
kvalitet och fruktbarhet. Urvalsförfarandet ska bli
öppnare. Urvalsprocessens inledning utannonseras offentligt så att alla intresserade organisationer kan lämna in ansökningar. Partnerskapsavtalen är i kraft tills vidare och kan sägas upp från
utrikesministeriets sida om organisationen inte
fyller kriterierna eller avtalsvillkoren, eller om
det inte är utvecklingspolitiskt motiverat att fortsätta det. Finansieringsavtalen är tidsbestämda
och kan förnyas

Organisationerna uppmuntras till
samarbete
Under senare år har organisationerna grundat allt
ﬂer samarbetsorganisationer och samarbetsorgan.
Att grunda samarbetsorgan och nätverk lönar sig
med tanke på större och mera kapacitet. Ministeriet ser förstärkta samarbetsstrukturer som en
merit när man överväger att bevilja understöd,
och är berett att stödja projekt och projekthelheter som verkställs i samarbete, såvida de är vettiga ur utvecklingspolitisk synvinkel, kompletterar
helheten och undviker överlappningar.
Också samarbetet mellan partnerskapsorganisationerna har intensiﬁerats under de senaste åren. De
delar med sig av sitt kunnande, för dialog för att
utveckla sina program och planerar och förverkligar utbildning som de anser vara nödvändig. Att
utveckla utvärderingen av kvalitet och effektivi-
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tet har varit centrala teman för samarbetet. Partnerskapsorganisationerna bör också aktivare dela
med sig till små och medelstora organisationer av
de resultat och redskap som funnits ändamålsenliga
inom ramen för deras utvecklingsarbete.

Stöd för projektberedningsresor och
konferensresor består
Stöd beviljas för kostnader för resor som företas för att planera och bereda projekt. Att slutföra projektplaneringen tillsammans med de lokala
partnerorganisationerna höjer projektets kvalitet
och stärker parternas förbindelse till att uppfylla
de gemensamma målsättningarna.
Konferensresestöd bidrar till större påverkan och
att utvecklingsländernas röster hörs bättre. Stödet beviljas åt utvecklingsländernas representanters konferensresor när ämnet för konferensen
har anknytning till den internationella utvecklingsagendan.

Organisationernas
kommunikationsprojekt och
utvecklingsfostran utökas
Utrikesministeriet beviljar stöd åt medborgarorganisationer för informerande verksamhet som
sker i Finland. Stödet ger möjligheter för organisationerna att föra fram sådana utvecklingssamarbetsrelaterade frågor i Finland som de på grund
av ekonomiska skäl inte annars har möjlighet att
ta upp. Bland dem som får stöd ﬁnns ﬂera små
medborgarorganisationer som inte bedriver några biståndsprojekt. Informationsstödet är för utrikesministeriet en väsentlig metod att aktivera den
utvecklingspolitiska diskussionen och för att utöka det inhemska understödet för utvecklingssamarbete och utvecklingspolitik.
I enlighet med de internationella och nationella
rekommendationerna höjs anslagen för utveck-

lingsfostran. Stödformen får ett nytt namn för att
bättre motsvara ändamålet: stöd för medborgarorganisationers informationsprojekt och utvecklingsfostran. Med anslagen stöder man förutom
organisationernas årliga informationsprojekt också två eller ﬂera organisationers gemensamma
ﬂeråriga projekt kring utvecklingsfostran. Stödets
administration förblir hos den utvecklingspolitiska informationsavdelningen.
Informationsverksamhet med anknytning till
enskilda organisationers projekt förenas med projektstödet och behandlas av utvecklingspolitiska avdelningen. Informationsverksamhet som har
omedelbar koppling till utvecklingssamarbetsprojekt separeras från administrationskostnaderna och betraktas som en del av projektets funktionsutgifter.

Samarbetsorganisationer, specialfonder
och vissa andra statsunderstöd
Samarbetscentralen för
utvecklingssamarbete Kepa

Genom Samarbetscentralen för utvecklingssamarbete, Kepa, samlar dess 270 medlemsorganisationer sitt kunnande och får en gemensam kanal
för påverkning. Kepa följer med utvecklingspolitiska processer och strävar efter att påverka
dem med kampanjer och nätverk och koordinerar utvecklingspolitiska evenemang för medborgarorganisationerna. Kepa informerar, utbildar,
ger projektrådgivning, tar initiativ, stödjer organisationers projektförverkligande och samarbete
samt bidrar till att förstärka medborgarorganisationer i utvecklingsländerna. Kepas ställning som
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Organisationerna sporras att komma med respons
för att Kepas tjänster ska kunna förbättras.
Kehys r.f.

samarbetsorgan för organisationerna och som
förbättrare av utvecklingssamarbetets kvalitet bör
befästas och dess verksamhet uppmuntras till att
bli ännu mera målinriktad.
Utrikesministeriet är Kepas största ﬁnansiär. UM:
s stöd har täckt cirka 95 % av Kepas årliga utgifter. Grundmotiveringen för det stöd UM beviljar
är att organisationernas samarbete och det övriga utvecklingspolitiska arbetets verksamhetsbetingelser bör förbättras. I första hand riktas UM:s
stöd till sådana funktioner som förstärker organisationernas utvecklingssamarbetes verksamhetsbetingelser, kvalitet, effektivitet och hur väl hjälpen når fram. I de länder där Kepa har en byrå
bör man utveckla samarbetet mellan Finlands
representation, Kepa och de ﬁnländska organisationerna, särskilt för att förstärka det lokala medborgarsamhället.
Utrikesministeriet uppmuntrar organisationerna att använda sig av Kepas utbildningstjänster
och projektrådgivning samt Kepa att förmedla
kunskap och erfarenhet mellan organisationerna. Kepas tjänster bör också stå till förfogande
för organisationer som inte är Kepas medlemmar.
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Europeiska kommissionen beviljar understöd åt
medborgarorganisationer ur de för utvecklingssamarbete avsedda ﬁnansieringsinstrumentens
tematiska och regionala budgetmoment, och särskilt ur anslagen för medborgarorganisationernas samﬁnansiering. Också en anmärkningsvärd
andel av kommissionens humanitära bistånd styrs
genom medborgarorganisationer. Det utvecklingssamarbetsstöd som Europeiska kommissionen beviljar har kommit att utgöra en viktig del
av organisationernas utvecklingssamarbetsstöd
och man bör därför fästa uppmärksamhet vid hur
organisationerna sköter sina EU-ärenden. EUsamarbetet medför ny know-how och nya partnerskap åt de ﬁnländska organisationerna.
Organisationerna har grundat Kehys r.f. för rådgivning, utbildning, information och påverkningsmöjligheter gällande EU-frågor. Kehys r.f. har cirka 40
medlemsorganisationer. Utrikesministeriet fortsätter att stödja Kehys r.f. och dess verksamhet, uppmuntrar medborgarorganisationer att anhålla om
Europeiska kommissionens projekt- och informationsstöd, samt fortsätter att betala de nationella andelarna av de projekt som beviljas kommissionens understöd. Utrikesministeriet stödjer också
ett intensivare samarbete med EU:s nya medlemsländers medborgarorganisationer. För de nationella andelarnas del krävs en självﬁnansieringsdel.
Specialfonder, vissa andra statsunderstöd

Utrikesministeriet och vissa av organisationer grundade specialfonder har slutit samarbets- och ﬁnansieringsavtal för att stödja att utvecklingsländers
organisationers småprojekt förverkligas. Fonderna verkar inom utvecklingspolitiskt viktiga områden som till exempel för att handikappades ställning ska förbättras, för att höja miljömedvetenhet
och för att mänskliga rättigheter ska förverkligas.

Stödet som kanaliseras genom fonderna är exceptionellt i den meningen att den självﬁnansieringsandel som lagen om statsunderstöd kräver uppfylls
av de mottagande organisationerna i utvecklingsländerna. Detta arbete ses som ett viktigt tillskott
till Finlands utvecklingssamarbete och avtalsförfarandet med fonderna består tills vidare. Fondernas
verksamhet utvärderas under år 2007.

Frivilligarbete är kärnan i
medborgarorganisationernas
verksamhet
Frivilligt arbete och talkoinsatser utgör utgångspunkten för medborgarorganisationernas verksamhet. Avlönade insatser kan stödjas med anslag
för utvecklingssamarbetsmedel om de är nödvändiga för att målen ska uppnås.
Ministeriet stödjer frivilligarbetets verksamhetsmöjligheter och utgifterna för att utveckla frivilligarbete kan i fortsättningen ingå i projektbudgeten.

Självﬁnansieringsandelen anses nödvändig för att
organisationernas utvecklingssamarbete inte ska
bli helt beroende av statligt understöd. Självﬁnansiering befäster engagemang och ägandeskap.
Under årens lopp har den självﬁnansieringsandel
som utrikesministeriet har krävt för projektstödets och partnerskapsprogramstödets del minskat. Senast krympte den från 20 % till 15 % med
början år 2006. Under historiens gång har självﬁnansieringsandelen inte alls slagits fast för vissa
stödformer.
I denna riktlinje förblir projektstödets och partnerskapsorganisationernas programstöds självﬁnansieringsandel vid 15 %. Av dessa 15 % kan
högst hälften utgöras av frivilligarbete. Av särskilda skäl kan ca. 7 % godkännas som självﬁnansieringsandelsnivå om det är fråga om att verkställa
specialuppgifter som är av stor vikt ur det utvecklingspolitiska programmets perspektiv. Självﬁnansieringsandel krävs alltid och dess storlek
defﬁnieras, eftersom stödet enligt lagen om statsunderstöd inte i sin helhet får täcka verksamheten
som ska stödjas.
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4.
Dialogen mellan ministeriet och
organisationerna intensiﬁeras

De gemensamma arbetsgrupper som bildades
mellan organisationerna och utrikesministeriet i
samband med beredningen av riktlinjen fortsätter sin dialog och sitt arbete i form av regelbundna möten. Ett stående tema är kvalitetsfrågor i
organisationernas utvecklingssamarbete. Med
partnerorganisationerna fortsätter partnerforummötena. Seminarier som aktiverar alla medborgarorganisationer arrangeras minst två gånger
om året, på våren och hösten. Utrikesministeriets
förnyade webbsidor och dess utvecklingspolitiska
del erbjuds som ett redskap för dialog. I de tematiska diskussionerna deltar tillbörliga avdelningar och enheter och vid behov också andra myndigheter och aktörer. De förnyelseåtgärder som
planerats i samband med riktlinjen behandlas i en
dialog med organisationerna.
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En central roll vid uppföljningen av medborgarorganisationernas utvecklingssamarbete och
responsen på den spelas av Finlands representationer. Representationerna och ministeriets
avdelningar uppmanas att ge utlåtanden om medborgarorganisationsprojekt. Representationerna
uppmanas dessutom att följa med hur de ﬁnländska organisationernas utvecklingssamarbetsprojekt framskrider samt att rapportera om resultaten. Om representationerna ska lyckas med sin
uppgift krävs det att de får regelbunden information om utvecklingsprojekt som beviljats stöd och
att organisationerna håller dem informerade om
projektens framskridande.

Enheten för utvecklingspolitisk information
Besöksadress: Kanalgatan 4 a, 00160 Helsingfors
Postadress: PB 176, 00161 Helsingfors
Telefon: (09) 1605 6370
Fax: (09) 1605 6375
Växel: (09) 16005
E-post: keoinfo@formin.ﬁ
Webbplats: http://global.ﬁnland.ﬁ

