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Hyvä lukija,

Paula Lehtomäki
Ulkomaankauppa- ja
kehitysministeri

Globalisaatio on varsin uusi termi, sillä se
yleistyi Suomessa vasta 1990-luvun lopulla.
Miten nopeasti yksi sana onkaan avannut
meille aivan uudenlaisen ilmiön.
Globalisaatio johdattaa meidät kaikki
ajattelemaan entistä kokonaisvaltaisemmin. Maailman maat ovat ennennäkemättömällä tavalla linkittyneet ja verkottuneet
toisiinsa. Yhteiset haasteet vaativat yhteisiä
ratkaisuja.
YK:n Vuosituhatjulistuksen kehityspäämäärät sitovat maailmanlaajuisesti hyväksytyt tavoitteemme yhteen. Selvää on, etteivät julistukset yksinään riitä – tarvitaan
myös niiden toimeenpanoa käytännön
politiikassa.
Suomi pyrkii kaikilla kehitysmaiden
asemaan vaikuttavilla politiikan lohkoilla
johdonmukaiseen toimintaan kehitystavoitteiden saavuttamiseksi. Uutta, kokonaisvaltaista otetta edustaa esimerkiksi
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ulkomaankaupan ja kehityksen salkkujen
yhdistäminen ensimmäistä kertaa samalle
ministerille. Olen kokenut, että linkityksestä on hyötyä kummallekin politiikkalohkolle.
Suomen hallituksen helmikuussa 2004
hyväksymä kehityspoliittinen ohjelma
nojaa vahvasti YK:n vuosituhatjulistukseen ja sen tärkeimpään kehitystavoitteeseen, äärimmäisen köyhyyden poistamiseen. Suomen kehityspoliittinen ohjelma
on laadittu viitoittamaan sitä, mitä Suomi
tekee päämäärien saavuttamiseksi lähivuosien aikana.
Sitoutuminen kansainvälisiin päämääriin edellyttää Suomelta kehitysyhteistyövarojen määrän lisäämistä. Tämä tapahtuu niin, että tämänhetkisten kasvuarvioiden perusteella vuonna 2007 saavutetaan
noin 0,44 prosentin osuus bruttokansantulosta. YK:ssa sovittuun 0,7 prosentin

bruttokansantulo-osuuteen pyritään vuoteen 2010 mennessä, yleinen talouskehitys
kuitenkin huomioon ottaen.
Kansainvälinen kauppa on myös kehityskysymysten keskiössä. Maailman kauppajärjestö WTO:n ministerikokouksen
epäonnistuminen Cancúnissa oli takaisku
myös kehitysmaille. Onnistunut kauppapolitiikka tarjoaa parhaimmillaan kehitysmaille hyvän mahdollisuuden linkittyä
maailmantalouteen. Näiden mahdollisuuksien toteutumista on voimakkaasti
tuettava. Samalla on muistettava, että
maan omat toimet talouskasvun aikaansaamiseksi ovat ratkaisevassa asemassa.
Kokonaisvaltainen lähestymistapa ja
sitoutuminen Vuosituhatjulistuksen
tavoitteisiin vaatii vahvaa panostusta kaikilta. Suomi pyrkii tavoitteisiin toteuttamalla mahdollisimman laadukasta ja
tuloksekasta kehitysyhteistyötä, jossa Suo-

men omasta osaamisesta ja kokemuksesta
kumpuavalla lisäarvolla on keskeinen
merkitys.
Köyhyyden nujertaminen vaatii hyvää
yhteispeliä avunantajien ja kumppanimaiden kesken.
Ulkoministeriö pyrkii siihen, että kehityspolitiikka on laajasti suomalaisten
yhteinen asia. Toivottavasti tämä kirja auttaa avaamaan sen, miten ja missä olemme
vuonna 2003 olleet mukana. Vain syventämällä ymmärrystämme maailmanlaajuisista kehitystavoitteista ja niiden ratkaisuista saamme todellista edistystä aikaan.

Paula Lehtomäki

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri
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Uudessa kehityspolitiikassa painotetaan
johdonmukaisuutta

Vuosi 2003 oli Suomen kehitysmaasuhteiden ja kehitysyhteistyön arvioinnin ja linjausten uudistamisen aikaa. Samalla laajentui kuva Suomesta kehitysmaiden
kumppanina. Seuraavassa esitetään eräitä
näkökulmia tuohon kuvaan.
Nykypäivän maailmassa Suomen toimintaa tarkastellaan laajasti siitä näkökulmasta, miten se vaikuttaa kehitysmaiden
asemaan. Tarkastelun kohteena ovat kehitysyhteistyövarojen määrä ja tehokas
käyttö, mutta myös muun muassa kauppa- ja turvallisuuspolitiikka sekä useita
kansainvälisen yhteistyön ja kansallisen
politiikan alueita.
Osana YK:n Vuosituhatjulistuksen seurantaa ollaan kansainvälisesti kehittämässä välineitä, joilla voidaan seurata ja verrata teollisuusmaiden panostusta politiikan eri lohkoilla köyhyyden vähentämiseen maailmassa. Suomi on osallistunut
kehittämistyöhön OECD:n kehitysapukomitea DACin piirissä. Työn tuloksena eräs
yksityinen tutkimuslaitos esitteli keväällä
2003 kehittämänsä vertailun ”Comprehensive Development Index”. Vertailun
välineet eivät vielä ole valmiita, mutta on
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selvää että ne ovat tarpeellisia. Koska Vuosituhatjulistuksen tavoitteiden toteutumista kehitysmaissa seurataan tarkoin, vastaava järjestely on luotava myös teollisuusmaiden vastuun arvioimiseen.
Teollisuusmaiden politiikan johdonmukaisuutta tarkastelevan kansainvälisen työn
lisäksi Suomella oli vuonna 2003 käytettävissään politiikkansa linjaamisen tueksi
poikkeuksellisen laaja ja korkeatasoinen
riippumaton arviointiaineisto. Aineistoa
tuottivat DACin toteuttama Suomen kehitysavun arviointi, kehitysmaatutkijoiden
tekemä arviointi, joukko tärkeitä evaluointeja sekä valtioneuvos Holkerin työryhmän
raportti.
Hallituksen uuden kehityspoliittisen
ohjelman valmistelun yhteydessä on käsitelty politiikan johdonmukaisuuteen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia laajemmin
kuin koskaan aikaisemmin. Valmistelu on
tiivistänyt yhteistyötä hallinnon sisällä sekä
yhteiskunnan eri toimijoiden välillä. Kehityspoliittinen ohjelma viitoittaa jatkossa
politiikan johdonmukaisuuden järjestelmällistä parantamista.

Uudessa kehityspolitiikassa painotetaan johdonmukaisuutta

Tyttö jauhaa maissia Pohjois-Guatemalassa intiaanipaluumuuttajien kylässä. Kuva: Martti Lintunen.
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Suomen toteuttamaa kehityspolitiikkaa ja
kehitysyhteistyötä tutkivat vuonna 2003 sekä
muut teollistuneet avunantajamaat että
kumppanimaiden edustajat. Suomi haluaa
rakentaa avointa ja vastavuoroista suhdetta
kumppanimaiden kanssa, mitä edistääkseen
Suomi tilasi eräiden pitkäaikaisten yhteistyömaiden tutkijoista koostuvalta ryhmältä
arvion kehitysyhteistyöstään. Lisäksi Suomi
kutsui riippumattoman tansanialaisen tarkkailijan mukaan OECD:n kehitysapukomitea
DACin toteuttamaan kehitysavun tutkintaan.
Näiden kahden tutkimuksen kautta hahmottui kuva Suomesta kehitysavun antajana ja
kehitysmaiden kumppanina.

musta seurasi riippumaton kumppanimaan
edustaja Tansaniasta. Suomi halusi näin lisätä
avoimuutta ja vuorovaikutusta toimimalla
yhdessä yhteistyömaan kanssa, kumppanuuden ja omistajuuden hengessä. Kumppanitutkija seurasi tarkkailijan roolissa arviointia alusta loppuun raportoiden kokemuksistaan. Hän
esitti riippumattomia näkemyksiä ja suosituksia Suomen kehityspolitiikasta sekä apuohjelman toteutumisesta tavoitteiden mukaisesti.
Vertaisarvioinnin tulokset raportoitiin
OECD:ssä Pariisissa kesäkuussa 2003. Kumppanimaan edustaja arvioi tarkkailijan roolistaan
olleen runsaasti hyötyä, ja hän koki osallistumisensa arviointiin mielenkiintoisena. Suomen
kehitysyhteistyö sai OECD:ltä kiitosta muun
muassa laadusta ja kansalaisyhteiskunnan vahvasta roolista politiikan muotoilussa. Hallituksen
tavoite nostaa kehitysyhteistyömäärärahoja sai
tukea muilta OECD-mailta.

OECD-vertaisarviointi

Kumppanuusarviointi

OECD:n kehitysapukomitean toteuttamat
kehitysyhteistyötä koskevat arvioinnit tarjoavat OECD-jäsenmaille vertailukelpoista tietoa ja kokemuksia muiden jäsenten kehitysyhteistyöstä ja -politiikasta. Tätä tietoa kukin
maa pyrkii hyödyntämään oman politiikkansa
ja toimintansa tukena, toinen toisiltaan
oppien. Arviointien tavoitteena on kannustaa
jäseniä entistä tehokkaampaan ja vaikuttavampaan kehitysyhteistyöhön.
Kukin jäsenmaa on arvioitavana muutaman vuoden välein. Vuonna 2003 OECD
toteutti Suomen kehitysyhteistyön vertaisarvioinnin. Suomea tutkivat Tanska ja Uusi-Seelanti. Samanaikaisesti arvioitiin Japanin, Irlannin ja Tanskan kehitysyhteistyötä. Maiden
apuohjelmien toteutumista kentällä tarkasteltiin Tansaniassa.
Vaikka arvioinnit ovat perustaltaan nimensä mukaisesti vertaisten, eli toisten teollisuusmaiden suorittamia, Suomen aloitteesta tutki-

Kumppanimaiden äänen kuuleminen ja vuoropuhelun ylläpitäminen ovat Suomen kehitysyhteistyön keskeisiä arvoja. Tavoitteen tueksi
ulkoasiainministeriö tilasi vuoden 2002 loppupuolella kumppaneiden roolia painottavan
kehitysyhteistyön arvioinnin. Tutkijaryhmän
muodostivat kumppanimaiden edustajat, ja
tutkimuksen käytännön koordinaatiosta vastasi YK:n sosiaalisen kehityksen tutkimusohjelma (UNRISD). Tutkijaryhmän jäsenet olivat
Oliver S. Saasa Sambiasta, Galio C. Gurdian
Nicaraguasta, Zenebeworke Tadesse Etiopiasta
sekä Gopal Siwakoti Chintan Nepalista.
Arvioinnissa tarkasteltiin kumppaninäkökulmasta Suomen koko kehitysyhteistyötä, sen
tavoitteita ja toteutustapoja, yhteiskuntamme
historiaa ja kokemuksia sekä kehityspolitiikkamme suuntaviivoja. Tutkijat perehtyivät laaja-alaisesti Suomen yhteiskunnalliseen kehitykseen, historiaan, vahvuuksiimme ja heikkouksiimme. Ryhmä vieraili Helsingin lisäksi useis-

Suomen kehitysyhteistyö
arvioitavana
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Kenialainen elintarvikekauppa. Kuva: Veikko Ruohotie.

sa Suomen kumppanimaissa keräten tietoa
kehitysyhteistyön tavoitteiden toteutumisesta
kentällä. Arviointi valmistui huhtikuussa
2003, ja sen suosituksia hyödynnetään
monin tavoin Suomen kehityspolitiikan ja yhteistyön suunnittelussa, eritoten kehityspoliittisen ohjelman laatimisessa.
Tutkimusraportti ”Improving Effectiveness
of Finnish Development Cooperation: Perspectives from the South” antaa kattavan kuvan
suomalaisen kehitysyhteistyön toimintakentästä, sen juurista suomalaisessa yhteiskunnassa ja
omassa kokemusmaailmassamme sekä haasteista ja mahdollisuuksista, joita Suomi voi
kehitysavun antajamaana huomioida rakentaessaan ja ylläpitäessään yhteistyösuhteita etelän
kumppaneihinsa. Raportti on julkaistu ulkoasiainministeriön kehityspoliittisen osaston
Elements for Discussion -julkaisusarjassa.

Kumppanuusarviointi antoi Suomelle
monia uusia näkökulmia kehitysyhteistyöhön.
Arvioinnille asetettu tavoite kumppaneiden
aidon äänen esiinnostajana toteutui jopa odotettua paremmin. Tutkimus toi esiin seikkoja,
jotka yksinkertaisuudessaan usein unohtuvat,
kuten oman historiamme oppien hyödyntäminen määriteltäessä, millaista lisäarvoa Suomi
voi kehitysyhteistyöhön tuoda. Kumppaninäkökulmasta katsottuna Suomella on tietotaidon ja osaamisen lisäksi paljon muutakin
annettavaa kehitysmaasuhteissaan: Suomen
kehitys köyhästä maatalousvaltaisesta maasta
tietoteknologian kärkeen sekä monet kipeätkin
kokemuksemme näyttäytyivät kumppanimaan
näkökulmasta rohkaisevina ja yhteistyötä tukevina tekijöinä. Kumppanit korostivatkin monipuolista, avaraa ajattelutapaa kehitysyhteistyön
perustana.

S U O M E N K E H I T Y S Y H T E I S T Y Ö A RV I O I TAVA N A
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Suomen kehitysyhteistyön tehostaminen – Etelän näkökulmia
Oliver S. Saasa
Suomi teetti kehitysmaista kotoisin olevilla tutkijoilla marraskuun 2002 ja huhtikuun 2003 välisenä aikana Suomen omiin linjauksiin, kokemuksiin, mahdollisuuksiin ja vaikeuksiin keskittyvän arvioinnin kehitysmaasuhteistaan. Arvioinnissa tarkasteltiin erityisesti Suomen poliittisia, taloudellisia, kehitysyhteistyö- ja kulttuurisuhteita kehitysmaiden kanssa. Tapaustutkimusten kohdemaat olivat Etiopia, Tansania, Sambia, Namibia, Nepal, Vietnam, Nicaragua ja Honduras. Tutkijat analysoivat
myös Suomen roolia kehitysmaiden etujen ajajana Euroopan unionin, Maailman
kauppajärjestön (WTO) ja monenkeskisten rahoituslaitosten kaltaisissa kansainvälisissä organisaatioissa.
Tutkijat antoivat Suomen hallitukselle useita kehitysyhteistyötä koskevia suosituksia. Monet niistä ovat varsin huomionarvoisia. Ensinnäkin on selvää, että etelän
mailla on paljon opittavaa nuorelta ja menestyksekkäältä yhteiskunnalta, joka on
lähimenneisyydessään kärsinyt köyhyydestä, nälänhädästä ja sodista. Vaikeuksista
huolimatta Suomi on onnistunut saamaan aikaan perinpohjaisen muutoksen olemassaolotaistelua käyvästä yhteiskunnasta johtavaksi tietoyhteiskunnaksi. Hyvinvointivaltio, laaja yhteiskunnallinen osallistuminen ja yksityissektorin kehitys ovat
arvokas yhdistelmä, joka kannattaisi siirtää kehitysmaihinkin, koska sen avulla Suomi on onnistunut pitämään yllä historiaansa, kulttuuriinsa ja kansansa mielenlaatuun pohjautuvaa yhteiskunnan yhtenäisyyttä.
Toiseksi, Suomen tapa vähentää köyhyyttä keskittymällä samanaikaisesti sekä
talouden kestävään kasvuun että oikeudenmukaiseen tulonjakoon lähenee kehitysmaiden omaa ajattelutapaa ja niiden pettymystä monenkeskisten järjestöjen johtamiin rakennesopeutuskokeiluihin. Etsittäessä parhaita tapoja tehostaa avunantoa on
muistettava, että kestävä sosiaalinen hyvinvointi perustuu lähes aina vankkaan kansalliseen talouspohjaan eikä sitä voida eikä pitäisi jättää kehitysyhteistyön kautta
saatavan ulkomaisen avun varaan. Suomen kehitysyhteistyön tehokkuutta arvioitaessa olisikin tarkasteltava sitä, kuinka hyvin kehitysyhteistyö auttaa kumppanimaita
saavuttamaan valmiudet, joita ne tarvitsevat asukkaidensa sosiaalisen hyvinvoinnin
parantamiseen. On ensiarvoisen tärkeää tukea elinkeinolähtöisiä lähestymistapoja,
jotka köyhien ihmisten tulojen ja omaisuuden kasvuun tähtäävillä tietoisilla toimilla
täydentävät kulutussuuntautuneita toimenpiteitä. Koska Suomi tunnustaa kestävän
talouskasvun köyhyyden vähentämisen kannalta yhtä tärkeäksi kuin tarpeen edistää
sosiaalista hyvinvointia, kehitysmaiden ja Suomen mahdollisuudet löytää yhteinen
näkemys käsitteistä vaikuttavat erittäin lupaavilta varsinkin köyhyyden vähentämisohjelmien suhteen.
Kolmanneksi, on annettava tunnustusta Suomen uudelle kokonaisvaltaiselle politiikalle, joka tunnustaa ihmisoikeuksien ja köyhyyden vähentämisen tiiviin keskinäi-
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sen riippuvuussuhteen. Tästä huolimatta etelän maissa uskotaan, että parantamisen
varaa olisi yhä. Vaikka suomalainen virkakoneisto suhtautuukin ilmeisesti yhä epäilevämmin Maailmanpankin rahoittamien, kotitalouksia koskevien perustutkimusten
toimivuuteen kehitysmaiden maaseudun köyhyyden luonteen ja vakavuuden kartoittajina, varsinaisissa toimenpiteissä syyllistytään silti useimmiten köyhien pitämiseen
yhtenäisenä ryhmänä, jolle annettava apu on usein samaa vakiotyyppiä. Historiastaan
huolimatta Suomi ei keskivertoavunantajan tavoin useinkaan asianmukaisesti analysoi
niitä sosiaaliturvakysymyksiä, jotka liittyvät muun muassa valtiorahoitteisiin turvaverkkoihin, paikallisyhteisöjen voimavarojen yhdistämiseen ja jakamiseen, kaupunkien elinkeinostrategioihin tai työllisyysturvaan ja työpaikkojen turvallisuuteen ja laatuun kumppanimaissa.
Lopuksi, kehitysmaat ovat laajalti yhtä mieltä siitä, että niiden tulee pyrkiä uusiin
monenkeskisiin kauppaneuvotteluihin. Useimmat niistä ymmärtävät, että ainoastaan
jonkinlainen kehitysmaat ja kehittyneet maat yhteen tuova monenkeskinen prosessi
voi luoda kehitysmaiden markkinoille pääsyä sekä erityiskohtelua koskeviin ongelmiin todellisia ratkaisuja, joilla puututaan näiden maiden syrjäytymiseen globalisoituvassa maailmassa. WTO:hon liittymisen eduista huolimatta kehitysmaat ovat yhä yleisemmin huolissaan siitä, että vaikka ne ovat maailmanjärjestössä enemmistöasemassa,
WTO on yhä rikkaiden maiden kerho, jonka toimintaa teollisuusmaat käytännössä
valvovat tai jopa hallitsevat. Suomi ei ole toistaiseksi näyttänyt riittävästi toteen kehityspolitiikassaan ilmaisemaansa valmiutta ajaa kehitysmaiden asiaa omaksumalla
aktiivisemman edunvalvojan roolin, jotta etelän köyhät maat saataisiin mukaan
monenkeskisten instituutioiden toimintaan. Suomen tulisi myös edistää YK-järjestelmän, varsinkin turvallisuusneuvoston, uudistustyötä, jotta monenkeskisestä yhteistyöstä saataisiin demokraattisempaa ja tasapainoisempaa. Näistä kehitysmaiden kokemista epäkohdista huolimatta Helsinki-prosessiin uskotaan yhä yleisemmin mahdollisena globaalina keinona siirtää kansainvälisen järjestelmän painopistettä köyhiä hyödyttävän kehityksen suuntaan. Tästä Suomi ansaitseekin kehuja. Suomen tulisi myös
pyrkiä luomaan EU-järjestelmää laajempia liittoumia, joiden avulla vaalitaan monista
eri kansallisuuksista ja etnisistä ryhmistä koostuvan monikulttuurisen maailman säilymistä.
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Politiikan
johdonmukaisuus lisää
vaikuttavuutta
Kansainvälisen yhteisön jäsenenä Suomella
on velvollisuus osallistua maailmanlaajuisten kehitysongelmien ratkaisemiseen,
mutta kyseessä on myös oma etumme.
Kehitysyhteistyöllä teollisuusmaat tukevat
kehitysmaiden ponnisteluja köyhyyden
vähentämiseksi. Kehitystä edistävällä työllä
voi kuitenkin olla pysyviä vaikutuksia
vain, mikäli kehitysmaat itse ottavat vastuuta kehitykselle suotuisan toimintaympäristön luomisesta sekä kansainvälisellä
että kansallisilla tasoilla.
Hallinnonaloittain lokeroitunut politiikka ei tämän päivän maailmassa riitä
vastaamaan kansainvälisiin haasteisiin ja
velvollisuuksiin. Kehitysyhteistyön vaikutus jää vähäiseksi tai jopa mitätöityy, jos
muiden alojen poliittiset ratkaisut ovat sen
kanssa ristiriidassa. Vastaavasti voidaan
sanoa, että esimerkiksi kauppa-, turvallisuus-, ympäristö- tai ihmisoikeuspolitiikan avulla on mahdollista parantaa kehityksen edellytyksiä kehitysmaissa. Kehitysyhteistyö voi esimerkiksi tukea kaupankäynnin kehittymistä tai edistää kumppanimaiden mahdollisuuksia panna toimeen
kansainvälisiä ympäristösopimuksia.
Suomen kehityspoliittisten tavoitteiden
saavuttaminen edellyttää johdonmukaista
ja yhteensovitettua toimintaa kehitysyhteistyössä, kauppapolitiikassa, turvallisuuspolitiikassa ja muilla kansallisen politiikan
aloilla. Tämä koskee linjauksia kotimaan
politiikassa, monenkeskisessä yhteistyössä
ja EU-politiikassa. Julkisen vallan toimet
eivät yksin riitä, vaan tarvitaan yhteistyötä
ja kumppanuutta yrityselämän, kansalaisyhteiskunnan, asiantuntijaorganisaatioi-
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den ja etujärjestöjen kanssa. Kehitysmaiden
ihmisten aseman parantamisella on vankka
Suomen kansalaisten tuki, mikä on välttämätöntä politiikan johdonmukaisuuden
lisäämiseksi.
Hallitusohjelmassa korostetaan hallinnonalojen rajat ylittävän työskentelyn lisäämistä. Syksyllä 2003 hallituksen kehityspoliittisen ohjelman valmistelun yhteydessä
käsiteltiin johdonmukaisuuden haasteita
ulkoministeriön sisällä, viranomaisten kesken sekä muiden sidosryhmien kanssa. Tässä yhteydessä todettiin, että YK:n Vuosituhatjulistus tunnetaan valtionhallinnossa
hyvin ja sen tavoitteet koetaan tärkeiksi.
Viranomaiset jatkavat yhteistyötään johdonmukaisuuden edistämisen ja tarvittavien politiikan muutosten analysoimisessa.
Syksyllä 2003 tehdyn työn tulos on, että
tiedonvaihdon, yhteistyön ja vaikuttamisen
mekanismeja viranomaisten välillä tulee
vahvistaa entisestään. Viranomaisten välillä
on jo olemassa säännöllisiä teemakohtaisia
yhteistyöryhmiä, ja niiden määrää on tarpeen lisätä.
Eräillä politiikan aloilla on tehty erityisen paljon yhteistyötä johdonmukaisuuden
edistämiseksi vuoden 2003 aikana. Tässä
yhteydessä esitellään näistä kahta, kauppaja maatalouspolitiikkaa.
Kauppa ja kehitys
Vuoden 2003 aikana kaupan ja kehityksen
kysymysten yhteensovittamiseen kiinnitettiin ulkoministeriössä paljon huomiota.
Kauppa- ja kehitysministerien tehtävien
yhdistäminen on tarjonnut paremmat edellytykset kahden teeman käsittelemiseksi
osana yhtä kokonaisuutta. Kauppapolitiikan ja kehityspolitiikan yhteensovittamisessa ministeriön sisäisen valmistelun ja
yhteistyön kehittäminen on käynnistetty.
Esimerkkinä näiden kahden tehtäväken-
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tän yhdistämisestä voidaan mainita ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula
Lehtomäen vierailut Nicaraguassa, Etiopiassa ja Keniassa. Vierailujen yhteydessä ministeri kävi kumpaankin alueeseen liittyviä
keskusteluja ja edisti yksityisen sektorin
yhteistyötä. Maailman kauppajärjestön
WTO:n ministerikokouksessa Meksikon
Cancunissa syyskuussa 2003 ministerin tehtävien kauppa- ja kehitysulottuvuudet tukivat erityisen hyvin toisiaan, sillä WTO:n
meneillään oleva neuvottelukierros sisältää
kehityksen kannalta olennaisen tärkeitä
kysymyksiä.
Vuonna 2003 ulkoasiainministeriön työryhmä alkoi valmistella linjausta kauppa- ja
kehityskysymysten yhteensovittamiseksi.
Valmistuessaan linjaus luo lisää edellytyksiä
kaupan ja kehityksen johdonmukaisuuden
vahvistamiselle ministeriössä.
Kehitysyhteistyön vaikutuksia kumppanimaiden kaupankäynnin edellytysten
paranemiseen pyritään lisäämään kehittämällä uusia kaupallis-taloudellisia yhteistyömuotoja. Tämä koskee erityisesti sellaisia maita, joiden kehitystaso antaa mahdollisuuden siirtyä kehitysyhteistyöstä kohti
monipuolisempia suhteita. Vuoden 2003
aikana ulkoministeriö valmisteli tällaista
siirtymää Egyptin, Namibian ja Perun kanssa. Kaupallis-taloudellisten työmuotojen
kehittäminen aloitettiin vuonna 2003 ja sitä
jatketaan edeten käytännön hankkeisiin
vuonna 2004.
Vuonna 2003 tehdyn ministeriön sisäisen työn sekä hallituksen kehityspoliittisen
ohjelman valmistelun pohjalta hahmottuu
Suomen linja kaupan ja kehityksen kysymyksiin. Se pohjautuu Suomen omaan
kokemukseen siitä, että vaurauden ja hyvinvoinnin lisääntyminen edellyttää maiden
integroitumista maailmantalouteen ja
-kauppaan.
Viime kädessä kunkin maan varallisuus

ja voimavarat syntyvät niissä itsessään
muun muassa tuotannon, investointien,
säästämisen ja kaupan tuloksena. Kehitysapuvarat ovat rajallisia ja voivat toimia
lähinnä katalysaattorina.
Kehityspoliittisen ohjelman linjan
mukaan Suomen tavoitteena on ottaa kehitysmaiden edut aikaisempaa paremmin
huomioon WTO:n puitteissa käytävissä
Dohan kierroksen kauppaneuvotteluissa.
Monenkeskisen kauppajärjestelmän vahvistaminen edellyttää kehitysmaiden täysipainoista osallistumista. Köyhimpien kehitysmaiden kannalta on tärkeää, että niille tärkeiden tuotteiden markkinoille pääsyä
parannetaan, niiden erityisintressit otetaan
huomioon sääntöjä kehitettäessä ja että niiden kauppakapasiteettia vahvistetaan teknisen avun kautta.
Suomi voi edistää kauppa- ja kehityspolitiikan johdonmukaisuutta useilla tasoilla:
maailmanlaajuisesti, EU:n tasolla, kansallisesti, kansalaisyhteiskunnan kautta ja tutkimalla kehitysmaille keskeisiä kauppaan liittyviä kysymyksiä ja Suomen suhdetta niihin. Tässä suhteessa YK:n kauppa- ja kehityskonferenssi (UNCTAD) on keskeisessä
asemassa: sen toiminnassa eri tasojen edustajat käsittelevät yhdessä kaupan ja kehityksen ajankohtaisia asioita.
WTO:n viimeisin kauppaneuvottelukierros on nostanut entistä selvemmin esiin
kansainvälisen kaupan ja kehityksen vuorovaikutukseen liittyvät haasteet. Neuvottelut
kokivat takaiskun syyskuussa 2003 Meksikon Cancúnissa pidetyn WTO:n ministerikokouksen päättyessä tuloksettomana.
Cancúnin kokouksen oli määrä sopia
monista kehitysmaille tärkeistä asioista,
kuten tuista, erityis- ja erilliskohtelusta sekä
markkinoille pääsystä. Kokouksen epäonnistuminen olikin tappio myös kehitysmaille. Ylitsepääsemättömiksi kiistakysymyksiksi
nousivat niin sanotut Singaporen aiheet:
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investoinnit, kilpailu, julkisten hankintojen
avoimuus ja kaupan menettelyjen helpottaminen. Näitäkin suurempi syy kokouksen
lopputulokselle olivat maatalousneuvottelujen ongelmat.
Euroopan unioni on eri tavoin pyrkinyt
parantamaan kehitysmaiden markkinoille
pääsyä. Yksipuolisista toimista voidaan
mainita Everything But Arms (EBA) -aloite, jonka perusteella vähiten kehittyneiden
maiden tuonnille, aseita lukuun ottamatta,
annetaan vapaa pääsy yhteisön markkinoille. EBA kattaa tällä hetkellä kaikki tuoteryhmät, paitsi sokerin, riisin ja banaanit,
joiden osalta tullit poistuvat viimeistään
vuonna 2009.
Yhteistyössä kehitysmaiden kanssa unioni on tehnyt useita markkinoille pääsyä
edistäviä sopimuksia. Se on myöntänyt erityisetuuksia Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maille ja solminut vapaakauppasopimukset Etelä-Afrikan ja Meksikon kanssa. Vuonna 2003 EU jatkoi neuvotteluja
Chilen ja Mercosurin kanssa laajojen, myös
vapaakauppaelementin sisältävien sopimusten solmimiseksi. Chilen osalta suurin
osa kauppapoliittisista sopimuksista tuli
voimaan vuonna 2003.
EU:n ja Välimeren alueen maiden välistä
kaupallista yhteistyötä määrittelevät assosiaatiosopimukset. Assosiaatiosopimusmaiden teollisuustuotteilla on vapaa pääsy
unionin markkinoille, ja lähivuosina alkavat jalostettujen maataloustuotteiden kaupan vapauttamista koskevat neuvottelut.
Erityisesti vähiten kehittyneille maille
suunnattuja etuusjärjestelmiä ei kuitenkaan
pystytä vielä täysin hyödyntämään. Syitä
tähän ovat vähiten kehittyneiden maiden
tarjontapuolen ongelmat sekä tuojamaissa
sovellettavat alkuperäsäännöt. Suomi suhtautuu myönteisesti siihen, että preferenssialkuperäsääntöjä uudistettaessa kiinnitettäisiin entistä enemmän huomiota erityi-
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sesti vähiten kehittyneiden maiden tuotantorakenteisiin ja alihankintaketjuihin.
Kaupan tekninen apu on tärkeä väline
kaupan ja kehityksen yhteensovittamisessa.
Sillä autetaan kehitysmaita osallistumaan
WTO:n piirissä käytäviin kauppaneuvotteluihin, toteutetaan WTO-sopimuksia ja tuotetaan tietoa kaupan ja kehityksen kysymyksistä. Teknisellä avulla pyritään myös
valtavirtaistamaan kauppaa koskevat kysymykset kiinteäksi osaksi erityisesti vähiten
kehittyneiden maiden kehitys- ja köyhyyden
vähentämisen strategioita, helpottamaan
tarjontaan liittyviä ongelmia sekä edistämään maiden integroitumista kansainväliseen kauppajärjestelmään.
Suomi kanavoi kehitysmaille merkittäviä
määriä monipuolista kaupan teknistä apua
WTO:n, UNCTADin, Kansainvälisen kauppakeskuksen (ITC) ja Kansainvälisen kauppatiedon ja yhteistyön järjestön (AITIC)
kautta. Suomi tukee kahta laajaa teknisen
avun ohjelmaa, jotka ovat Integrated Framework -ohjelma (IF) ja Joint Integrated
Technical Assistance Program (JITAP). IFohjelmaa toteuttavat UNCTAD, WTO, ITC,
YK:n kehitysohjelma (UNDP), Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) ja Maailmanpankki. Sillä tuetaan vähiten kehittyneiden
maiden kaupan kehittämistä ja kauppakysymysten integroimista osaksi niiden kehityssuunnitelmia. Ohjelma on laajenemassa
uusiin maihin. Keskeisiä haasteita ovat
kauppakysymysten valtavirtaistaminen ja
köyhien maiden sitoutuminen kauppakysymyksiin.
JITAPia toteuttavat UNCTAD, ITC ja
WTO. Ohjelma on tarkoitettu valikoiduille
vähiten kehittyneille ja muille Afrikan maille. Sillä vahvistetaan monenkeskisen kauppajärjestelmän sääntöjen ymmärrystä ja niihin sopeutumista ja edistetään kauppaan
osallistumista kehittämällä vientiyritysten
tuotantokykyä ja markkinatietämystä.
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Kiinalaisia siirtotyöläisiä Pekingissä. Kuva: Martti Lintunen.

Suomen teknistä apua koskevat sitoumukset vuonna 2002 olivat noin kuusi
miljoonaa euroa. Suurin osa sitoumuksista
tehtiin monenkeskisille järjestöille, jotka
suunnittelevat ja toteuttavat teknisen avun
hankkeita ja ohjelmia. Kahdenvälisessä
yhteistyössä painopiste on lähialueilla.
Tulevaisuuden haaste on saada kaupan ja
kehityksen hankkeita Suomen pitkäaikaisten yhteistyömaiden hallitusten välisiin
ohjelmiin.
Maatalous
Kehitysmaiden maaseudun elinolot vaikuttavat ratkaisevasti vuosituhattavoitteiden
toteutumiseen. Noin kaksi kolmasosaa
äärimmäisessä köyhyydessä elävistä ihmi-

sistä asuu maaseudulla, ja heistä kaksi kolmasosaa saa toimeentulonsa suoraan tai
epäsuorasti maataloudesta. Suomi korostaa maatalouden monivaikutteista roolia
maaseudulla ja yhteiskunnassa. Maatalous
on paitsi elinkeino ja tulonlähde, myös
olennaisesti muun muassa ruokaturvaan,
aluepolitiikkaan ja ympäristöön vaikuttava
tekijä. Maatalous on lähes kaikille maailman maille kansallisesti tärkeä alue, jonka
tulevaisuuden ne pyrkivät turvaamaan.
Useiden kehitysmaiden vienti keskittyy
maataloustuotteisiin. Tästä syystä kehitysmaiden maataloustuotteiden pääsy teollisuusmaiden markkinoille ja teollisuusmaiden maatalouden tuotannon ja viennin tuet ovat herättäneet ristiriitoja kehitys- ja teollisuusmaiden välillä.
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Vuoden 2003 aikana ulkoasiainministeriö valmisteli uutta linjausta maaseutukehityksen kysymyksistä. Valmisteluun
osallistuivat maa- ja metsätalousministeriö ja eräät muut alan toimijat. Yhteistyö
on jatkunut kehityspoliittisen ohjelman
valmistelun yhteydessä. Sen tuloksena on
määritelty suomalainen lähestymistapa
kehitysmaiden maaseudun elinkeinojen
tukemiseen kehitysyhteistyöllä sekä pohdittu Suomen linjaa kansanväliseen maatalouskauppaan liittyvissä kysymyksissä.
Vuoden 2004 alussa valmistuvan maaseutukehityksen linjauksen mukaan Suomi pyrkii kahdenvälisessä ja monenkeskisessä kehitysyhteistyössään aiempaa voimakkaammin parantamaan poliittista ja
taloudellista toimintaympäristöä, kehittämään maaseudun elinkeinoja ja vahvistamaan köyhien toimeentuloa sekä edistämään näitä toimia tukevaa tutkimusta,
koulutusta, neuvontaa ja palveluja. Maaseutukehityksen tukeminen on tärkeää,
koska kehitysyhteistyöllä voidaan parantaa erityisesti köyhimpien maataloustuottajien elinoloja. Tämän tuottajaryhmän mahdollisuudet hyötyä kansainvälisestä maatalouskaupasta ovat usein rajalliset.
Kehityspoliittisen ohjelman valmistelun yhteydessä Suomen linjaksi on todettu myös se, että Suomi edistää Euroopan
unionissa ja kahdenvälisesti keinoja, joilla
köyhimpien maiden köyhien tuottajien
asemaa voidaan parantaa. Kehitysyhteistyön rinnalla Suomi tukee unionin jäsenenä sellaisia kauppapoliittisia ratkaisuja,
jotka auttavat köyhimpiä kehitysmaita
hyötymään maatalousviennistä ja kehittämään maataloutensa kilpailukykyä. On
kuitenkin tärkeää tunnustaa, että johdonmukaisuuden tavoittelussa Suomen linjaan vaikuttaa huoli oman maataloutemme elinkelpoisuudesta.
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Suomessa on pitkä kokemus perhe- ja
pientiloihin perustuvien maatalouselinkeinojen kehittämisestä. Suomen maatalous on käynyt läpi suuren rakennemuutoksen sopeutuakseen kansainväliseen
kilpailutilanteeseen. Suomi tarjoaakin
kehitysmaiden käyttöön kokemustaan ja
osaamistaan esimerkiksi pienviljelijöiden
järjestäytymisestä, osuustoiminnasta sekä
neuvontapalveluista.
Vuonna 2003 tehtiin katsaus Suomen
1990-luvulla rahoittamiin maaseutukehityshankkeisiin. Se on julkaistu ulkoasiainministeriön Elements for Discussion -julkaisusarjassa (Eskola: Rural
Development Cooperation - Learning
from Finland’s International Projects and
Programmes).
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Toimintatapoja
yhdenmukaistamalla
kestäviin vaikutuksiin
Kansainvälinen Monterreyn kehitysrahoituskonferenssi vuonna 2002 korosti avunantajien ja kehitysmaiden välisten kumppanuuksien rakentamista keinona tehostaa
kehitysyhteistyötä. Monterreyssä painotettiin avunantajien toiminnan ja käytäntöjen yhdenmukaistamista eli harmonisaatiota. Monet kehitysmaat, varsinkin köyhimmät, joutuvat toimimaan avunantajien
monien vaatimusten ja erilaisten toimintatapojen ristipaineessa. Nämä velvoitteet
lisäävät kehitysyhteistyön kustannuksia,
rasittavat erityisesti köyhimpien kumppanimaiden hallintoa ja vaativat runsaasti
voimavaroja puolin ja toisin. Käytäntöjä
yhdenmukaistamalla voidaan entistä suurempi osa kehitysyhteistyön määrärahoista ohjata vaikuttavaan yhteistyöhön ja
kohti vuosituhattavoitteiden toteutumista.
Keskustelu yhdenmukaistamisesta tuotiin käytännön tasolle Monterreyn konferenssin seurantaa varten järjestetyssä Rooman kokouksessa helmikuussa 2003. Rooman julkilausumassa 28 kehitysmaata ja
yli 40 monenvälistä tai kahdenvälistä
avunantajaorganisaatiota sitoutui toteuttamaan yhdenmukaistamisen tavoitteet käytännössä. Tavoitteiden saavuttamisen kannalta olennaisinta on se, mitä tapahtuu
vastaanottajamaissa. Vain kentällä, todellisten kysymysten parissa, voidaan määritellä tapauskohtaisesti ongelmat ja haasteet ja löytää juuri niihin toimivat ratkaisut.
Kehitysyhteistyön toiminnan ja käytäntöjen yhdenmukaistaminen on monitasoinen prosessi: kaikissa tapauksissa ei ole
tarpeen pyrkiä toimimaan samalla tavoin.

Kumppanimaiden ja apuorganisaatioiden
tilanteet ja mahdollisuudet ovat erilaisia,
joten joustavuutta tarvitaan.
Yhdenmukaistamisen yhteydessä puhutaankin ensin yksinkertaistamisesta, eli
avunantajien tarpeesta selkeyttää omia
menettelytapojaan ja vaatimuksiaan siten,
että ne aiheuttaisivat mahdollisimman
vähän ylimääräisiä rasitteita ja kustannuksia vastaanottajamaille. Yleisemmin yhdenmukaistamisella viitataan prosessiin, jossa
avunantajat pyrkivät koordinoimaan ja
muuttamaan toimintojaan siten, että ne olisivat mahdollisimman yhdenmukaisia muiden avunantajien kanssa ja välttämään näin
päällekkäisyyksiä. Prosessin viimeinen,
tavoiteltavin vaihe on linjaaminen, mikä
tarkoittaa avunantajien menettelytapojen
mukauttamista vastaanottajamaan omiin
käytäntöihin ja tarpeisiin. Tämä on usein
vielä kaukana, mutta yhdenmukaistamisen
tavoitteena on, että yhteistyötä tehdään
kumppanivaltion tarpeista lähtien, omistajuutta kannustaen.
Suurin haaste on riittävän koordinaation
varmistaminen eri aloitteiden ja toimintojen välillä sekä päällekkäisyyksien välttäminen. On olennaista, ettei yhdenmukaistamisesta muodostu vastoin tarkoitustaan jälleen uutta lisärasitetta, varsinkaan köyhimmille ja ulkoisesta avusta riippuvaisille
kehitysmaille. Lyhyellä aikavälillä yhdenmukaistaminen lisää henkilöstön ja taloudellisten resurssien tarvetta. Pidemmällä
aikavälillä se on kuitenkin ainoa keino kohti tehokkaampaa ja vaikuttavampaa kehitysyhteistyötä, joka lähtee kumppanimaiden tarpeista ja lähtökohdista.
Suomi on osallistunut aktiivisesti keskusteluun ja käytännön työhön kehitysyhteistyön toiminnan ja käytäntöjen yhdenmukaistamisen eteenpäin viemiseksi eri
yhteyksissä. Suomi on muiden OECDjäsenvaltioiden tavoin laatinut kansallisen
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toimintasuunnitelman, joka listaa käytännön toimenpiteet, joihin Suomi ryhtyy
varmistaakseen yhdenmukaistamisen jatkuvan toteuttamisen.
Suomi osallistuu yhdenmukaistamisen
edistämiseen erityisesti osana Pohjoismai-

den ja muutaman muun samanhenkisen
maan muodostamaa ryhmää (Nordi+
-ryhmä). Ryhmä on laatinut kansallisten
suunnitelmien lisäksi yhteisen toimintasuunnitelman.

Kehitysavun yhdenmukaistaminen Sambiassa
Kehitysavun yhdenmukaistamista edistääkseen Englanti, Hollanti, Norja, Ruotsi, Suomi ja Tanska tekivät Helsingissä syyskuussa 2002 esityksen, jonka seurauksena Lusakassa käynnistettiin maaliskuussa
2003 Harmonisation In Practice -aloite (HIP) yhteistyössä Sambian hallituksen kanssa. Sittemmin
mukaan on liittynyt Irlanti.
HIP-aloite pyrkii jouduttamaan kehitysyhteistyön yhdenmukaistamista Sambiassa seuraavien periaatteiden mukaisesti: 1) Prosessin johto, koordinaatio ja ohjaus ovat Sambian hallituksen vastuulla;
2) Julkishallinto organisoidaan uudelleen ja toteutetaan palkkausuudistus; 3) Julkisen sektorin taloushallinto uudistetaan; 4) Sambian omaa köyhyyden vähentämisohjelmaa käytetään kehitystyön suunnittelun perustana ja avun tuloksellisuuden seurantavälineenä. Periaatteisiin ovat sitoutuneet sekä
Sambian hallitus että seitsemän avunantajamaata.
Aloitteen ansiosta muutkin avunantajat ovat kiinnostuneet avun yhdenmukaistamisesta Sambiassa. Esimerkiksi Maailmanpankki on tilannut selonteon kehitysavun koordinoinnin kehittämiseksi
maassa. Sambian hallituksen poliittinen sitoutuminen aloitteeseen on ilmennyt muun muassa eri
yhteyksissä esitetyissä korkean tason puheissa, esimerkiksi valtion päämiehen vieraillessa Japanissa.
Aloite on parantanut seitsemän avunantajamaan keskinäistä koordinaatiota. Maat ylläpitävät
yhteistä ”vierailu ja koulutus -kalenteria”, joka pyrkii yhdistämään valtuuskuntavierailuja ja mahdollistamaan osallistumisen yhteisiin koulutustilaisuuksiin. Edustustojen kesken on lisääntynyt niin
sanottu hiljainen yhteistyökumppanuus: yhden edustuston solmiessa sopimuksen sambialaisen partnerin kanssa toinen edustusto delegoi tälle täydet valtuudet hallinnoida samalle sambialaiselle partnerille tarkoitettua rahallista apua.
HIP-aloitteessa pyritään nimeämään kullekin sektorille vastuuavunantajat (Lead Donor). Tavoitteena on näin selkiinnyttää Sambian hallituksen ja avunantajien välistä tiedonkulkua ja lopulta yhtenäistää kehitysavun hallintoa. Suomi on saanut tehtäväkseen aloittaa keskustelu ympäristöalalla. Ensimmäisen kokoontumisen tuloksena Suomi, Norja ja YK:n kehitysohjelma (UNDP) lähestyvät yhdessä
Sambian ympäristöministeriötä löytääkseen yhteisen linjan avunantajakoordinaation järjestämiseksi.
Käytännön työtä ja rahaa tarvitaan vielä kehitysavun toimintalinjoja määrittelevän ohjeiston (Aid
Policy) laatimiseen Sambialle ja Internet-sivuston luomiseen, joka mahdollistaa Sambian kehitystyöhön liittyvän aineiston jakamisen asiasta kiinnostuneiden kesken.
HIP-aloite on vauhdittanut kehitysavun yhdenmukaistamista Sambiassa. Sambian hallitus on laatinut suunnitelman avunantajakoordinaation järjestämisestä köyhyyden vähentämisohjelman seurantajärjestelmän yhteyteen. Tarkoitus on perustaa maahan komitea (Harmonisation Group), joka seuraa
ja edistää yleistä yhdenmukaistamiskehitystä. Vuoden 2005 alusta HIP-aloitteen rooli muuttuu enemmän taustatukijaksi, kun komitea pystyy ottamaan enemmän vastuuta prosessin ohjaamisesta.
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Sambia on ottanut vastuun kehitysapunsa yhdenmukaistamisesta
Sambian hallituksen näkemys HIP-prosessista

HIP-aloitteen toteutukseen liittyy monia haasteita. Sambian hallitus on varannut prosessin toteutukseen aikaa ja henkilöstöä. Valtiontaloudesta ja kansallisesta suunnittelusta
vastaavaan ministeriöön on nimitetty aloitteen toimeenpanoa koordinoiva henkilö sekä
sihteeristö. Yhdenmukaistamisen kannalta avainasemassa olevien toimien täytäntöönpanoa varten on perustettu teknisiä työryhmiä. Erityisen tarpeellista on määritellä Sambian kehityspolitiikalle linjaus ja ohjeisto, parantaa budjetoinnin läpinäkyvyyttä sekä
vahvistaa taloushallintoa ja siitä raportointia. Tähän sisältyy tiedottaminen siitä, miten
resursseja on suunnattu eri sektoreille ja miten varoja on käytetty.
Aloitteessa mukana olevat avunantajamaat puolestaan ovat päättäneet:
• pitää yllä säännöllistä vuoropuhelua, johon kuuluu tiedotus sekä Sambian hallituksen suuntaan että avunantajien kesken
• jakaa keskenään asiantuntemustaan ja hyödyntää sitä
• pienentää Sambian hallitukselle koituvia kustannuksia yhteisillä suunnittelu-, seuranta- ja raportointiprosesseilla sekä korostamalla rahoitussitoumusten pitkän aikavälin ennustettavuuden tärkeyttä.
Sambian hallitus on ottanut vetovastuun aloitteen toteutuksessa. Se on sitoutunut
toteuttamaan seuraavat toimenpiteet:
• Vakaan makrotalous- ja rakennepolitiikan kehittäminen.
• Talousuudistusten toteuttaminen, kuten julkisten varojen hallinnan ja kirjanpidon
uudistaminen. Sambian hallitus laatii ja ottaa käyttöön menokehyksen, jonka avulla
se voi hallita julkisten varojen käyttöä strategisesti järkevällä tavalla. Menokehyksen
avulla hallitus pyrkii luomaan ennustettavuutta, läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta
budjetointiin ja budjetin toteuttamiseen. Hallitus kehittää edelleen tietojärjestelmää,
joka parantaa julkisten varojen käytön seurantaa ja arviointia. Järjestelmällä uudenaikaistetaan hallituksen rahoitushallinto- sekä valvontajärjestelmät.
• Sambia on saanut kokemusta omistajuudesta ja vastuun ottamisesta peruskoulutuksen kehittämisohjelmassa (Basic Education Sub-Sector Investment Programme
BESSIP), jossa myös avunantajat ovat onnistuneet yhdistämään voimavaransa ja
yhdenmukaistamaan apuaan. Sambian hallituksen mukaan se, että avunantajat ovat
ottaneet käyttöön tällaisen ja muitakin sektorikohtaisia malleja kehitysavun hallinnointiin, on varma keino vähentää suuria kuluja, jotka tähän saakka ovat olleet tyypillisiä avunantajien tukemille hankkeille ja ohjelmille.
Sekä Sambian hallitus että avunantajat pyrkivät aktiivisesti saamaan muita avunantajia, kuten Maailmanpankin, mukaan toimiin ja aloitteisiin, jotka on määritelty HIPaloitteen toimintasuunnitelmassa. Monet suunnitelmassa mainitut prosessit ovat jo liikkeellä, kuten köyhyyden vähentämisohjelman seurannan, suoran budjettituen sekä julkisten varojen hallinnan uudistus.
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Helsinki-prosessi tiivistyy

Suomi jatkaa hallitusohjelmassa mainittua Helsinki-prosessia (Helsinki Process on Globalisation and Democracy), jonka tavoitteena on
hyödyntää globalisaation luomia mahdollisuuksia ja ehkäistä sen kielteisiä vaikutuksia
niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin ja erityisesti etelän näkemykset huomioon ottaen.
Helsinki-prosessi tarjoaa avoimen ja moniarvoisen keskustelumahdollisuuden eri toimijoille, kuten etelän ja pohjoisen hallituksille,
kansainvälisille järjestöille ja rahoituslaitoksille,
yritysmaailmalle ja kansalaisyhteiskunnalle.
Osanottajat eivät sinänsä edusta taustayhteisöjään vaan tuovat omat näkemyksensä ja kokemuksensa prosessin käyttöön. Tarkoituksena
on mahdollistaa tasa-arvoinen vuoropuhelu
globaalihallinnan pelisäännöistä ja konkreettisten toimien valmistelu.
Moniarvoisen vuoropuhelun tarkoitus on
lyhyellä aikavälillä tuottaa konkreettisia ehdotuksia ja pidemmällä aikavälillä perusteltuja
periaatteita nykyistä tasapuolisemman ja oikeudenmukaisemman globaalihallinnan toteutuksesta. Erityishaasteena on kytkeä prosessiin niin
suomalainen kuin kansainvälinenkin kansalaisyhteiskunta ja luoda mahdollisuus etelän ja
usein vaikeasti saavutettavien ryhmien osallistumiseen ja vaikuttamiseen.
Helsinki-prosessi koostuu korkean tason
Helsinki-ryhmästä (Helsinki Group) ja sen
ohella toimivista kolmesta temaattisesta ryhmästä, jotka käsittelevät seuraavia aihepiirejä: 1)
Uudet globaaliongelmien lähestymistavat (New
Approaches for Global Problem Solving); 2)
Globaalitalouden kysymykset (Global Economic Agenda); 3) Inhimillinen turvallisuus
(Human Security). Helsinki-ryhmän puheenjohtajina toimivat Suomen ulkoasiainministeri
Erkki Tuomioja ja Tansanian ulkoministeri
Jakaya Kikwete.
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Vuoden 2003 aikana saatiin loppuun Helsinki-ryhmän jäsenten valinta. Jäseniksi valittiin
puheenjohtajien lisäksi 20 henkilöä, jotka edustavat monipuolisesti eri toimijatahoja, maantieteellisiä alueita ja asiantuntemusta sekä tasapuolisesti eri sukupuolia. Helsinki-ryhmän tehtävänä on ohjata prosessia ja laatia loppuraportti syyskuuksi 2005 suunnitellulle Helsinkikonferenssille, jossa käsitellään siihenastiset saavutukset ja arvioidaan jatkoprosessin tarve.
Ryhmän on tarkoitus kokoontua neljä kertaa
ennen syyskuun 2005 konferenssia.
Temaattisten ryhmien jäsenten valinnassa
on noudatettu samaa periaatetta kuin Helsinkiryhmää koottaessa. Ryhmiin kuuluu yhteensä
noin 30 jäsentä. Ryhmien on tarkoitus kokoontua kolme kertaa ja toimia pääsääntöisesti verkottumalla. Ryhmät työskentelevät itsenäisesti,
laativat omat työohjelmansa ja tuottavat omat
ehdotuksensa. Helsinki-ryhmä voi harkintansa
mukaan hyödyntää teemaryhmien työn tuloksia. Vuoden 2003 lokakuussa temaattiset ryhmät kokoontuivat ensimmäiseen yhteiseen
tapaamiseen Helsingissä.
Keskeinen prosessin tavoite on avoimuus ja
osallistamisen edistäminen. Ryhmien jäsenten
odotetaan verkottuvan ja huolehtivan yhteydenpidosta taustaryhmiinsä ja muihin toimijoihin. Prosessissa syntyvää aineistoa julkaistaan
säännöllisesti verkkosivulla www.helsinkiprocess.fi, joka tarjoaa kiinnostuneille mahdollisuuden vuorovaikutukseen. Kansalaisyhteiskunnan tiedonsaantia ja vaikeasti saavutettavien kansalaisryhmien osallistumista tuetaan
erityisen kansalaiskomponentin avulla. Tavoitteena on linkittyä muiden vastaavien prosessien
kanssa, välttää päällekkäisyyksiä sekä hyödyntää
eri prosesseissa saavutettuja tuloksia.
Ulkoministeriön apuna toimii Helsinki-prosessin sihteeristö. Toiminta rahoitetaan kehitysyhteistyövaroista. Vuoden 2003 kokonaiskustannukset olivat noin 500 000 euroa.
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Helsinki-prosessista uusia keinoja köyhyyden nujertamiseen
Raimo Väyrynen
Helsinki-prosessi on ulkoasiainministeriön käynnistämä ja ohjaama kansainvälinen
prosessi. Se on määritelty hallitusohjelmassa yhdeksi keskeiseksi ulkopoliittiseksi
hankkeeksi, joka pyrkii tuomaan yhteen globalisaatiosta ja sen hallinnasta eri tavalla
ajattelevia tahoja. Näiden välisen vuoropuhelun uskotaan nostavan esiin erilaisia
näkökantoja ja johtavan niiden vertaamiseen ja kehittämiseen. Prosessin käytännön
hallinnoinnista vastaa Crisis Management Initiative ulkoministeriön toimeksiannosta.
Nykymuotoinen Helsinki-prosessi sai alkunsa Helsingissä joulukuussa 2002 pidetystä laajapohjaisesta kokouksesta. Sen pohjalta käynnistettiin prosessi, joka sisältää
sekä Helsinki-ryhmän että kolmen erillisen työryhmän toiminnan. Valmistelukokousten jälkeen työryhmien ensimmäinen yhteinen kokous pidettiin Helsingissä
lokakuun lopulla 2003. Prosessilla on työ- ja kokoussuunnitelma, joka tähtää syyskuussa 2005 pidettävään mittavaan Helsinki-konferenssiin. Suunnitelman toteuttaminen tapahtuu osaksi tuomalla Helsinki-prosessi toimijaksi muun muassa
UNCTADin yleiskokoukseen Brasiliassa kesällä 2004 sekä Maailman sosiaalifoorumin (WSF) ja Maailman talousfoorumin (WEF) tapahtumiin.
Helsinki-prosessin keskeisenä tavoitteena on etsiä ratkaisuja, vaikka alustaviakin,
siihen perusongelmaan, että kansainvälisen talouden ja teknologian ollessa maailmanlaajuista poliittiset instituutiot ovat kansallisia tai paikallisia. Tästä asiaintilasta
seuraa useita ongelmia: muun muassa vajeet demokraattisen vaikuttamisen mahdollisuuksissa sekä päätöksenteon koherenssissa ja sen toimeenpanon tehokkuudessa.
Kansainvälisessä yhteisössä täytyy löytää uusia, demokraattisempia ja tehokkaampia keinoja toteuttaa YK:n Vuosituhatjulistuksen tavoitteita. Erityistä huomiota on
kiinnitettävä maailman kaikkein haavoittuvimpien ihmisryhmien – noin kahden
miljardin ihmisen – taloudellisen ja inhimillisen turvallisuuden vahvistamiseen.
Tämä edellyttää muun muassa etelän äänen vahvistamista kansainvälistä taloutta
koskevassa päätöksenteossa. Helsinki-prosessi on vakuuttunut siitä, että kestävät ratkaisut globalisaation mahdollisuuksiin ja haasteisiin ovat saavutettavissa vain monipuolisen poliittisen dialogin avulla. Tässä vuoropuhelussa esiintyy luonnollisesti ristiriitoja, mutta vain ne ymmärtämällä voidaan pyrkiä hakemaan uusia keinoja
ongelmien ratkaisemiseen. Köyhyyden vähentämiseksi tarvitaan konkreettista, rauhanomaista ja monenkeskistä yhteistyötä.
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Suomen kehitysyhteistyön tavoitteiden
toteuttaminen

Valtioneuvoston vuoden
2001 periaatepäätöksen
toimeenpano
Valtioneuvosto teki vuonna 2001 periaatepäätöksen kehitysmaapolitiikan tavoitteiden toiminnallistamisesta Suomen kehitysyhteistyössä. Tavoitteena oli varmistaa, että
poliittiset linjaukset vaikuttavat konkreettisesti kahdenvälisen ja monenkeskisen kehitysyhteistyön sisältöön. Asiakirja linjaa
kehitysyhteistyön käytäntöjen kehittämistä
muun muassa selkeyttämällä yhteistyömaiden valintaperusteita, käytössä olevia
yhteistyömuotoja sekä Suomen tavoitteita
ja vaikutuskeinoja monenkeskisissä kehitysjärjestöissä.
Periaatepäätöksessä Suomen kahdenvälisen kehitysyhteistyön yhteistyömaat jaettiin kahteen luokkaan: pitkäaikaiset yhteistyömaat ja muut yhteistyömaat. Hallitus
linjasi, että vaikuttavuuden lisäämiseksi
Suomi keskittää kahdenvälisen kehitysyhteistyönsä nykyistä harvempiin yhteistyömaihin ja suurempiin maaohjelmiin. Tämä
tavoite on tähän mennessä toteutunut vain
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osittain. Periaate toistuu vuoden 2004
kehityspoliittisessa ohjelmassa, ja sen toimeenpanoon kiinnitetään vastaisuudessa
erityistä huomiota.
Periaatepäätöksen mukaan Suomi
kanavoi valtaosa kahdenvälisestä lahjamuotoisesta avusta pitkäaikaisille yhteistyömaille. Näiden osuus kaikista maa- ja
aluekohtaisen kehitysyhteistyön maksatuksista on periaatepäätöksen toimeenpanon aikana ollut hieman alle 60 prosentin
tasolla. Vaikka eräisiin maihin suunnatun
avun määrä on kasvanut, ei koko ryhmän
osuus ole noussut.
Yksi syy siihen, että pitkäaikaisille
yhteistyömaille suunnattava rahoitus ei
ole merkittävästi kasvanut, on ollut joidenkin yhteistyömaiden sisäinen tilanne.
Ulkoasiainministeriö on seurannut yhteistyön edellytysten kehittymistä kussakin
maassa periaatepäätöksen asettamien kriteerien valossa. Demokratiaan, ihmisoikeuksiin, hyvään hallintoon ja korruptioon liittyvät vaikeudet ovat hidastaneet
yhteistyötä. Viime aikojen myönteisen
kehityksen myötä Nicaraguassa, Sambiassa
ja Keniassa voidaan kuitenkin suunnitella
rahoituksen kasvattamista.
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Palestiinalaishallinnon ulkoministeri Nabil Shaath ja ministeri Paula Lehtomäki tapasivat vuoden 2003
syyskuussa Ramallahissa Länsirannalla. Kuva: Carina Appel.

Pitkäaikaisten yhteistyömaiden osuuden kasvua on hillinnyt myös kansainvälisestä tilanteesta johtuen eräisiin määräaikaisen yhteistyön maihin, muun muassa Afganistaniin, suuntautuvan rahoituksen kasvu. Kolmantena tekijänä voidaan
mainita pitkäjänteiselle yhteistyölle luonteenomainen verraten hidas suunnittelusykli. Tästä johtuen eräiden maiden kohdalla rahoituksen merkittävämpi lisäys
ajoittuu vasta lähivuosiin.
Yhteistyön sisällöstä pitkäaikaisissa
yhteistyömaissa periaatepäätöksessä
todetaan, että hallitusten välinen hankeja ohjelmamuotoinen yhteistyö kohdistetaan kussakin maassa korkeintaan kol-

melle sektorille tai kolmeen kehitysohjelmaan. Periaatteen soveltaminen on edennyt hyvin; kolmella tai vähemmällä alalla
toimitaan viidessä maassa, kahdessa aloja
on neljä. Kenian yhteistyöohjelma on
suunnitteluvaiheessa.
Periaatepäätöksen mukaan Egyptin,
Namibian ja Perun kanssa Suomi luopuu
3–7 vuoden aikana pitkäaikaisesta kahdenvälisestä lahjamuotoisesta yhteistyöstä
ja siirtyy muuhun yhteistyöhön. Ulkoasiainministeriö valmistelee kaikkien näiden maiden kanssa siirtymästrategiaa
asteittaiselle yhteistyön muutokselle. Tulevaisuudessa tärkeälle sijalle ovat nousemassa kaupallis-taloudellinen yhteistyö,
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instituutioiden välinen yhteistyö, erilaiset
vaihto-ohjelmat sekä kansalaisjärjestöjen
yhteistyö.
Uusien yhteistyömuotojen kehittäminen
on yksi periaatepäätöksen kahdenvälistä
yhteistyötä koskevista linjauksista. Periaatepäätös toteaa, että Suomi osallistuu aktiivisesti sektoriohjelmien ja köyhyyden
vähentämisohjelmien kehittämiseen ja
tukee niiden toteuttamista. Suomi onkin
osallistunut yhdessä muiden avunantajien
kanssa kumppanimaiden köyhyyden
vähentämisohjelmien laadintaan ja niiden
toteutuksen seurantaan. Tämä on ollut
keskeinen yhteistyön muoto eritoten pitkäaikaisen yhteistyön maissa.
Useimmissa maissa kahden- ja monenväliset avunantajat ja rahoittajat tukevat
köyhyyden vähentämisohjelman toteutusta
budjettituen avulla. Suomi on osallistunut
budjettituella köyhyyden vähentämisohjelman rahoitukseen Tansaniassa vuodesta
2000 alkaen ja aloittaa budjettituen
Mosambikille ja Nicaragualle vuonna
2004. Vuosina 2000–2002 budjettituen
osuus kaikesta maa- ja aluekohtaisesta
yhteistyöstä oli noin kaksi prosenttia.
Sektorikohtaisia kehitysohjelmia tuetaan niin sanottuna korirahoituksena,
johon osallistuu useita kahden- ja monenvälisiä avunantajia. Suomi on osallistunut
sektoriohjelmien valmisteluun useissa pitkäaikaisen yhteistyön maissa. Sektoriohjelmien osuus kaikesta maa- ja aluekohtaisesta yhteistyöstä on vuoteen 2002 asti ollut
vaatimaton, mutta osuus kasvaa huomattavasti lähivuosina, kun useiden nyt sovittujen sektoriohjelmien yhteisrahastojen maksatukset alkavat. Eniten Suomi on osallistunut sektoriohjelmien kehittämiseen opetusalalla, jolla yhteisrahoitukseen osallistutaan Mosambikissa, Tansaniassa, Sambiassa, Nepalissa ja Etiopiassa.
Kansalaisyhteiskunnan tarjoamien mah-
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dollisuuksien hyödyntämisestä periaatepäätös toteaa, että yhteistyössä kansalaisjärjestöjen kanssa kehitetään uudenlaisia
kehitysyhteistyön toteutustapoja. Ulkoasiainministeriö on kiinnittänyt erityistä
huomiota kansalaisjärjestöjen hankehallinnon uudistamiseen ja etsii uusia toteutusmalleja yhdessä järjestöjen kanssa. Ministeriö on uudistanut kumppanuussopimuksia
eräiden vahvojen kehitysyhteistyöjärjestöjen kanssa. Kumppanimaiden kansalaisyhteiskunnille suunnattua tukea on lisätty
kehitysmaissa toimivien edustustojen ja
kiertävien suurlähettiläiden käytössä olevan paikallisen yhteistyön määrärahan
(PYM) kautta.
Monenkeskisen kehitysyhteistyön rahoituksesta periaatepäätös toteaa, että Suomi
jatkaa YK-järjestöjen ja kehitysrahoituslaitosten tasapuolista tukemista. Tasapaino
on toteutunut varsin hyvin. Kehitysrahoituslaitosten toiminnalle ominainen rahoituksen epätasainen jakautuminen eri vuosille aiheuttaa vaihtelua eri rahoituslaitosten vuosittaisiin osuuksiin kokonaisuudesta, mutta pitkällä aikavälillä osuudet ovat
säilyneet tasapainoisina.
Periaatepäätöksessä korostetaan YK-järjestelmän roolia. Keskeisinä järjestöinä
mainitaan UNDP, UNFPA, UNICEF ja
WFP. Kunkin järjestön osuus monenvälisen kehitysyhteistyön rahoituksesta on
periaatepäätöksen toimeenpanon aikana
vaihdellut 4–8 prosentin välillä ja ne ovat
säilyneet suurimpina yhteistyökumppaneinamme. Periaatepäätöksen mukaisesti
Suomi on siirtynyt monivuotisiin rahoitussitoumuksiin järjestöjen pitkäjänteisemmän ja tehokkaamman toiminnan mahdollistamiseksi. UNDP:n kanssa monivuotinen sopimus tehtiin vuonna 2001, UNFPAn ja UNICEFin kanssa vuonna 2002.
Periaatepäätöksessä korostetaan vaikuttamista monenkeskisen kehitysrahoituksen
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Kuva: Etiopia / Kari Rissa.

VA LT I O N E U V O S T O N V U O D E N 2 0 0 1 P E R I A AT E P Ä Ä T Ö K S E N T O I M E E N PA N O

29

Suomen kehitysyhteistyön tavoitteiden toteuttaminen

Nuori kenialainen perhe Nairobin slummialueelta. Kuva: Veikko Ruohotie.

selkiinnyttämiseen ja toimijoiden työnjakoon. Lisäksi se nostaa YK:ssa sovitut kehitystavoitteet ensi sijalle vuoropuhelussa
tavoitteenasettelusta ja käytännön toiminnasta kaikkien kehitysrahoituslaitosten
kanssa. Suomi onkin tehnyt pitkäjänteistä
ja johdonmukaista työtä vaikuttaakseen
näihin kysymyksiin kaikessa monenkeskisessä yhteistyössä.
Periaatepäätöksen mukaisesti Suomi on
osallistunut köyhimpien maiden HIPCvelka-aloitteen rahoittamiseen alusta alkaen. Tähän mennessä Suomi on rahoittanut
Maailmanpankin HIPC-rahastoa yhteensä
34,6 miljoonalla eurolla. Suomi tukee aloitetta myös Euroopan kehitysrahaston
(EKR) kautta. Arvioiden mukaan Suomen
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osuus EKR:n kautta HIPC-rahastoon kohdennetuista varoista on 10,8 miljoonaa
euroa. Näiden lisäksi Suomi on rahoittanut
4 miljoonalla eurolla muita HIPC-aloitteeseen liittyviä rahastoja sekä antanut HIPCmaille kahdenvälisiä kehitysluottoja
anteeksi 34,8 miljoonan euron arvosta.
Aloitteen rahoituksen, kuten muunkin velkahelpotustuen, on sovittu olevan lisäystä
muuhun kehitysapuun (ODA). Kahdenvälisessä toiminnassa Suomi on antanut
anteeksi kahdenväliset kehitysluotot kaikille niille HIPC-maille, jotka ovat saavuttaneet päätöksentekopisteen (decision
point). HIPC-kelpoisista maista ainoastaan
Liberian odotetaan edelleen saavuttavan
velkojen anteeksiannon edellytykset.
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Sukupuolten tasa-arvostrategia parantamaan naisten
ja tyttöjen asemaa
Vuoden 2003 aikana valmistuivat ulkoasiainministeriössä sukupuolten tasa-arvon edistämisen
strategia ja toimintaohjelma Suomen kehitysmaapolitiikalle vuosiksi 2003–2007. Ohjelman
tavoitteena on tehostaa sukupuolten tasa-arvon edistämistä ja vahvistaa naisten ja tyttöjen
taloudellisia ja sosiaalisia oikeuksia kehityspolitiikan ja -yhteistyön keinoin. Strategiaan ja toimintaohjelmaan perustuen kehitysmaapolitiikan osa-alueita kehitetään siten, että niiden avulla pystytään paremmin toteuttamaan kansainvälisiä, yhteistyömaiden ja Suomen hallituksen asettamia
tasa-arvotavoitteita.
Strategian ja toimintaohjelman valmistelu oli laaja prosessi, johon osallistuivat kehitysyhteistyöosaston ja aluelinjojen yksiköt ja kommentoijina muut ulkoasiainministeriön osastot. Lisäksi
ohjelmaa kommentoivat useat muut tahot, kuten Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, Kehitysmaasuhteiden neuvottelukunta (KESU), Tasa-arvotoimisto, Kehitysyhteistyön palvelukeskus (Kepa) ja
muut kansalaisjärjestöt. Laajapohjainen valmistelu tarjosi mahdollisuuksia ajatusten vaihtoon ja
yhteisten näkemysten luomiseen osallistujien kesken.
Ohjelman ensimmäinen osa sisältää strategian ja ne kansainväliset ja suomalaiset periaatteet,
joiden pohjalta Suomi edistää sukupuolten tasa-arvoa ja naisten asemaa. Toisen osan toimintaohjelma sisältää toimenpiteitä, jotka koskevat kahdenvälistä ja monenkeskistä yhteistyötä,
humanitaarista apua, kansalaisjärjestöyhteistyötä, korkotukea ja TTT-määrärahoja, tiedotusta ja
rekrytointia. Koska naisten ja tyttöjen aseman parantaminen kuuluu kaikille, ohjelma sisältää
kehittämishaasteita jokaiselle kehitysmaapolitiikkaa toteuttavalle virkamiehelle. Kyseessä on työkalu, joka tukee ja helpottaa eri tehtävissä toimivien työtä tasa-arvon edistämiseksi.
Tasa-arvo edellyttää, että naisten ja tyttöjen näkemykset, kiinnostuksen kohteet ja tarpeet
muokkaavat kehitysagendaa yhtä paljon kuin miesten ja poikienkin. Tasa-arvo ei ole vain tekninen asia, vaan sen saavuttamiseen tarvitaan poliittista tahtoa. Strategia perustuu valtavirtaistavaan lähestymistapaan. Käytännössä tämä toteutuu siten, että sukupuolten välinen tasa-arvo
otetaan huomioon kehitysyhteistyön sektori- ja hankevalinnoissa, tuettavien alojen ja hankkeiden sisäisten toimintojen kohdentamisessa sekä käytettävien menetelmien valinnassa.
Koska ohjelman toteutuminen vaatii henkilöstön osaamisen lisäämistä, järjestettiin vuoden
aikana useita strategiaan liittyneitä koulutustilaisuuksia. Ministeriössä on meneillään osaamisprojekti, jossa henkilökunnan eri tasoille, yksiköille ja edustustoille määritellään tasa-arvokysymysten osaamisprofiili ja sen vaatima koulutus.
Toimintaohjelman toteutuminen on kaikkien Suomen kehitysmaapolitiikkaa toteuttavien
tahojen ja ihmisten yhteinen ponnistus ja oppimisprosessi. Sen edistystä seurataan vuosittain, ja
viisivuotiskauden puolivälissä ja lopussa tehdään arviointi saavutetuista tuloksista. Edellytyksenä
seurannalle ja vaikutusten arvioinnille on mitattavien määrällisten ja laadullisten tavoitteiden
asettaminen sekä mittareiden ja menetelmien edelleen kehittäminen. Suomi raportoi myös
OECD:n kehitysapukomitealle (DAC) niin tasa-arvon edistymisestä kuin muidenkin kehitystavoitteiden saavuttamisesta.
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Hallituksen uusi
kehityspoliittinen
ohjelma

Ulkoasiainministeriö valmisteli syyskaudella 2003 hallituksen kehityspoliittisen ohjelman. Hallitus tekee asiaa koskevan periaatepäätöksen helmikuussa 2004. Päätös
rakentuu vuosina 1996, 1998 ja 2001 tehtyjen periaatepäätösten luomalle linjalle ja
ohjaa kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön
toimeenpanoa tällä hallituskaudella.
Avoimeen ja keskustelevaan valmisteluun osallistui viranomaisia, eturyhmiä
sekä kansalaisyhteiskunnan toimijoita.
Ohjelman valmistelun aikana yleisöllä oli
mahdollisuus keskustella kehityspolitiikkaan liittyvistä kysymyksistä ministeriön
kehityspoliittisilla verkkosivuilla global.finland.fi. Kolmeen aihepiiriin jaettuun keskusteluun osallistui kuukauden aikana noin
250 henkilöä. Keskustelun lisäksi sivuilla oli
mahdollisuus kommentoida ohjelman
luonnosta.
Runsas ja aktiivinen osallistuminen valmisteluun osoitti, että kehityspolitiikka
kiinnostaa monia tahoja yhteiskunnassamme ja että valmiutta yhteistyöhön on paljon. Yhteistyön jatkaminen on erittäin tärkeää, kun ohjelmaa aletaan toteuttaa.
Kehityspoliittisella ohjelmalla hallitus
vahvistaa sitoutumisensa YK:n Vuosituhatjulistuksen tavoitteisiin ja linjaa Suomen
painopisteet. Ohjelmassa Suomen kehityspolitiikka määritellään ensimmäistä kertaa
toiminnaksi, jolla vaikutetaan kansainvälisen kehityksen kysymyksiin politiikan eri
alueilla. Ohjelmassa korostuvatkin politiikan johdonmukaisuus ja kokonaisvaltaisuus; toimialoittain lokeroituneella politiikalla ei pystytä vastaamaan tämän päivän
haasteisiin.
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Ohjelma korostaa, että kehityspoliittisessa vaikuttamisessa on hyödynnettävä Suomen omaa yhteiskunnallisen kehityksen
tuomaa kokemusta. Siinä tarkastellaan, millaista lisäarvoa suomalainen kokemus, osaaminen ja vahvuudet voivat antaa kehityspolitiikkaamme. Painopisteitä määrittelemällä
tavoitellaan kehityspolitiikan entistä suurempaa vaikuttavuutta.
Ohjelma linjaa muitakin tapoja vahvistaa
kehitysyhteistyön laatua ja vaikuttavuutta.
Se ohjaa määrärahojen kohdentamista ja
yhteistyön toimintatapoja. Ohjenuoria ovat
yhteistyön keskittäminen, kahden- ja
monenvälisen yhteistyön sitominen kehitysmaiden omiin köyhyyden vähentämisohjelmiin ja ohjelmamuotoisen avun lisääminen.
Ohjelma korostaa vaikuttamista EY:n ja
monenkeskisten järjestöjen ja rahoituslaitosten toiminnan sisältöön, eritoten toiminnan tehokkuuden ja yhdenmukaistamisen
parantamiseen.
Suomen kehityspolitiikan tavoitteet voivat toteutua vain, mikäli myös kansalaiset,
kansalaisyhteiskunta ja talouselämä ovat
niiden takana. Kehityspoliittisessa ohjelmassa hallitus kutsuu kaikki toimijat mukaan
kansalliseen kumppanuuteen kehityspolitiikan toteuttamiseksi sekä lupaa tukea omalla
toiminnallaan osallistumismahdollisuuksia.
Kehityspoliittista ohjelmaa laadittaessa
on ollut käytettävissä poikkeuksellisen laaja
ja monipuolinen riippumaton arviointiaineisto, jota ovat tuottaneet sekä ministeriön
oma evaluointi- ja tutkimustoiminta että
kansainväliset toimijat. Viimeisimpiä näistä
arvioinneista on esitelty tämän kertomuksen luvussa ”Suomen kehitysyhteistyö
arvioitavana”.
Kehityspoliittinen ohjelma kokonaisuudessaan on luettavissa kehityspoliittisilla
verkkosivuilla osoitteessa http://global.finland.fi/kehityspolitiikka/ohjelma2004.html.
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Kehitysyhteistyömäärärahojen kasvunäkymiä
Kehitysyhteistyömäärärahojen tasoon liittyvien päätösten osalta vuosi 2003 oli
aiempiin verrattuna poikkeuksellisen
myönteinen. Vuoden aikana Suomessa
edettiin konkreettisesti YK:ssa tehdyn
sitoumuksen toteuttamisessa, jonka
mukaan kunkin teollisuusmaan tulee nostaa kehitysyhteistyön määrärahansa 0,7
prosenttiin bruttokansantulostaan (BKTL).
YK:n Vuosituhatjulistuksen globaalin
kumppanuuden hengessä Suomen hallitus
päätti virallisen kehitysavun lisäämisestä
vuosituhatjulistuksessa sekä Monterreyn
kehitysrahoituskonferenssissa sovitun
mukaisesti.
Ulkoasiainministeriön ja kehitysyhteistyöstä kiinnostuneiden kansalaisjärjestöjen
vuosia kestänyt pohjatyö oli kantanut
hedelmää syksyllä 2002, kun kehitysyhteistyöasioista vastannut ministeri Suvi-Anne
Siimes oli kutsunut valtioneuvos Harri
Holkerin vetämään kehitysavun tason ja
laadun selvitysryhmää. Ryhmän tehtävänä
oli valmistella esitys siitä, miten Suomi saavuttaa kehitysyhteistyömäärärahojen 0,7
prosentin bruttokansantulo-osuuden
YK:ssa tekemänsä sitoumuksen mukaisesti.
Määrän lisäksi tehtävänä oli pohtia, kuinka
kasvu voi tapahtua yhteistyön laatu varmistaen. Ryhmän laatiman selvityksen tarkoituksena oli myös herättää julkista keskustelua kehitysyhteistyöstä vuoden 2003
eduskuntavaalien alla.
Selvitysryhmän jäseninä toimivat toimittaja Umayya Abu-Hanna, professori
Pertti Haaparanta, piispa Eero Huovinen,
johtaja Johanna Ikäheimo, pääjohtaja
Maria-Liisa Nevala, professori Olli Rehn ja
puheenjohtaja Maj-Len Remahl. Pysyvinä

asiaintuntijoina toimi valtiovarainministeriön ja ulkoasiainministeriön virkamiehiä.
Ulkoasiainministeriö asetti ryhmän käyttöön erityisen sihteeristön, ja ryhmä käytti
työnsä kuluessa laajasti hyväkseen koko
ulkoasiainhallinnon ulko-, turvallisuus-,
kauppa- ja kehityspolitiikkaan sekä kehitysyhteistyöhön liittyvää asiantuntemusta
ja osaamista.
Ryhmä työskenteli tiiviisti alkuvuoden
2003 ja luovutti väliraporttinsa ministeri
Siimekselle 9.1.2003. Tämän jälkeen se
kuuli alkukevään aikana laajaa joukkoa
suomalaisia intressitahoja ja kehitysyhteistyön sidosryhmiä saaden palautetta keskeisistä esityksistään. Ryhmällä oli myös
mahdollisuus peilata ajatuksiaan kansainväliseen kehityskeskusteluun tapaamisissa
YK-järjestelmän, Maailmanpankin, Kansainvälisen valuuttarahaston ja OECD:n
asiantuntijoiden kanssa. Jo aiemmin ryhmä oli kuullut kaikkien eduskuntapuolueiden johtotason edustajia.
Selvitysryhmä luovutti loppuraporttinsa 19.3.2003. Se esitti, että Suomen kehitysyhteistyömäärärahat nostettaisiin 0,7
prosenttiin bruttokansantulosta vuoteen
2010 mennessä ja että kasvulle kirjattaisiin
hallitusohjelmaan aikataulu, jossa vuoteen
2007 mennessä saavutetaan 0,55 prosentin
taso ja seuraavalla hallituskaudella määrärahat kasvavat vuosittain tasaisesti siten,
että 0,7 prosenttia saavutetaan vuonna
2010. Yhteistyön laadun varmistamiseksi
ryhmä suositteli sitoutumista entistä selvemmin köyhyyden vähentämiseen ja
muihin Vuosituhatjulistuksen kehitystavoitteisiin.
Selvitysryhmän keskeiset suositukset
vaikuttivat keväällä 2003 muodostetun
hallituksen ohjelmaan. Uusi hallitus kirjasi
ohjelmaansa takarajan 0,7 prosentin bruttokansantulo-osuuden saavuttamiselle.
Hallitusohjelman mukaisesti Suomi kas-
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vattaa kehitysyhteistyömäärärahoja tavoitteena nostaa niiden osuus 0,7 prosenttiin
BKTL:sta vuoteen 2010 mennessä yleinen
talouskehitys kuitenkin huomioon ottaen.
Välitavoitteita ei hallitusohjelmaan kirjattu.
Hallitus tarkisti edellisen hallituksen
vuosille 2004–2007 laatimia määrärahakehyksiä toukokuussa 2003. Kehyspäätöksessä todettiin, että hallitusohjelman
mukaisesti sen yhteydessä tehtiin sitova
menojen linjaus koko vaalikaudelle ja että
hallitusohjelmassa on menojen tasoon
sovittu 1,12 miljardin euron lisäys vuodelle 2007 edellisen hallituksen kehyksiin.
Kehyspäätöksen mukaan hallitusohjelmassa sovittuja toimenpiteitä toteutetaan
tämän linjauksen sallimissa puitteissa.
Mainituista 1,12 miljardista eurosta osoitettiin kehitysapumenojen vuotuiseen
tasoon asteittain 63 miljoonaan euroon
nouseva lisäys.
Vuoden 2004 talousarvioon kehitysyhteistyömäärärahoja budjetoitiin yhteensä
545,6 miljoonaa euroa. Määrärahat kasvoivat vuoteen 2003 verrattuna 38,8 mil-
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joonaa euroa, ja niiden arvioitiin talousarvion laatimisen aikaan käytössä olleiden
valtiovarainministeriön ennusteiden
perusteella vastaavan 0,37 prosenttia bruttokansantulosta. Vastaavasti hallituksen
toukokuussa 2003 tekemän määrärahakehyspäätöksen perusteella Suomen julkisen
kehitysyhteistyön määrärahat vastannevat
käytössä olleiden ennusteiden perusteella
noin 0,39 prosenttia BKTL:sta vuonna
2005, noin 0,42 prosenttia vuonna 2006
sekä noin 0,44 prosenttia vuonna 2007.
EU-maat ryhmänä olivat Monterreyn
vuoden 2002 kehitysrahoituskonferenssin
alla päättäneet 0,39 prosentin BKTLosuuskeskiarvon saavuttamisesta vuoteen
2006 mennessä. Suomi on hallituksen vuoden 2003 kehyspäätöksen pohjalta voinut
vastata niihin sitoumusten täyttämistä koskeviin vaatimuksiin, joita meille on asetettu YK:n, EU:n ja OECD:n piirissä. Hallituksen uusi kehityspoliittinen ohjelma luo
puitteet kasvavien kehitysyhteistyömäärärahojen laadukkaalle ja vaikuttavalle käytölle.
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Tyttö korjaa kalaverkkoja Vietnamissa. Kuva: Jorma Koponen.
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Kehitysyhteistyön määrärahat 1988–2004
Reaalinen kehitys

MEUR

Määrärahat ja
niiden käyttö
Vuoden 2003 talousarviossa kehitysyhteistyömäärärahat olivat yhteensä 506,8
miljoonaa euroa. Tämä vastasi talousarvioesityksen laatimisen aikaan 0,35 prosentin osuutta ennustetusta bruttokansantulosta (BKTL). Määrärahat kasvoivat vuoteen 2002 verrattuna 27,5 miljoonalla eurolla. Vuosittaisesta euromääräisestä kasvusta huolimatta määrärahojen bruttokansantulo-osuus on säilynyt
likipitäen samalla tasolla. Määrärahojen
reaalinen euromääräinen sekä BKTLosuudella mitattu kehitys ilmenee
kuviosta 1.
Vuosittain myönnetyt määrärahat
toteutuvat maksatuksina, joiden lopulliseen suuruuteen vaikuttavat muun
muassa käytettävissä olevien määrärahojen maksatusaste sekä negatiivisina,
palaumavirtoja aiheuttavina erinä kehitysluottojen kuoletukset. Siksi lopulliset
maksatusluvut eroavat aina kyseiselle
vuodelle osoitetuista määrärahoista.
Vuoden 2002 toteutuneet maksatukset olivat 490,4 miljoonaa euroa, joka
vastaa 0,35 prosenttia bruttokansantulosta. Vuoden 2002 määrärahat olivat
479,2 miljoonaa euroa. Maksatusten
BKTL-osuus nousi jonkin verran. Tätä
ennen jo vuodesta 1994 lähtien se oli
pysytellyt pitkälti samalla tasolla vaih-
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Kehitysyhteistyömaksatukset OECD/DAC-maissa
2002, % BKTL:sta
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dellen 0,31 ja 0,33 prosentin välillä. Maksatusten reaalinen euromääräinen sekä
BKTL-osuudella mitattu kehitys ilmenee
vastaavasti kuviosta 2.
Kansainvälisissä vertailuissa huomio
kiinnitetään juuri maksatuslukuihin.
Vuoden 2002 maksatuslukujen BKTLosuuksia vertailtaessa Suomi sijoittuu
yhdeksännelle sijalle OECD:n kehitysapukomitean (DAC) jäsenmaiden keskuudessa. Taloutensa kokoon nähden suurimpia
avunantajia vuonna 2002 olivat edellisvuosien tapaan Tanska, Norja, Hollanti,
Luxemburg ja Ruotsi, jotka kaikki ylittivät
selkeästi YK:n suosituksen mukaisen 0,7
prosentin rajan BKTL:sta. Kehitysapukomitean jäsenmaiden avun BKTL-osuudet
vuonna 2002 on esitetty kuviossa 3. Vastaavat rahamääräiset luvut (USD) ovat
kuviossa 4.
Määrärahojen jako eri käyttökohteisiin
Vuonna 2003 varsinaisen kehitysyhteistyön momentin (24.30.66) kokonaissumma kasvoi vuodesta 2002 vain 4,5 miljoonalla eurolla. Vuoden 2003 talousarviossa määrärahoja kohdennettiin eniten
maa- ja aluekohtaiseen kehitysyhteistyöhön, yhteensä 112,1 miljoonaa euroa.
Aiemmin monenkeskisen kehitysyhteistyön käyttösuunnitelmakohdan alla
sijainnut Euroopan kehitysrahasto (EKR)
sai oman käyttösuunnitelmakohtansa, jolle kohdennettiin 35 miljoonaa euroa.
Monenkeskiseen kehitysyhteistyöhön
ohjattiin 104,5 miljoonaa euroa. LänsiBalkanilla tehtävä kehitysyhteistyö siirrettiin maittain kohdentamattoman kehitysyhteistyön käyttösuunnitelmakohdalta
maa- ja aluekohtaisen kehitysyhteistyön
käyttösuunnitelmakohdalle, mikä vähensi
määrärahoja suhteellisesti eniten maittain
kohdentamattomassa kehitysyhteistyössä.
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Vuoden kuluessa käyttösuunnitelmakohdittaista jakoa jouduttiin tarkistamaan kahdesti. Tehdyissä kohdennuksissa erityisesti maa- ja aluekohtaisen kehitysyhteistyön, maittain kohdentamattoman kehitysyhteistyön, kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön sekä humanitaarisen avun määrärahoja kasvatettiin. Maaja aluekohtaisen kehitysyhteistyön osalta
lisäykset koskivat erityisesti Vietnamia,
Mosambikia ja Afganistania. Maittain
kohdentamattoman kehitysyhteistyön
lisämäärärahat kohdennettiin Suomen
kehityspolitiikan kannalta tärkeään
temaattiseen yhteistyöhön erityisesti
YK:n erityisjärjestöjen kautta. Kansalaisjärjestöjen määrärahojen lisäykseen vaikutti eritoten hakemusten määrän kasvu.
Humanitaarisen avun määrärahalisäykset johtuivat pääosin eteläisen Afrikan ja
Afrikan sarven nälkäongelmasta. Myös
monenkeskiseen kehitysyhteistyöhön
sekä kehitysyhteistyön suunnittelu- ja
tukitoimintoihin ohjattiin lisää varoja.
Korkotukeen ohjattuja vuoden 2003
talousarvion määrärahoja vähennettiin
lähinnä korkotason laskun vuoksi.
Määrärahojen jakautuminen käyttösuunnitelmakohdittain vuonna 2003 käy
ilmi taulukosta 1, joka esittää sekä vuosien 2002 ja 2003 talousarvion mukaiset
jaot että vuoden 2003 lopullisen käyttösuunnitelmakohtaisen jaon. Lisäksi taulukossa näkyy vuoden 2004 talousarvion
mukainen jakauma.
Myöntö- ja sopimusvaltuuksien
kohdentaminen
Myöntö- ja sopimusvaltuuksilla tarkoitetaan talousarvioon tehtyjä varauksia sellaisia menoja varten, jotka syntyvät
talousarviovuotta seuraavina vuosina.
Valtuudet ovat tarpeen, jotta kehitysyh-
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Kehitysyhteistyömäärärahat käyttösuunnitelmakohdittain 2002-2004, MEUR

Talousarvio

2003

Lopullinen
käyttösuunnitelmakohdittainen jako
2003

114,0
112,0
41,2
37,0

104,5
112,1
35,0
22,1
38,0

104,9
117,1
35,0
25,1
42,0

109,0
128,0
40,0
29,7
41,5

4,8
0,7
37,0
20,0

4,8
0,7
38,0
16,0

5,6
0,7
40,8
0,0

6,6
0,9
44,4
10,0

366,7
2,0

371,2
2,2

371,2
2,2

410,0
2,2

0,8

0,0

0,0

0,0

369,6

373,4

373,4

412,2

18,3
15,6
57,2
12,5
6,1

19,7
15,5
72,8
15,9
9,4

19,7
15,5
72,8
15,9
9,4

22,0
18,4
68,7
16,7
7,6

109,7

133,3

133,3

133,4

Kehitysyhteistyö yhteensä (1.+ 2.)

479,2

506,8

506,8

545,6

Osuus bruttokansantulosta (BKTL)

0,34 %

0,35 %

0,35 %

0,37 %

1.

Kansainvälinen kehitysyhteistyö (24.30)
Varsinainen kehitysyhteistyö (24.30.66)
Monenkeskinen kehitysyhteistyö
Maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö
Euroopan kehitysrahasto
Maittain kohdentamaton kehitysyhteistyö
Kehitysluotot
Humanitaarinen apu
Kehitysyhteistyön suunnittelu ja tukitoiminnot
sekä kehityspoliittinen viestintä
Kehitysyhteistyön evaluointi ja sisäinen tarkastus
Tuki kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle
Korkotuki
Varsinainen kehitysyhteistyö (24.30.66)
yhteensä
TTT-yhteistyö (24.30.67)
Teollisen yhteistyön rahasto Oy:n (FINNFUND)
toiminta (24.30.50)

1.

Kansainvälinen kehitysyhteistyö yhteensä

2.

Muu kehitysyhteistyö
Kehitysyhteistyön hallintomenot (UM)
Pakolaisvastaanotosta aiheutuvat menot
Osuus EU:n kehitysyhteistyöbudjetista
Maksuosuudet muille kv. järjestöille
Muut kehitysyhteistyöksi luettavat menot

2.

Muu kehitysyhteistyö yhteensä

Talousarvio

Talousarvio

2002

2004

Taulukko 1
39
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teistyötä voidaan suunnitella ja siitä voidaan tehdä sopimuksia myös vuotta
pidemmille aikaväleille. Myöntö- ja sopimusvaltuudet on talousarviossa jaoteltu
käyttösuunnitelman eri kohtien mukaisesti. Talousarvion perusteluissa edellytetään,
että valtioneuvosto tekee vuosittain erillisen päätöksen seuraavien vuosien toimintaa ohjaavien valtuuksien kohdentamisesta.
Vuoden 2003 talousarviossa eduskunta
myönsi varsinaiselle kehitysyhteistyölle
314,4 miljoonan euron valtuudet. Kohdentamispäätöksen perustelut noudattavat
valtioneuvoston kehitysmaapolitiikan
tavoitteiden toiminnallistamisesta tekemää

periaatepäätöstä ja sen toimeenpanosuunnitelmaa sekä uuden hallitusohjelman
kehityspolitiikkaa ja kehitysyhteistyötä
koskevia osioita, joiden taustalla on valtioneuvos Harri Holkerin kehitysavun
tasoa ja laatua selvittäneen ryhmän työ.
Monenkeskiseen kehitysyhteistyöhön
oli talousarviossa varattu valtuuksia 96,0
miljoonaa euroa, joista valtioneuvosto
päätti kohdentaa YK:n erityisjärjestöjen
kanssa tehtävään yhteistyöhön 84,6 miljoonaa euroa sekä kehitysrahoituslaitosten
kanssa tehtävään yhteistyöhön 11,5 miljoonaa euroa. Valtuudet kohdennettiin
järjestöittäin seuraavasti:

Järjestö

MEUR

YK:n kehitysohjelma UNDP

30,3

YK:n väestörahasto UNFPA

27,6

YK:n lastenrahasto UNICEF

26,7

Kansainvälisen maatalouden kehittämisrahaston (IFAD) kuudes lisärahoitus

4,0

Tuki Maailmanpankin tutkimustyölle

1,4

Ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän kehityksen kumppanuusohjelma
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Maailmanpankin kanssa (ESSD-rahasto)

2,0

Maailmanpankin asiantuntijaohjelma

1,7

Kansainvälinen rahoitusyhtiö (IFC), yksityissektorin toiminnan tuki

0,4

Alueellisten kehityspankkien kumppanuus- ja konsulttirahastot

2,0
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Maa- ja aluekohtaiseen yhteistyöhön oli
varattu 132,1 miljoonan euron valtuudet,
joista kohdennettiin pitkäaikaisille yhteisMaa tai alue

MEUR

työmaille 85,6 miljoonaa euroa ja muille
yhteistyömaille 46,5 miljoonaa euroa. Valtuudet kohdennettiin maittain seuraavasti:
Maa tai alue

MEUR

Vietnam

20,0

Burkina Faso

0,5

Mosambik

13,5

Palestiinalaisalueet

0,3

Nepal

8,2

Etelä-Afrikka

8,5

Etiopia

6,2

Länsi-Balkan

8,0

Tansania

4,4

Kambodzha

0,5

Nicaragua

15,3

Kiina

1,4

Kenia

5,2

Aasian alueellinen yhteistyö

6,8

Sambia

7,6

Latinalaisen Amerikan alueellinen yhteistyö

6,5

Peru

1,4

Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueellinen yhteistyö 1,8

Egypti

0,9

Itä- ja Länsi-Afrikan alueellinen yhteistyö

9,1

Namibia

2,9

Eteläisen Afrikan alueellinen yhteistyö

3,1

Myöntö- ja sopimusvaltuuksien jakautuminen ilmenee alla olevasta taulukosta:
Myöntö- ja sopimusvaltuuksien
kohdentaminen vuonna 2003
Monenkeskinen kehitysyhteistyö
Maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö
Euroopan kehitysrahasto
Maittain kohdentamaton kehitysyhteistyö
Humanitaarinen apu

Valtuuspäätös,
MEUR

Talousarvion
valtuus, MEUR

96,0

96,0

132,1

132,1

0,0

0,0

20,0

20,0

0,0

0,0

Kehitysyhteistyön suunnittelu ja tukitoiminnot sekä
kehityspoliittinen tiedotus

3,2

3,2

Kehitysyhteistyön evaluointi ja sisäinen tarkastus

0,0

0,0

Tuki kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle

35,0

35,0

Korkotuki

28,0

28,0

YHTEENSÄ

314,4

314,4
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Kehitysyhteistyön toteutus
Maa- ja aluekohtainen
kehitysyhteistyö

Vuonna 2003 Suomella oli maa- ja aluekohtaista yhteistyötä kaikkiaan 60 maan
kanssa. Tavoitteessa vähentää yhteistyömaiden määrää ei ole riittävästi edistytty,
ja tulevina vuosina tavoitteen toimeenpanoon kiinnitetään aiempaa suurempaa
huomiota. Yhteistyömaiden määrää lisäävät osaltaan edustustojen käytössä olevat
paikallisen yhteistyön määrärahat (PYM),
joita käytettiin 40 maassa vuonna 2003.
Yli puolet maa- ja aluekohtaisesta tuesta
suuntautui Suomen pitkäaikaisiin yhteistyömaihin. Näitä ovat Etiopia, Kenia,
Mosambik, Nepal, Nicaragua, Sambia, Tansania ja Vietnam. Pitkäaikaisesta kahdenvälisestä lahjamuotoisesta avusta ollaan siirtymässä kohti monipuolisempia maiden välisiä suhteita Egyptin, Namibian ja Perun
kanssa.
Eniten Suomen apua vuonna 2003
suunnattiin Mosambikiin ja Tansaniaan.
Maa- ja aluekohtaiseen yhteistyöhön
luetaan maakohtaisten ja alueellisten
yhteistyöohjelmien lisäksi alueittain jakamaton tuki, joka suuntautuu maailmanlaajuisiin tai useampaa kuin yhtä maanosaa
koskeviin yhteistyöhankkeisiin tai -ohjelmiin.
Maa- ja aluekohtaisen yhteistyön ulko-
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Guatemala
Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Brasilia
Peru
Bolivia

puolelle jäävät muiden muassa monenkeskinen kehitysyhteistyö, kansalaisjärjestötuki, sekä kehitys- ja korkotukiluotot.
Hanke- ja ohjelmakohtaisen yhteistyön
jakautuminen maittain näkyy liitteessä 1.
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Länsi-Balkan

Kirgistan
Afganistan
Länsiranta ja Gaza
Egypti

Nepal

Kiina

Laos
Burkina Faso

Vietnam

Kambodzha

Filippiinit

Etiopia
Kenia
Tansania
Sambia
Namibia

Indonesia

Itä-Timor

Malawi
Mosambik

Etelä-Afrikka

Suomen pitkäaikaiset yhteistyömaat
Siirtymäkauden maat
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■ Saharan eteläpuolinen Afrikka
Afrikan unioni
Afrikan unioni (AU) on Afrikan yhtenäisyysjärjestön (OAU) seuraajajärjestö, johon
kuuluu 53 jäsenvaltiota. Marokkoa lukuun
ottamatta kaikki Afrikan maat ovat unionin jäseniä. Unionin tavoitteissa korostuvat
demokratia, ihmisoikeudet ja kestävä kehitys sekä alueellinen yhdentyminen. EUmallia jäljittelevä unioni muodostuu joukosta poliittisesti ja taloudellisesti erilaisia
valtioita. Yhteisten arvojen löytäminen ja
jäsenmaiden sitoutuminen peruskirjassa
määriteltyihin arvoihin voi useissa asioissa
olla vaikeaa. Afrikan NEPAD-kumppanuusohjelman on tarkoitus osaltaan
tuoda unionille yhteistä arvopohjaa.
Afrikan unionin puheenjohtajamaana
toimii heinäkuusta 2003 heinäkuuhun
2004 Mosambik.
Maputon huippukokous heinäkuussa
2003 keskittyi unionin hallinnollisen
rakenteen muodostamiseen, ja unionille
saatiinkin nimitettyä uusi johto ja komissaarit, joista puolet on naisia. Komission
uusi puheenjohtaja on Malin entinen presidentti Alpha Omar Konaré.
Afrikan unionin tarkoituksena on luoda
periaatteet ja mekanismit, joiden avulla
voidaan puuttua rikoksiin ja toimiin, jotka
ovat unionin sääntöjen ja tavoitteiden vastaisia tai yksittäisen jäsenvaltion perustuslain vastaisia. Unionilla on oikeus väliintuloon ja pakotteiden soveltamiseen sen periaatteita ja päätöksiä rikkovaa valtiota vastaan. Tämä on merkittävä toimintatavan
muutos, sillä unionin edeltäjällä OAU:lla ei
ollut oikeutta puuttua jäsenmaidensa
sisäisiin asioihin.
Suomi painottaa lähivuosina yhteistyössään Afrikan unionin kanssa kriisinhallinnan kehittämistä, ihmisoikeuksien ja hyvän
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hallinnon etenemistä sekä unionin rakenteiden ja toimintatapojen vakiinnuttamista.
Suomi korostaa Afrikan unionin omistajuutta, eli jäsenmaiden omaa vastuun ottamista kehityksestä, tukemalla unionin toimintaa poliittisella, temaattisella ja käytännön tasolla. Rahallisesti Suomi tukee Afrikan unionin konfliktinesto- ja rauhanpalautustoimia 750 000 eurolla vuosina
2003–2005.
Afrikan kumppanuusohjelma NEPAD
Vuonna 2001 esiteltiin uusi ja kansainväliseltä yhteisöltä innostuneen vastaanoton
saanut afrikkalaisten oma kehitysaloite
New Partnership for African Development
(NEPAD). Sittemmin Afrikan unionin
ensimmäisessä huippukokouksessa Durbanissa 2002 NEPAD hyväksyttiin unionin
ohjelmaksi.
Ohjelma tavoittelee uutta, tasaveroisempaa kumppanuutta Afrikan ja kansainvälisen yhteisön välille. Taustalla on huoli siitä,
että Afrikka ei pääse osalliseksi globalisaation tuomista hyödyistä. Ohjelmalla pyritään ennen kaikkea investointien lisäämiseen, Afrikan omien voimavarojen kestävään hyödyntämiseen, ulkoisen tuen käytön parempaan organisointiin ja avun
lisäämiseen YK:n 0,7 prosentin tavoitetason
mukaiseksi. Lähtökohtina ovat afrikkalainen omistajuus ja hallinnointi. NEPAD painottaa, että ulkopuolinen tuki Afrikan
kehitykselle on tarpeen, mutta avain maanosan kehitykseen on afrikkalaisten omissa
käsissä.
Kehityksen tärkeimmät alueet NEPADohjelmassa ovat infrastruktuuri, inhimilliset voimavarat, terveys, maatalous ja markkinoillepääsy. Konkreettisista toimenpidesuunnitelmista pisimmälle ovat edenneet
terveysalaa, ympäristöä ja maataloutta koskevat ohjelmat. Kumppanuusohjelman
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Maanviljelijä Nigeriasta. Kuva: Matti Nummelin.

rooli on lähinnä katalyyttina edistää ohjelmien toteutumista; siitä ei ole tarkoitus
tehdä ohjelmia toteuttavaa organisaatiota.
Tavoitteita ovat keskimäärin seitsemän
prosentin vuotuinen bruttokansantulon
kasvu seuraavien 15 vuoden aikana sekä
Vuosituhatjulistuksen kehityspäämäärien
saavuttaminen. Kauaskantoisia päämääriä
ovat köyhyyden poistaminen Afrikasta,
maanosan marginalisoitumisen pysäyttäminen sekä naisten aseman parantaminen.
Kumppanuusohjelmaa on vienyt eteenpäin etujoukko, johon tällä hetkellä kuuluu
alueellisesti tasapainotetusti 20 Afrikan
maata. Merkittävin rooli aloitteen eteenpäinviemisessä on ollut Etelä-Afrikalla.
Etujoukon valtioiden johtajat muodostavat

ohjelman korkeimman päättävän elimen,
toimeenpanevan komitean. Ohjelmalla on
sihteeristö Etelä-Afrikassa.
Kumppanuusohjelmaan liittyy julkilausuma demokratiasta ja hyvästä hallinnosta
sekä julkilausuman toteuttamista edistävä
vertaisarviointijärjestelmä, jolla ryhdytään
mittaamaan maiden poliittista, sosiaalista
ja taloudellista kehitystä. Ohjelmaan liittyminen on vapaaehtoista, mutta edellyttää
julkilausuman ja vertaisarviointijärjestelmän hyväksymistä. Vuoden 2003 aikana
päästiin yksimielisyyteen vertaisarvioinnin
menettelytavoista ja sisällöstä ja sen toteutus alkaa vuonna 2004.
NEPAD-ohjelman sisällön konkretisointi ja toteutus ovat suuria haasteita.
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Onnistuminen riippuu siitä, miten maat
käytännössä sitoutuvat ohjelman periaatteisiin ja millaisen tuen ohjelma saa kansainväliseltä yhteisöltä.
Euroopan unioni, YK, Maailmanpankki
ja muut kansainväliset toimijat ovat
ilmaisseet vahvan tukensa ohjelmalle. G8maat ovat laatineet erityisen Afrikka-ohjelman tukemaan NEPADin tavoitteita.
Ranskan aloitteesta vuonna 2003 perustettiin laajennettu NEPAD–G8-kumppanuusfoorumi, johon on kutsuttu mukaan suurimmat G8-maiden ulkopuolelta tulevat
Afrikan avunantajamaat, kuten Suomi.
Foorumin tarkoituksena on tehostaa
NEPADin toteutusta ja lisätä poliittista
sitoutuneisuutta sen tavoitteisiin.
Konfliktien esto ja hallinta Afrikassa
Afrikassa pitkään jatkuneet konfliktit ovat
aiheuttaneet valtavasti inhimillistä kärsimystä ja heikentäneet kehitysnäkymiä.
Konfliktit ja niiden jatkuva esilläolo maailman tiedotusvälineissä ovat vahvistaneet
sitä kielteistä kuvaa, joka Afrikasta usein
välittyy. Eri puolella Afrikkaa toteutunut
myönteinen kehitys on jäänyt ikävien viestien varjoon. Positiivista kehitystä on viime aikoina tapahtunut muun muassa
Burundissa, Angolassa, Sierra Leonessa,
Etiopiassa ja Eritreassa ja Sudanissa. Sen
sijaan Kongon demokraattisessa tasavallassa, Somaliassa, Liberiassa ja Ugandassa
aseelliset yhteenotot jatkuvat, ja Norsunluurannikon rauha on erittäin hauras.
Lisäksi on joukko maita ja alueita, joissa
esiintyy vakavaa poliittista väkivaltaa, jatkuvana esimerkkinä Zimbabwe. Monissa
maissa, jotka ovat muutoin rauhantilassa,
on paikallisia kriisejä.
YK on aktiivinen ja keskeinen toimija
useissa Afrikan rauhanprosesseissa, mutta
myös Euroopan unionin rooli on jatkuvas-
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ti kasvanut. EU:n ensimmäinen Euroopan
ulkopuolinen sotilaallinen kriisinhallintaoperaatio, Artemis, alkoi Kongon demokraattisessa tasavallassa YK:n mandaatilla
kesäkuussa 2003.
Kestäviin tuloksiin konfliktien ehkäisyssä ja hallinnassa on mahdollista päästä
vain, jos kriisien osapuolet itse ovat yhdessä muiden Afrikan maiden kanssa ratkaisemassa ongelmiaan. Vuoden 2003 aikana
pääsi rauhanprosessi useassa pitkään jatkuneessa kriisissä ainakin lupaavaan
alkuun, näin muun muassa Burundissa ja
Sudanissa. Samoin Somalian kehitys on
ollut myönteistä, joskin maan yhtenäistyminen vaatinee vielä vuosien työn. Etiopian ja Eritrean välisen rauhanprosessin
myönteisen kehityksen kannalta olennaisinta on maiden välisen rajalinjan lopullinen merkitseminen.
Konflikteja ehkäistään pitkäjänteisellä
kehitysyhteistyöllä, siviilikriisinhallintaa
kehittämällä sekä perinteisellä rauhanturvatoiminnalla. Suomi tukee konfliktien
estoa Afrikassa eri tavoin ja kanavoi tukea
järjestöjen ja kahdenvälisen avun kautta.
Kansainvälisistä järjestöistä Suomi on
tukenut muun muassa International Crisis
Groupin (ICG) työtä Keski-Afrikassa, WSP
Internationalin (War-torn Societies Project) työtä Ruandassa ja Somaliassa, Luterilaisen maailmanliiton uskontojenvälistä
rauhantyötä Afrikassa sekä tutkimus- ja
kehittämistyötä eteläisen Afrikan kehitysyhteisön (SADC) alueella. YK:n kanssa on
valmisteltu yhteistyötä pienaseongelman
ratkaisemiseksi useissa Afrikan maissa.
Suomi valmistelee myös siviili-sotilasyhteistyön hanketta, jolla kehitetään afrikkalaisten rauhanturvaajien omaa kykyä toimia kriisitilanteissa hallitusti ja ihmisoikeuksia kunnioittaen.
Suomi oli vuonna 2003 erityisesti EU:n
kautta mukana etsimässä ratkaisua Afrikan
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Kuva: Sierra Leone / Rauli Virtanen.

kriiseihin. Suomi tukee Afrikan oman rauhanturva- ja konfliktinehkäisykyvyn vahvistamista ja Afrikan unionin rauhaa edistävän ja konfliktien synnyn estämiseen
pyrkivän toiminnan kehittämistä. EU on
kanavoimassa 250 miljoonan euron tuen
Afrikan unionin Peace Facilitylle Afrikan
omaan rauhanturvatoimintaan, ja päätöksellä on Suomen täysi tuki. Suomi on kansainvälisissä yhteyksissä korostanut naisten
asemaa konfliktien estossa sekä konfliktien
taloudellista ulottuvuutta.
KONGON DEMOKRAATTINEN TASAVALTA

Vuonna 1998 puhjennutta Afrikan Suurten järvien alueen kriisiä on kutsuttu Afrikan maailmansodaksi. Siihen osallistuivat

monet Kongon demokraattisen tasavallan
naapurit. Lusakan rauhansopimus vuonna
1999 käynnisti rauhanprosessin, jonka
tuloksena on solmittu kahdenvälisiä rauhansopimuksia, ja vuoden 2003 heinäkuussa Kongon väliaikaishallitus aloitti
vihdoin toimintansa. Keskeisten kongolaisten ryhmittymien muodostaman väliaikaishallituksen tehtävänä on maan jälleenrakentaminen ja vaalien pitäminen
kahden vuoden päästä. YK:n MONUCrauhanturvajoukot sekä kansainvälinen
yhteisö tukevat väliaikaishallituksen ponnisteluja.
Toukokuussa 2003 puhkesivat taistelut
Itä-Kongon Iturin maakunnassa kapinallisryhmien kesken, eivätkä alueella olevat
YK-joukot kyenneet estämään väkivaltai-
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suuksia. YK:n pääsihteerin esityksestä EU
päätti kesäkuussa 2003 aloittaa Iturin maakunnan Bunian kaupungissa rauhanturvaoperaation estääkseen siviileihin kohdistuvien väkivaltaisuuksien ja taistelujen laajenemisen. Operaation kehysvaltiona toimi
Ranska. Syyskuuhun 2003 kestänyt operaatio onnistui rauhoittamaan tilanteen
Buniassa. Tämän jälkeen vastuu rauhanturvaamisesta siirtyi YK:n lisäjoukoille.
Suomi osallistui EU-operaation yhteisiin
kuluihin 105 000 eurolla mutta ei lähettänyt paikalle henkilöstöä.
Tilanne Itä-Kongossa on yhä epävakaa
ja humanitaarinen tilanne vakava. Konfliktia on pitkittänyt Kongon rikkaiden luonnonvarojen laiton hyväksikäyttö. Alueellisen vakauden turvaamiseksi suunnitellaan
alueellista rauhankonferenssia.
Suomi myönsi vuonna 2003 humanitaarista apua Kongon demokraattiseen tasavaltaan 950 000 eurolla ja Afrikan Suurten
järvien alueelle 12 miljoonalla eurolla.
BURUNDI

Demokraattisiin vaaleihin tähtäävä, kolmevuotinen siirtymäkausi Burundissa alkoi
marraskuussa 2001. Toukokuussa 2003
siirtymäkauden mukaisesti presidentin
tehtävät siirtyivät rauhanomaisesti hutuja
edustavalle Domitien Ndayiziyelle. Siirtymäkautta varjostivat kuitenkin taistelut
hallituksen ja kahden hutu-kapinallisryhmän välillä. Selvä edistysaskel rauhanprosessissa tapahtui, kun hallitus sopi lokakuussa 2003 rauhasta ja vallanjaosta FDDkapinallisryhmän kanssa. FNL-kapinallisryhmä jatkoi yhä taisteluaan hallitusta vastaan. Rauhanprosessin edistymisestä ja
varovaisesta optimismista huolimatta
tilanne Burundissa on yhä epävakaa.
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SIERRA LEONE

Sierra Leonen erityistuomioistuin on
perustettu YK:n ja Sierra Leonen välisellä
sopimuksella käsittelemään Sierra Leonen
alueella tapahtuneita sotarikoksia. Tuomioistuin aloitti työnsä vuoden 2002 heinäkuussa, ja Suomi on osallistunut sen
rahoitukseen vähentääkseen ihmisoikeuksiin syyllistyneiden rankaisematta jäämistä. Tuomioistuin on vahvistanut 13 syytettä, ja 9 epäiltyä on pidätetty. Suomi
myönsi tuomioistuimelle noin 186 000
euroa vuonna 2003.
ETIOPIA JA ERITREA

Etiopian ja Eritrean vuosina 1998–2000
käymän sodan jälkeen YK:n turvallisuusneuvosto perusti alueelle UNMEE-rauhanturvaoperaation heinäkuussa 2000.
Operaation vahvuudeksi määrättiin 4 200
rauhanturvaajaa. Sen tehtävänä on valvoa
tulitaukoa, maiden välistä tilapäistä turvallisuusvyöhykettä ja sovittujen turvallisuussitoumusten, kuten rajanmerkinnän,
toteutusta, koordinoida humanitaarista
miinanraivausta sekä sovittaa yhteen ja
suojata YK:n humanitaaristen ja ihmisoikeustoimintojen ja muiden järjestöjen toimia alueella.
Rauhanprosessia on hidastanut maiden
välisen rajan määrittely. YK:n nimittämä
rajakomissio antoi rajan sijaintia koskevan päätöksen huhtikuussa 2002, ja
molemmat osapuolet ilmoittivat hyväksyvänsä sen. Rajan lopullinen merkitseminen on kuitenkin viivästynyt.
UNMEE on ainoa rauhanturvaoperaatio Afrikassa, johon Suomi osallistuu.
Suomen osallistumisen taustalla on pitkäaikainen kehitysyhteistyösuhde itäiseen
Afrikkaan. Suomen esikunta- ja vartiokomppanian (YK:n Suomalainen Rauhan-
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turvajoukko Etiopiassa ja Eritreassa) vahvuus on noin 200 rauhanturvaajaa. Esikunta- ja vartiotehtävien lisäksi Suomen
komppania toteuttaa ja tukee muun muassa ulkoasiainministeriön rahoittamia pienprojekteja, jotka on määritelty pääesikunnan ja ulkoasianministeriön välisessä toimeksiannossa. Apu suunnataan nopeasti
toteutettaviin hankkeisiin, joista on pitkäkestoista hyötyä paikallisille ihmisille. Tällaisia ovat koulujen ja ilmaisten poliklinikkojen kunnostaminen ja kehittäminen,
lapsia ja nuoria auttavan toiminnan tukeminen sekä pakolaisten paluumuuton helpottaminen. Yhteistyökumppaneina toimivat paikalliset humanitaarista työtä tekevät
järjestöt.

vottelujen tavoitteet ja puitteet. Syyskuussa
2002 rauhanneuvottelut keskeytyivät sotilaallisiin yhteenottoihin, mutta ne saatiin
uudelleen käynnistetyiksi. Neuvottelut jatkuivat myönteisesti vuoden 2003 aikana ja
edistyivät varsinkin vallan ja varallisuuden
jakoon liittyvissä sekä turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä.
Suomi valmisteli tukea IGAD:n alaisille
Sudanin ja Somalian rauhanprosesseille ja
mahdollisille rauhanvakauttamisohjelmille.

SOMALIA JA SUDAN

Afrikan sarven alueella Somalian ja Sudanin rauhanprosessit ovat edenneet myönteisesti.
Somalian rauhanaloitteissa naapurivaltioilla ja Afrikan sarven alueen maiden
yhteistyöjärjestöllä (IGAD) on ollut keskeinen rooli. Vuonna 2000 sovittiin kolmivuotisesta siirtymäjaksosta ja väliaikaisesta
hallituksesta, jota Somalian osapuolista
Somalimaa ja Puntland eivät kuitenkaan
ole tunnustaneet. IGAD:n isännöimän
rauhanprosessin ensimmäisen vaiheen
aikana päätettiin vihollisuuksista pidättäytymisestä. Toinen vaihe alkoi marraskuussa
2002, ja siihen kuuluu viisi aihepiiriä:
konfliktien ratkaisu, demobilisaatio, federalismi, maakysymykset ja omaisuus sekä
talous. Nykyvaiheessa on tarkoitus sopia
vallanjaosta. Somalian rauhanprosessin
kokonaiskestoa on vaikea arvioida.
Sudanin hallitus ja Sudanin kansan
vapautusliike ja -armeija (SPLA) allekirjoittivat heinäkuussa 2002 Machakosin
pöytäkirjan, jossa määritellään rauhanneu-
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Suomen pitkäaikaiset
yhteistyömaat

ETIOPIA
2

Pinta-ala
..................1 127 127 km
Asukasluku ..........................67 miljoonaa
Väestönkasvu ......................2,2 %
Elinikäodote ........................42,1 vuotta
Lukutaitoisuus ......................33 %
BKT/asukas ..........................100 dollaria
Virallinen kehitysapu ............9,8 % BKT:sta
Hiv-tartunnan saaneita ........ 6,4 %
(15-49-vuotiaat)

Etiopia on Suomen vanhimpia kehitysyhteistyön kohdemaita. Maiden väliset poliittiset suhteet ovat ongelmattomat, mutta
poliittinen vuoropuhelu on ollut vähäistä.
Ulkoasianministeri Erkki Tuomioja vieraili
maassa tammikuussa 2003 ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäki marraskuussa 2003.
Etiopian hallitus julkisti ensimmäisen
varsinaisen köyhyyden vähentämisohjelmansa heinäkuussa 2002. Sen tavoitteet
ovat köyhyyden vähentäminen ja vakaa
talous. Etiopiassa ohjelman laatiminen on
merkinnyt ensiaskeleita avoimemman ja
osallistuvamman kehitys- ja talouspolitiikan suuntaan.
Avunantajamaat pitävät köyhyyden
vähentämisohjelmaa Etiopian kanssa käytävän yhteistyön perustana tulevina vuosina. Ne korostavat demokratisoitumista ja
ihmisoikeuksien kunnioittamista köyhyyden vähentämisen välttämättöminä edellytyksinä. Lisäksi on parannettava yritysten
toimintaedellytyksiä. Etiopian hallitus toivoo, että avunantajat siirtyisivät kanavoimaan rahoitustaan budjettitukena. Avun-
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antajien ja hallituksen yhteinen haaste on
määritellä mittarit, joilla arvioidaan budjettituen ja köyhyyden vähentämisohjelman toteuttamisen vaikutuksia.
Etiopian talouden näkymät eivät ole
lupaavat. Hallituksen kasvuennuste budjettivuodelle 2002–2003 oli 5–7 prosenttia,
mutta talouskasvu jäi negatiiviseksi. Maan
yksityissektori on kapea, ja talouden
menestys riippuu liikaa muutamasta maatalouden tuotteesta. Ruokapula ja siitä
aiheutunut nälänhätä tulevat entisestään
heikentämään talouskasvua. Etiopia on
hyväksytty HIPC-velkahelpotusohjelmaan,
ja velkataakan arvioidaan pienentyvän 900
miljoonalla dollarilla seuraavien 20 vuoden
aikana.
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Kehitysyhteistyö

Lisäksi Suomi on antanut Etiopialle humanitaarista apua.

Suomen kehitysyhteistyö Etiopian kanssa
on viime vuosina ollut vähäistä, lukuun
ottamatta maaseudun vesi- ja ympäristöhanketta. Joulukuun 2002 avunantajakokous Addis Abebassa vahvisti, että muut
avunantajat ovat päättäneet lisätä yhteistyötä voimakkaasti ja etsivät työhön uusia
muotoja, muun muassa sektori- ja budjettitukea. Suomi on päättänyt lähteä mukaan
opettajankoulutuksen rahoitukseen yhdessä Belgian, Englannin, Irlannin, Hollannin
ja Ruotsin kanssa. Avunantajien yhteistyö
on viime vuosina vilkastunut ja toimii
YK:n kehitysohjelman (UNDP) johdolla
jopa kiitettävästi. Koordinaatiokeskustelun
ohella keskustellaan avun tasosta ja muodoista: tavoitteena on päästä toistuvasta
humanitaarisesta avusta kestävää kehitystä
tukevaan apuun.
Edellytys Suomen ja Etiopian välisen
yhteistyön jatkumiselle on, että Etiopia jatkaa suunnitelmissa esittämiensä uudistusten toteutusta. Määrätietoisia toimia tarvitaan sekä demokratian edistämisessä ja
hallinnon hajauttamisessa että yksityissektorin toimintaedellytysten kehittämisessä.
Suomi seuraa Etiopian ihmisoikeuslainsäädännön ja sen käytännön toteutuksen
kehitystä. Tilanne on monelta osin huolestuttava, ja kansainväliset avunantajat ovatkin kehottaneet Etiopiaa kiinnittämään
huomiota ihmisoikeus- ja demokratiakysymyksiin.
Addis Abebassa toimivalle suurlähetystölle myönnettiin noin puoli miljoonaa
euroa paikalliseen yhteistyöhön vuodeksi
2003. Määräraha käytettiin pääosin paikallisten kansalaisjärjestöjen tukemiseen etenkin ihmisoikeuksien, demokratian ja hyvän
hallinnon alalla. Monet suomalaiset kansalaisjärjestöt toteuttavat Suomen kehitysyhteistyövaroin hankkeitaan Etiopiassa.

Vesihuolto ja ympäristö

Vuodesta 1994 jatkuneessa maaseudun
vesi- ja ympäristöhankkeessa parannetaan Amharan läänissä, Keski-Etiopian
ylängöllä sijaitsevien maaseutukylien
vesihuoltoa ja ympäristön tilaa. Hanke
keskittyy kylien yhteisten kaivojen ja viemäröinnin rakentamiseen sekä vesihuoltoa koskevaan terveysvalistukseen.
Hankkeen kolmas vaihe alkoi vuoden
2003 alussa, ja sen on tarkoitus jatkua
vuoden 2006 loppuun asti.
Vuonna 2003 Suomen kahdenvälinen hanke- ja ohjelmakohtainen apu Etiopialle oli
noin 5,45 miljoonaa euroa.
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KENIA
Pinta-ala ..............................582 650 km2
Asukasluku ..........................31,3 miljoonaa
Väestönkasvu ......................1,2 %
Elinikäodote ........................46,4 vuotta
Lukutaitoisuus ......................83,3 %
BKT/asukas ..........................360 dollaria
Virallinen kehitysapu ............2,9 % BKT:sta
Hiv-tartunnan saaneita ........15 %
(15–49-vuotiaat)

Kenian tilannetta ovat viime vuosina hallinneet sisäpoliittiset muutokset ja paineet
uuden hallintotavan toteuttamiseen. Sisäpolitiikka on vaikuttanut Kenian kehitysyhteistyösuhteisiin. Suomi vähensi kehitysyhteistyötä 1990-luvun aikana Kenian
ihmisoikeusongelmien, sisäpoliittisten vaikeuksien ja kehitysyhteistyöilmapiirin vaikeutumisen vuoksi. Joulukuussa 2002
pidettyjen presidentin- ja parlamenttivaalien jälkeen tilanne on kehittynyt myönteisesti. Uusia hankkeita suunnitellaan, ja
kehitysyhteistyösuhteiden odotetaan
parantuvan, mikäli Kenia toteuttaa lupausten tasolla olevat aikeensa käytännössä.
Korruption vastainen taistelu oli tärkeässä osassa uuden presidentti Kibakin
ohjelmajulistuksessa. Maailman korruptoituneimpien maiden listalla Kenia yltää
sijalle kuusi, ja korruptio aiheuttaa valtavia
kansantaloudellisia ongelmia. Uusi hallitus
ryhtyi presidentin johdolla välittömästi
toimenpiteisiin korruption kitkemiseksi.
Hallitus pyrkii edistämään taloutta
uudistavaa ja elvyttävää talouspolitiikkaa
sekä uudistamaan perustuslain. Perustuslakiuudistus ei vaalilupausten mukaisesti
toteutunut vuoden 2003 aikana, vaan sen
lopullinen käsittely siirtyi vuodelle 2004.
Talouspolitiikan tavoitteina ovat muun
muassa köyhyysrajan alapuolella elävän
väestönosan osuuden pienentäminen, puo-
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len miljoonan uuden työpaikan luominen
vuosittain, köyhyydestä kärsivien oman
toimintakyvyn parantaminen sekä kotimaisen säästämisen kasvattaminen.
Yksi uuden hallituksen merkittävimpiä
uudistuksia on ilmainen peruskoulutus,
jonka se toteutti heti astuttuaan virkaan.
Koululaisten määrä kasvoi tuntuvasti:
vuonna 2002 peruskoulun ulkopuolella oli
vielä noin 7 miljoonaa kouluikäistä lasta,
mutta vuonna 2003 jo 90 prosenttia kouluikäisistä kävi koulua. Koululuokkien, oppimateriaalien ja opetushenkilökunnan tarve
kasvoi huomattavasti.
Kehitysyhteistyö
Suomen ja Kenian väliset yhteistyöneuvot-
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telut olivat pysähdyksissä vuodesta 1999
lähtien, mutta vuonna 2003 alkanut myönteinen yhteiskuntakehitys on antanut aihetta virittää yhteistyötä uudelleen. Yhteistyöneuvottelut on tarkoitus pitää maaliskuussa
2004, ja niissä pyritään muun muassa löytämään uusia yhteistyösektoreita. Kenian ja
Suomen välisten kehitysyhteistyösuhteiden
lämpiämistä vauhditti ulkomaankauppa- ja
kehitysministeri Paula Lehtomäen vierailu
Keniassa marraskuussa 2003.
Meneillään olevia hankkeita:
YK:n asuinyhteisökeskus Habitat

Itäinen Afrikka kaupungistuu nopeasti,
eikä Kenia ole poikkeus. Urbaanin köyhyyden ongelmat pahenevat jatkuvasti, ja
niihin puuttuminen on tärkeää. Vuosien
2003–2005 aikana Suomi tukee 750 000
eurolla Habitatin ja Kenian välistä
yhteistyöhanketta slummien kohentamiseksi Nairobissa. Kyse on pilottihankkeesta, jonka toivotaan edistävän slummeja koskevien vuosituhattavoitteiden
saavuttamista.
Malariantorjuntahanke Kisiin ja Guchan
piirikunnissa

Suomen tukema malariantorjuntahanke
vuosille 2000–2003 on toteutettu yhteistyössä paikallisväestön, terveysministeriön, paikallishallinnon ja kansalaisjärjestöjen (MERLIN/ICIPE) kanssa. ICIPE:n
rooli on ollut keskeinen, koska se on tutkinut malariaa levittävien hyttysten esiintymistä ja niiden luonnonmukaista torjuntaa. Hankkeessa on koulutettu paikallisväestöä malarian torjuntaan kurssittamalla pikkukauppojen pitäjiä sekä opettajia malarian hoidon perustiedoissa ja
diagnosoinnissa, lisäkoulutettu terveyskeskusten hoitajia ja laborantteja sekä
varustettu tärkeimmät terveyskeskukset

mikroskoopeilla ja tietokoneilla diagnoosien tekoa sekä myös tiedon keräämistä ja
tallentamista varten.
Suomi rahoittaa hankkeen kolmivuotisen jatkon, jonka budjetti on noin 1,4
miljoonaa euroa.
Päättyneitä hankkeita:
Länsi-Kenian karjataloushanke

Suomi on tukenut vuodesta 1991 lähtien
Länsi-Keniassa karjatalouden kehittämishanketta, joka päättyi kesäkuussa 2003. Hankkeella parannettiin maaseudun elinolosuhteita ja elinkeinoja tehostamalla maidon tuotantoa ja markkinointia. Tulokset olivat myönteisiä ja todennäköisesti ainakin osa hankkeen
tukemista toiminnoista jatkuu suomalaisten
lähdettyäkin.
Länsi-Kenian vesihuolto

Länsi-Kenian vesihuollon kehittämishanke Kakamegassa päättyi vuoden 2003
kesäkuussa. Yhteistyö alkoi jo vuonna
1981, jolloin ensimmäinen vaihe keskittyi kaivojen ja vesihuoltoverkoston
rakentamiseen. Jälkimmäinen vaihe pyrki varmistamaan, että rakennettu infrastruktuuri toimii ja että se voitiin siirtää paikallisyhteisöille hallituksen uuden
vesipolitiikan mukaisesti. Hankkeeseen
sisältyi koulutusta, jonka tavoitteena oli
lisätä paikallisväestön kykyä huoltaa ja
kehittää vesiverkostoaan sekä suojella
vesivarantoja. Sen jatkototeutus on siirretty kenialaiselle osapuolelle, mikä luo
haasteen muun muassa Kenian vesiministeriölle ylläpitää hanketta kestävästi.
Vuonna 2003 Suomen kahdenvälinen hanke- ja ohjelmakohtainen apu Kenialle oli
noin 2,13 miljoonaa euroa. Paikallisen
yhteistyön määrärahoja myönnettiin
Kenialle 1,1 miljoonaa euroa.
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MOSAMBIK
Pinta-ala ..............................801 590 km2
Asukasluku ..........................18,6 miljoonaa
Väestönkasvu ......................1,8 %
Elinikäodote ........................44 vuotta
Lukutaitoisuus ......................38 %
BKT/asukas ..........................220 dollaria
Virallinen kehitysapu ............3 % BKT:sta
Hiv-tartunnan saaneita ........13 %
(15–49-vuotiaat)

Monipuoluejärjestelmän ja demokratian
vahvistaminen on jatkuva haaste Mosambikille. Mosambikin sisäpolitiikkaa on vuonna
1994 pidetyistä ensimmäisistä demokraattisista vaaleista lähtien leimannut valtapuolue
FRELIMOn ja oppositiopuolue RENAMOn
välinen valtataistelu. Marraskuussa 2003
pidettiin järjestyksessään toiset paikallisvaalit, jotka FRELIMO voitti. Parlamentti- ja
presidentinvaalit järjestetään vuonna 2004.
Maan pitkäaikainen presidentti Joaquim
Chissano on ilmoittanut, ettei hän asetu
ehdolle näissä vaaleissa.
Afrikan unionin puheenjohtajuus siirtyi
Mosambikille Maputon huippukokouksessa
heinäkuussa 2003. Mosambik on ottanut
tässä tehtävässään aktiivisen roolin pyrkien
edesauttamaan muun muassa Afrikan konfliktien ratkaisua.
Mosambik saa Maailmanpankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) tukea
talouden ja rakenteellisten uudistusten
toteuttamiseksi. Mosambik on vuodesta
1999 lähtien ollut HIPC-velkahelpotusaloitteen piirissä. Kehitysavun osuus on lähes
puolet maan julkisen sektorin menoista.
Talouden pitkäjänteinen ja tasapainoinen
kasvu edellyttää pienen ja keskisuuren yrittäjyyden lisäämistä koko maassa. Lyhyellä
aikavälillä kasvuun pyritään suurprojektien,
kuten Maputon lähellä toimivan alumiinisulaton, avulla. Tavoite BKT:n kasvulle vuo-
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sina 2001–2005 on 8 prosenttia. Vuonna
2002 kasvu oli 7,7 prosenttia, ja vuoden
2003 ennuste on 7 prosenttia.
Mosambikin ongelmana on yhä edelleen laaja korruptio. Hallitus on ryhtynyt
toimenpiteisiin sen kitkemiseksi. Vuonna
2001 hyväksytyn korruption vastaisen strategian sisältöä uudistetaan vuonna 2003
tehdyn kansalaiskyselyn pohjalta. Oikeusministeriöön on perustettu korruption
vastainen yksikkö, joka tutkii ilmiantoja ja
ryhtyy tarvittaessa oikeustoimiin. Eduskunta on hyväksynyt korruption vastaisen
lain. Oikeusvaltion vahvistamiseksi laadittu
strategia ja toimintasuunnitelma vuosille
2003–2006 pyrkivät muun muassa oikeuslaitoksen hajauttamiseen perustamalla
oikeusistuimia maaseudulle. Suuri haaste
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on lainsäädännön nykyaikaistaminen.
Mosambik on yksi maailman köyhimmistä maista ja sijoittui UNDP:n vuoden
2003 inhimillisen kehityksen indeksissä
sijalle 170, kun tarkastelussa oli mukana
175 maata. Mosambikin hallituksen köyhyyden vähentämisohjelma (PARPA)
hyväksyttiin huhtikuussa 2001. Tärkeimmiksi aloiksi köyhyyden vähentämisessä
on määritelty opetus, terveys, infrastruktuuri, maatalous ja maaseudun kehittäminen, hyvä hallinto sekä makrotalouden
hoito. Ohjelman toteuttamiseksi on laadittu toimintaohjelma vuosille
2001–2005, ja toteutuksen ensimmäinen
evaluaatioraportti julkistettiin helmikuussa 2003. Raportin mukaan lähinnä
sosiaalialan peruspalvelujen kattavuus ja
tarjonta sekä maataloustuotteiden tarjonta ovat parantuneet.
Mosambikin hiv- ja aids-tilanne on
vakava. Aikuisväestöstä 12 prosentilla on
hiv-tartunta, ja osuuden ennustetaan nousevan 16 prosenttiin tämän vuosikymmenen aikana, mikäli infektion ennaltaehkäisy ja hallintatoimet pysyvät nykyisellään.
Hiv-tartuntojen suuren määrän arvellaan
olevan yksi suurimmista kehityksen esteistä maassa.
Mosambik on sijaintinsa vuoksi altis
luonnonkatastrofeille, kuten hirmumyrskyille, tulville ja kuivuudelle. Koko eteläistä Afrikkaa vuonna 2002 vaivannut kuivuus aiheutti nälänhätää Mosambikin keski- ja eteläosissa. Kuivuus koetteli myös
vuonna 2003 lähinnä maan etelä- ja keskiosia, joissa sato jäi jo kolmantena peräkkäisenä vuotena alhaiseksi.
Kehitysyhteistyö
Kehitysyhteistyö muodostaa Suomen ja
Mosambikin välisten suhteiden perustan.
Suomi on tukenut Mosambikia yhteispoh-

joismaisten hankkeiden kautta vuodesta
1977 ja kahdenvälisesti vuodesta 1984 lähtien. Maiden välinen kehitysyhteistyön
puitesopimus uusittiin vuonna 2001.
Suomen tuki Mosambikille on kasvanut viime vuosina, ja tällä hetkellä
Mosambik on Suomen kahdenvälisen
kehitysyhteistyön suurin vastaanottajamaa. Perusteina avun lisäämiselle ovat
olleet maan köyhyys, sen osoittama kehitystahto sekä myönteiset tulokset. Valtioneuvoston vuoden 2001 periaatepäätöksen
mukaisesti Mosambik kuuluu niin sanottuihin pitkäaikaisiin yhteistyömaihin, joihin hanke- ja ohjelmamuotoinen yhteistyö keskitetään. Suomen edellytykset hoitaa suhteita Mosambikin kanssa ovat
parantuneet, kun suurlähetystöön on saatu lisää henkilöstöä. Vuonna 2003 suurlähetystö kohotettiin suurlähettilään johtamaksi ja henkilökuntaa vahvistettiin erityisasiantuntijalla ja virkamiehellä.
Yhteistyön muodot ovat muuttumassa.
Suomi pyrkii yhdenmukaistamaan toimintaansa sekä muiden avunantajien että
Mosambikin hallituksen kanssa ja siirtymään vähitellen yksittäisistä hankkeista
kokonaisia toimialoja kattavien sektoriohjelmien tukemiseen. Suomen tuki Mosambikille keskitetään tulevaisuudessa opetukseen, terveydenhuoltoon ja maaseudun
kehitykseen. Yhteistyön ohjenuorana on
Mosambikin köyhyyden vähentämisohjelma, jonka edistymistä seurataan yhteistyössä Mosambikin hallituksen ja muiden
avunantajien kanssa.
Terveyssektorille perustettiin vuonna
2003 yhteisrahasto (PROSAUDE), jota
Suomi tukee seitsemän muun avunantajamaan kanssa. Suomi on liittynyt myös
erilliseen lääkerahastoon.
Opetusalalla edetään vahvasti sektorituen ja yhdenmukaistamisen hengessä.
FASE-yhteisrahasto, jossa Suomi on
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Mosambik on tällä hetkellä Suomen kahdenvälisen kehitysyhteistyön suurin vastaanottajamaa.
Kuva: Hannamari Rinne.
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mukana, aloitti toimintansa vuonna 2003.
Rahaston avulla tuetaan Mosambikin opetusalan toimintasuunnitelman laatimista ja
toteuttamista.
Sektorirahastojen lisäksi Suomi tukee
Mosambikin opetus- ja terveysaloja vuonna 2003 käynnistyneillä ohjelmilla. Opetusalan ohjelmalla tuetaan opetuksen
arviointijärjestelmää, Maputon läänin opetushallintoa sekä Chimoion maatalousoppilaitoksen kehittämistä. Terveysalan ohjelmassa tuetaan kansallisen hiv- ja aids-strategian täytäntöönpanoa, Manican läänin
terveyshallintoa ja terveyssektorin kunnossapitoa.
Suomi tukee myös metsäinventointi- ja
kylämetsätaloushanketta Zambezian ja
Inhambanen lääneissä, ympäristökeskuksen toimintaa Chimoiossa sekä säähavaintopalveluiden kehittämistä meteorologian
alaan kuuluvassa hankkeessa. Suurlähetystön hallinnoimalla paikallisen yhteistyön
määrärahalla tuetaan demokratia- ja
ihmisoikeushankkeita, vammaistoimintaa
ja kulttuuriyhteistyötä.
Suomi aloitti sitomattoman budjettituen Mosambikille vuonna 2003. Viidentoista keskeisen avunantajan ryhmä myöntää budjettitukea kansallisen köyhyyden
vähentämisohjelman toteuttamiseen. Lähivuosina budjettitukimuotoisen avun
arvioidaan nousevan huomattavasti, jopa
30–40 prosenttiin kaikesta Mosambikin
saamasta kehitysavusta. Suomen maksatusosuus vuonna 2003 oli kolme miljoonaa euroa.
Budjettitukea myöntävällä avunantajaryhmällä on merkittävä rooli maan taloushallinnon kehittämisessä. Avunantajat ja
Mosambikin hallituksen edustajat keskustelevat avoimesti köyhyyden vähentämisohjelmasta ja yhteiskunnallisista uudistuksista, kuten julkishallinnon tehostamisesta,
oikeusjärjestelmän kehittämisestä ja kor-

ruption vastaisesta työstä. Julkinen taloushallinto on kehittynyt myönteisesti, erityisesti budjetoinnissa sekä valtion varojen
käytön suunnittelussa ja seurannassa.
Taloushallinnon kehittäminen paikallishallinnon tasolla on edelleen suuri haaste.
Kahdenvälisen kehitysyhteistyön lisäksi
Suomi tuki Mosambikissa vuoden 2003
aikana 12 kansalaisjärjestöhanketta yhteensä noin 670 000 eurolla.
Vuonna 2003 Suomen kahdenvälinen
hanke- ja ohjelmakohtainen apu Mosambikille oli noin 16 miljoonaa euroa.
Meneillään olevat hankkeet:
Paikallisen yhteistyön määräraha
2003–
0,75 MEUR
Sääpalvelujärjestelmän kehittäminen
2002–2005
3,5 MEUR
Opetussektorin tukirahasto
2003–
1,59 MEUR
Metsäinventaario
1999–2004
6,76 MEUR
Tuki ympäristökeskukselle
1999–2006
4,4 MEUR
Opetussektorin ohjelma
2003–2005
10,4 MEUR
Terveyssektorin ohjelma
2003–2005
15 MEUR
Yleinen budjettituki
2003–
3 MEUR
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NAMIBIA
Pinta-ala ..............................825 418 km2
Asukasluku ..........................1,8 miljoonaa
Väestönkasvu ......................1,7 %
Elinikäodote ........................51 vuotta
Lukutaitoisuus ......................78 %
BKT/asukas ..........................1890 dollaria
Virallinen kehitysapu ............5,8 % BKT:sta
Hiv-tartunnan saaneita ........22,5 %
(15–49-vuotiaat)

Kolmetoistavuotisen itsenäisyytensä aikana
Namibia on onnistunut pitämään yllä
demokratiaa ja nousemaan köyhimpien
maiden joukosta alemman keskitulon
maaksi. Yksi maan suurimmista haasteista
on valtavien tuloerojen kaventaminen:
vuoden 2003 UNDP:n inhimillisen kehityksen raportin mukaan valtaosa maan
väestöstä elää köyhyydessä tai äärimmäisessä köyhyydessä. Namibia on sitoutunut
köyhyyden vähentämiseen kansallisessa
kehityssuunnitelmassaan, jolla pyritään
pysyvään taloudelliseen kasvuun ja kehitykseen, tuloerojen vähentämiseen ja työllistämiseen.
Namibian maanuudistuspolitiikan tarkoituksena on edistää maan tasapuolista
jakoa ja näin nujertaa köyhyyttä. Maanjako ei ole edennyt toivotulla tavalla, minkä
pelätään aiheuttavan samantyylisiä maatilojen valtauksia kuin Zimbabwessa on
koettu. Vuoden 2003 lopulla mustien
maanviljelijöiden etujärjestö ilmoitti suunnittelevansa 15 maatilan valtaamista, mikä
herätti laajaa huolta maanjakouudistuksen
etenemisestä ja yhteiskunnallisen tilanteen
kärjistymisestä. Hallitus tuomitsi toimet
jyrkästi, mutta paineita maanjakouudistuksen nopeuttamiseen esiintynee jatkossakin.
Namibian demokratian kehittymistä
uhkaavat hallituspuolueen vahva asema ja
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valtionpäämiehen patriarkaaliset otteet.
Valtapuolueen ja hallituksen päätöksiä ei
uskalleta kritisoida. Vuonna 2004 pidettävien presidentin-, parlamentti- ja mahdollisten paikallisvaalien oikeudenmukainen
ja perustuslaillinen sujuminen ovat avainasemassa Namibian demokratiakehityksen
kannalta.
Suuria ongelmia maalle aiheuttaa paheneva hiv- ja aids-tilanne. Hi-virusta kantavien määrä on huolestuttavasti lisääntynyt,
ja aids on ollut suurin kuolinsyy vuodesta
1996 lähtien. Arvioiden mukaan noin 22
prosentilla raskaana olevista naisista on hivirus. Tilanne heijastuu koko yhteiskuntaan: väestön keskimääräinen elinikä laskee, terveydenhuoltomenot nousevat jyrkästi ja aids-orpojen määrä kasvaa. Ter-
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veysviranomaiset ovat aloittaneet uuden
orpojen hoitopolitiikan muun muassa
Suomen tuen avulla. Namibia on myös
aloittanut raskaana olevien äitien antiretroviruslääkityksen kokeilumuotoisesti
muutamassa läänissä.
Kehitysyhteistyö
Valtioneuvoston vuoden 2001 periaatepäätöksen mukaisesti Namibia on yksi niistä
Suomen kehitysyhteistyömaista, joissa siirrytään pitkäaikaisesta kahdenvälisestä lahjamuotoisesta hankeyhteistyöstä pääosin
muihin yhteistyömuotoihin vuoteen 2007
mennessä. Siirtymäprosessilla varmistetaan suunnitelmallinen siirtyminen kanssakäymiseen, jossa painottuvat kaupallistaloudellisten suhteiden vahvistaminen,
instituutioiden välinen yhteistyö sekä kansalaisyhteiskuntien välinen vuorovaikutus.
Kahdenvälisten yhteistyösuhteiden rinnalla kehitetään alueellista yhteistyötä
(SADC, AU ja NEPAD). Siirtymästrategia
valmistellaan yhteistyössä Namibian kanssa.
Siirtymäprosessi on jo edennyt vahvistamalla instituutioiden välistä yhteistyötä
sekä lisäämällä kaupallistaloudellisia suhteita. Yksityisellä sektorilla yhteistyösuhteiden syntymistä on edistetty kauppavaltuuskuntavierailuin. Julkisella sektorilla on
solmittu sopimus metsäalan laitosten
yhteistyöstä ja neuvoteltu vastaavasta
yhteistyöstä ympäristöalalla. Namibian
vankiloista ja rikosseuraamuspalveluista
vastaavan ministerin Toivo ya Toivon Suomen vierailun yhteydessä elokuussa 2003
sovittiin, että yhteistyömahdollisuuksia
vankiloiden ja rikosseuraamuksen alalla
kartoitetaan.
Eri aloilla toimivien yhteistyökumppaneiden kartoittamiseksi ja uusien yhteistyön muotojen ideoimiseksi ulkoasiainmi-

nisteriö järjesti keväällä 2003 kaksi
seminaaria, toisen Helsingissä ja toisen
Windhoekissa. Maiden välistä vuoropuhelua siirtymävaiheen strategiasta syvennettiin Windhoekissa marraskuussa käydyissä
yhteistyöneuvotteluissa.
Vuonna 2003 Suomen kahdenvälinen
hanke- ja ohjelmakohtainen apu Namibialle
oli noin 7,89 miljoonaa euroa.
Tuki Namibian hallinnon hajauttamiselle

Yksi Namibian hallinnon suurimpia
haasteita on vuonna 1996 päätetyn hallinnon hajauttamispolitiikan toteuttaminen. Toimeenpanoa edesauttava laki on
hyväksytty Namibian parlamentissa, ja
periaateohjelman toteutus on meneillään. Hallinnon hajauttaminen vaatii
paljon voimavaroja, ja tärkeää on etenkin henkilöstön koulutus uusiin tehtäviin.
Suomi on tukenut hallinnon hajauttamista vuonna 2001 alkaneella hankkeella, jolla vahvistetaan paikallishallintoa.
Seitsemällä kokeilualueella toteutettu
hanke on keskittynyt toimintakykyisen
hallinnon luomiseen ja vahvistamiseen,
sähköisen paikallishallintomallin kehittämiseen ja henkilöstön kouluttamiseen,
kuntien yhteistyöjärjestön muodostamiseen ja kehittämiseen sekä paikallishallinnon tulevien virkamiesten koulutukseen Namibian yliopistossa. Hankkeesta
tehtiin väliarviointi vuoden 2002 kesällä.
Hanketta jatketaan osittain vielä vuonna
2004.
Parhaillaan on suunnitteilla eri aloja
yhdistävä jatkotuki, jolla vahvistetaan
Namibian paikallishallintoa suomalaisnamibialaisin voimin. Se sisältää tukea
paikallishallinnosta vastaaville viranomaisille ja vesi-, terveys- ja mahdollisesti metsäalan paikallistasolle. Hanke
lisää ministeriöiden, läänien ja paikallis-
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hallinnon valmiuksia hajasijoittaa hallintoa. Käytännön toimina vahvistetaan
erityisesti läänitasolla toimivien virkamiesten ja luottamushenkilöiden toimintamahdollisuuksia.
Meneillään olevat hankkeet:

Terveys- ja sosiaalisektorin ohjelma, II vaihe 2000–2004
9,75 MEUR
Maaseudun vesihuollon kehittämisohjelma, III vaihe 2001–2004
3,36 MEUR

Paikallishallinnon vahvistaminen
2001–2004
2,78 MEUR
Paikallisen yhteistyön määräraha
2003–2004
1,75 MEUR
Namibia–Suomi-metsäohjelma, II vaihe
2001–2005
5,7 MEUR
Tuki Namibian aavikoitumisen torjuntaohjelmalle 2000–2003
400 000 EUR
Kestävän kehityksen seuranta ja koordinaatio 1997–2003
1,12 MEUR
Namibian valtiovarainministeriön kehittäminen 1998–2003
320 000 EUR

Metsähallitus uuden tien näyttäjänä Namibian
metsätaloudessa
Suomi on tukenut Namibian metsätaloutta perinteisellä kahdenvälisellä lahja-avulla runsaat
kymmenen vuotta. Suomen tukema projektimuotoinen toiminta päättyy vuonna 2005. Metsähallitus ja Namibian ympäristö- ja turismiministeriö allekirjoittivat heinäkuussa 2003 henkilövaihtosopimuksen vuosille 2003–2005. Sopimuksen tavoitteena on kehittää kummankin organisaation henkilökunnan osaamista 3–6 kuukauden pituisilla vierailuilla, joiden aikana yhteistyötahon edustaja työskentelee omalla erityisalallaan vastaanottavassa isäntäorganisaatiossa.
Yhteistyön tarkoituksena on lisätä tiedonvälitystä sekä suunnitella ja toteuttaa yhteisiä hankkeita. Sopimuksen aikana vaihtoon osallistuu kolme Metsähallituksen ja kolme Namibian ympäristö- ja turismiministeriön asiantuntijaa. Yhteistyön jatkosta sovitaan vuonna 2005 siihen mennessä saatujen kokemusten perusteella.
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SAMBIA
Pinta-ala ..............................752 610 km2
Asukasluku ..........................10,1 miljoonaa
Väestönkasvu ......................2,1 %
Elinikäodote ........................38 vuotta
Lukutaitoisuus ......................78 %
BKT/asukas ..........................310 dollaria
Virallinen kehitysapu ............19,8 % BKT:sta
Hiv-tartunnan saaneita ........22 %
(15–49-vuotiaat)

Sambian vuonna 2001 valittu presidentti
Mwanawasa on onnistunut palauttamaan
kansainvälisen yhteisön luottamusta muun
muassa lupauksillaan tarttua maata vaivaavaan korruptio-ongelmaan sekä viedä
eteenpäin rakenteellisia uudistuksia maan
taloudessa. Tämä on heijastunut avunantajien valmiuksiin avustaa Sambiaa. Köyhyyden vähentämisohjelman hyväksymisen
myötä apulupaukset kasvoivat vuonna
2002 pidetyssä Sambian ja avunantajien
välisessä konsultatiiviryhmän kokouksessa.
Vuonna 2003 Sambiassa aloitettiin vaali- ja perustuslakiuudistukset. Kansalaisyhteiskunnan edustajat ovat mukana vaaliuudistusta valmistelevassa komissiossa, mutta
muutamat merkittävät kansalaisjärjestöt
boikotoivat perustuslakikomissiota.
Sambia uudisti taloutensa rakenteita ja
yksityisti valtion yrityksiä jo 1990-luvulla,
mutta taloudellisen tilanteen tasainen
heikkeneminen vei sen maailman köyhimpien maiden joukkoon. Nyt yli 80 prosenttia väestöstä elää absoluuttisen köyhyysrajan alapuolella. Viime vuosina talouden
kasvu on ollut positiivista, vaihdellen kahden–neljän prosentin välillä. Valtion ulkomainen velkataakka on kestämättömät
seitsemän miljardia dollaria. Vaikka maa
on otettu vuonna 2001 mukaan HIPC-velkahelpotusohjelmaan, velkojen anteeksianto ei ole toteutunut, koska Sambia ei ole

Kuva: Sambia / Jorma Koponen.

täyttänyt ohjelmaan liittyvää ehdollisuutta.
Sovitut valtion budjettiraamit ylitettiin
vuonna 2003 erityisesti julkisen hallinnon
henkilöstökulujen osalta. Velkahelpotuksen
edellytysten täyttäminen on nyt hallituksen ensimmäinen prioriteetti, ja vuoden
2004 budjetti on laadittu erityisen tiukaksi.
Maan vakava hiv- ja aids-tilanne rajoittaa talouskasvun myönteisiä vaikutuksia ja
lisää köyhyyttä. Työikäisestä väestöstä runsas viidennes on hiv-positiivisia. Aidsorpojen määrä on YK:n hiv/aids-ohjelman
(UNAIDS) mukaan jo lähes 600 000. Noin
400 ihmisen arvioidaan saavan tartunnan
päivittäin. Vaikka maan johtajat ottavat
tilanteen vakavasti, aids-strategian toteuttaminen kangertelee.

KEHITYSYHTEISTYÖN TOTEUTUS • SAHARAN ETELÄPUOLINEN AFRIKKA

61

Kehit y syhte ist yön toteutus

Kehitysyhteistyö
Valtioneuvoston vuoden 2001 periaatepäätöksen mukaan Sambia kuuluu niihin
yhteistyömaihin, joissa Suomi seuraa erityisen tarkasti maan tilanteen kehittymistä
ja kahdenvälisen lahja-apuun perustuvan
yhteistyön kriteerien täyttymistä. Kriteerit
ovat maan avun tarve, kehitystahto, Suomen kyky antaa apua ja tuloksellisuuden
edellytykset. Vuonna 2003 Sambian hallitus
sitoutui köyhyyden vähentämiseen köyhyyden vähentämisohjelman puitteissa sekä
avun hallintoa tehostavaan harmonisointiprosessiin. Lisäksi hallitus on ryhtynyt
näkyviin toimenpiteisiin korruption torjumiseksi. Kansalaisyhteiskunnalla ja lehdistöllä on mahdollisuus toimia vapaasti.
Suomen tuella pyritään vähentämään
maaseudun köyhyyttä ja edistämään
ympäristön kannalta kestävää kehitystä.

Tuki on keskitetty metsä- ja opetusaloille,
lisäksi painotetaan demokratian ja hyvän
hallinnon kehittämistä. Maassa on käynnissä lukuisia kehitysyhteistyövaroin toteutettuja kansalaisjärjestöhankkeita, ja Kehitysyhteistyön palvelukeskuksella (Kepa) on
Lusakassa toimipiste.
Vuonna 2003 Suomen kahdenvälinen
hanke- ja ohjelmakohtainen apu Sambialle
oli noin 3,77 miljoonaa euroa.

Meneillään olevia hankkeita:

Sambian opetussektorin tukihanke, III vaihe (ESSP III) 2000–2003
7,9 MEUR
Sambian metsätaloushanke, II vaihe
(PFAP II) 2000–2003
6,4 MEUR
Sambian energiasektorin tukihanke
1999–2003
0,5 MEUR
Ihmisoikeudet, demokratia ja hyvä hallinto
2001–2003
1,4 MEUR

Paikallisen yhteistyön määrärahat Sambiassa
Paikallisen yhteistyön määrärahan avulla toteutettu kansanvallan, tasa-arvon ja hyvän hallinnon
tuki on yksi Suomen ja Sambian yhteistyön kulmakivistä. Tukea saavat näitä tavoitteita edistävät
kansalaisjärjestöt ja valtion laitokset. Tasa-arvokysymykset sekä hiv ja aids on huomioitu läpileikkaavina teemoina ja erityisprojekteina. PYM-varoin on rahoitettu myös hankkeita, joissa on pystytty parantamaan hallituksen ja kansalaisjärjestöjen välistä vuoropuhelua.
Sambian paikallisen yhteistyön määrärahan käytöstä on teetetty väliarviointi, jonka mukaan
määräraha on varojen rajallisesta määrästä huolimatta mahdollistanut Suomen tuen ajankohtaiselle demokratiakeskustelulle ja instituutioiden uudistamiselle. Toisaalta se on antanut mahdollisuuden tukea pienimuotoisesti kulttuuri- ja vammaisryhmiä. Strateginen yhteistyö muiden avunantajien kanssa ja yhteisrahoitusjärjestelyt ovat tuottaneet tulosta hyvän hallinnon kysymyksissä.
Sambia on kehitysyhteistyön harmonisoinnin pilottimaa, jossa toteutetaan Harmonisation in
Practice -aloitetta. Tavoitteena on vähentää hallinnollista taakkaa Sambialta, parantaa avunantajien välistä koordinaatiota ja yhdenmukaistaa toimintatapoja tehokkaamman ja tuloksellisemman
yhteistyön edistämiseksi. Sambian hallitus on sitoutunut prosessiin ja toimii siinä aktiivisesti. Myös
Suomi on tiiviisti mukana.
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Opetussektorin tukihanke
Suomen 1970-luvulla alkanut tuki Sambian opetusalalle on vähitellen muuttunut hanketuesta kohti
sektoritukea. Suomen kahdenvälinen tuki Sambian
koulutuksen kehittämiseen on ohjattu opetussektorin tukihankkeen ESSP:n kautta vuosina 1992–1995
(ESSP I) ja 1996–1999 (ESSP II).
Hankkeen kolmas vaihe ESSP III päättyi vuoden
2003 lopussa. Suomen tuki tässä vaiheessa oli osa
Sambian perusopetuksen kehitysohjelmaa. Hanke
koostui kolmesta osasta, jotka olivat
1) infrastruktuuri
2) hiv- ja aids-koulutus
3) erityisopetus ja inklusiivinen opetus, jolla pyritään
takaamaan yhtäläiset koulunkäyntimahdollisuudet
myös erityisopetusta tarvitseville lapsille.
Suomen rahoituksesta infrastruktuurin osuus
kanavoitiin hankkeen tässä vaiheessa perusopetuksen yhteisrahoituskoriin. Erityisopetuksen ja hiv ja
aids-koulutuksen osalta käytettiin perinteistä konsultin hallinnoimaa hanketukea.
Vuonna 2003 tehty Suomen opetusalan yhteistyön ulkopuolinen arviointi antaa hankkeiden vaikuttavuutta tarkastellessaan ESSP III:lle hyvän arvosanan. Hanke kokonaisuudessaan on arvioinnin
mukaan edistänyt Sambian opetushallinnon ja
rahoittajien yhteistyötä, ja se mainitaan jopa mallina
joustavasta lähestymistavasta. Hankkeen hiv- ja
aids-koulutusosuuden on katsottu olleen keskeisin
tekijä opetusministeriön tämän alueen strategisessa
suunnittelussa. Stakesin vuonna 2003 tekemä vammaisasian huomioon ottamista arvioinut evaluointi
piti Suomen hankkeen vaikutuksia kahden läänin
erityisopetuksen kehittämisessä vahvoina.
Vuonna 2003 valmistui ja hyväksyttiin Sambian
köyhyyden vähentämisohjelmaan pohjautuva, ensimmäinen koko yleissivistävän koulutuksen kattava
maan opetussektorin strateginen suunnitelma
(MOESP). Vuosille 2003–2007 laadittu suunnitelma
on laajan ja osallistavan yhteistyön tulos. Sen yleistavoitteita ovat koulutuksen ulottaminen tasapuolisesti
kaikille, laatu, toimiva hallinto- ja rahoitusjärjestelmä
sekä hiv- ja aids-tilanteeseen vaikuttaminen. Avunantajat allekirjoittivat Sambian hallituksen kanssa yhteistyöasiakirjan, joka ohjaa Sambian opetusalan strategian toteutusta ja rahoitusta vuosina 2003–2007.
Suomi tulee olemaan yksi niistä sektoriohjelman
rahoittajista, jotka antavat tukensa suoraan opetusministeriön hallinnoimaan yhteisrahoituskoriin.
Kuva: Sambia / Jorma Koponen.
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TANSANIA
Pinta-ala ..............................945 090 km2
Asukasluku ..........................34,4 miljoonaa
Väestönkasvu ......................2 %
Elinikäodote ........................43,1 vuotta
Lukutaitoisuus ......................77,1 %
BKT/asukas ..........................270 dollaria
Virallinen kehitysapu ............11,3 % BKT:sta
HIV-tartunnan saaneita ........8,1 %
(15–49-vuotiaat)

Tansanian vahvuus on yhteiskunnan
vakaus ja rauhallisuus huolimatta naapurimaiden konflikteista ja maahan tulleista
pakolaisista. Tansanian sisäisen ongelman,
Sansibarin kriisin, sovintosopimusta on
tervehditty omatoimisen afrikkalaisen
konfliktinratkaisun mallina. Tansanian
ihmisoikeustilanne on ollut hyvä, ja se on
Sansibarin sovintosopimuksen myötä
edelleen parantunut. Demokratian ja
hyvän hallinnon periaatteet ovat vahvistuneet. Poliittiset instituutiot ovat kuitenkin
pysyneet tukevasti valtapuolue CCM:n
käsissä, ja oppositio on pysynyt heikkona.
Seuraavat vaalit Tansaniassa pidetään
vuonna 2005.
1990-luvun alkupuolella Tansania alkoi
avautua ja sitoutua monipuoluejärjestelmään ja markkinatalouteen. Viime vuosina talouden kehitys on ollut selvästi
nopeampaa kuin demokratian edistyminen. Vuosien kurinalaisen talous- ja rahapolitiikan seurauksena talous on terveellä
pohjalla ja kansainvälisen yhteisön luottamus hallituksen taloudenpitoon on vahvistunut. Talouden kohentuminen ei ole
kuitenkaan johtanut köyhyyden vähentymiseen, vaan UNDP:n inhimillisen kehityksen indeksi Tansanian osalta on laskenut ja muun muassa lapsikuolleisuus on
lisääntynyt. Hiv ja aids ovat suurin yksit-

64

Kuva: Tansania / Martti Lintunen.

täinen inhimillistä kehitystä hidastava
tekijä. Väestöstä 80 prosenttia saa toimeentulonsa maataloudesta ja valtaosaan
talouden kohentuminen ei ole vaikuttanut. Lisäksi yksityistäminen on aiheuttanut kustannuksia valtiolle ja pienen ja keskisuuren yritystoiminnan kehittymisen
tiellä on paljon esteitä.
Tansanian kanssa käytävää yhteistyötä,
maan kehitysponnisteluja ja uudistuksia
ohjaa kansallinen köyhyyden vähentämisohjelma (PRS). Tansaniassa on meneillään
joukko julkishallinnon uudistuksia. Näistä
tärkein on paikallishallinnon kehittämisohjelma, jonka toimeenpanoa Suomikin
tukee. Sillä pyritään paikallisdemokratian
vahvistamiseen siirtämällä päätöksentekoa
keskustasolta maakuntiin. Myös Suomen
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tukemat opetusalan, metsäsektorin ja
oikeusjärjestelmän muutokset etenevät.
Tavoitteet ja aikataulut ovat kuitenkin
kunnianhimoisia, ja julkisen sektorin kyky
uudistusten eteenpäin viemiseen on edelleen heikko.
Tansania on myönteisestä kehityksestään huolimatta vahvasti riippuvainen
kansainvälisestä avusta. Noin 45 prosenttia
valtion budjetin rahoituksesta tulee ulkoisena apuna. Riippuvuus on sekä Tansanian
että avunantajien ongelma, sillä vääristyneet rakenteet ovat syntyneet yhteistyön
seurauksena.
Ulkopolitiikassaan Tansania on keskittynyt harjoittamaan aktiivista rauhanpolitiikkaa lähialueillaan. Keskeisin ja ongelmallisin välitysrooli sillä on ollut Burundin rauhanprosessissa. Tansania on toiminut välittäjänä myös Ugandan ja Ruandan
välillä Kongon sodassa. Tansania on
Kenian ja Ugandan kumppanina vuonna
2000 uudelleen perustetussa Itäisen Afrikan yhteisössä (EAC), jonka puitteissa on
valmisteltu tulliliiton solmimista vuoden
2003 lopulla.
Terveydenhuollon tila Tansaniassa on
hälyttävä ja lapsikuolleisuus nousussa.
Kaikista taudeista malaria vaatii eniten
uhreja. Hiv ja aids lamauttavat monin
tavoin talouden ja yhteiskunnan kehitystä.
Hiv- ja aids-tilanne onkin tunnustettu
kansalliseksi hätätilaksi. Jos ennaltaehkäisevä toiminta saadaan tehokkaasti käynnistettyä, on Tansanialla mahdollisuus
välttää synkimpien ennustusten toteutuminen. Kertaalleen Tansaniasta hävitetty
kolera on uudessa nousussa. Kirkollisten
järjestöjen kautta annettavalla avulla on
merkittävä rooli terveydenhuollossa, ja
järjestöt vastaavat 50 prosentista Tansanian terveyspalveluista. Kirkolliset järjestöt
vastaavat myös 50 prosentista Tansanian 2.
ja 3. asteen koulutuksesta.

Kehitysyhteistyö
Tansania on Suomen pitkäaikaisin kehitysyhteistyökumppani ja yksi suurimmista
avunsaajista. Se säilyy jatkossakin tärkeänä
yhteistyömaana.
Suomen kahdenvälinen ohjelma Tansaniassa painottaa köyhyyden vähentämistä
sekä demokratian, hyvän hallinnon,
oikeusvaltion ja kestävän ympäristöpolitiikan vahvistamista. Suomi on suunnannut
apuaan ennen kaikkea Tansanian omien
sektoriohjelmien kehittämiseen tai jo
meneillään olevien sektoriohjelmien tukemiseen erityisesti maan eteläisissä Mtwaran ja Lindin lääneissä. Kansalaisjärjestöyhteistyöllä edistetään muun muassa
peruspalveluja ja paikallisdemokratiaa.
Suomi on toiminut aktiivisesti Sansibarin konfliktin ratkaisupyrkimyksissä. Presidentti Ahtisaari on hyvän hallinnon riippumattomana asiantuntijana vaikuttanut
merkittävästi saarten rauhanomaiseen
kehitykseen. Sansibarin sovintoprosessin
edistymisen ansiosta Suomen ja Sansibarin
välinen yhteistyö käynnistyi uudelleen syksyllä 2003 maankäyttöä ja ympäristöhallintoa tukevalla hankkeella. Keskeisiä neuvottelukysymyksiä Suomen ja Tansanian välillä ovat edelleen hyvä hallinto ja korruption
vastainen toiminta, joissa niin Suomi kuin
muutkin avunantajat odottavat Tansanialta
edistystä.
Suomen ja Tansanian yrityselämän
yhteistyöstä mainittakoon Taniran pumpputehdas, Finnfundin investointi Kilomberon Teak Valley -yritykseen ja Wärtsilän
100 megawatin dieselvoimala.
Vuonna 2003 Suomen kahdenvälinen
hanke- ja ohjelmakohtainen apu Tansanialle
oli noin 9,31 miljoonaa euroa.
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Muut meneillään olevat hankkeet:

Paikallisen yhteistyön määräraha
2001–2003
1,93 MEUR
Tuki Tansanian metsäohjelmalle
2000–2003
1,15 MEUR
Tuki Tansanian metsäohjelmalle
2003–2004
1,04 MEUR
Tuki perusopetuksen kehittämisohjelmalle
1999–2003
7,33 MEUR

Tuki paikallishallintouudistukselle
1999–2003
3,36 MEUR
Tuki Sansibarin integroidulle maankäyttöhankkeelle 2003–2005
1 MEUR
Mtwaran ja Lindin läänien
maaseudun kehittämisohjelma
1999–2005
10,45 MEUR

Suomi edistää Tansanian köyhyyden vähentämispyrkimyksiä
budjettituella ja vuoropuhelulla
Suomi tukee Tansanian valtion kansallisen köyhyyden vähentämisohjelman (PRSP) prioriteettien
toimeenpanoa antamalla suoraa budjettitukea Tansanian valtion budjettiin. Budjettituki alkoi jo
vuonna 1997 Tansanian valtion multivelkarahastoon myönnettynä tukena. Vuosina 2001–2004
Suomen suora budjettituki Tansanialle on kuusi miljoonaa euroa, ja tukea on tarkoitus jatkaa.
Tansania on tällä hetkellä Mosambikin lisäksi Suomen ainoa yhteistyömaa, joka saa valtion budjetin kautta tukea köyhyyden vähentämiseen.
Budjettivarojen käyttöä ja ohjaamista köyhyyden vähentämiseen valvotaan hallituksen ja
avunantajien yhteisellä seurantajärjestelmällä (Performance Assessment Framework). Siihen on
koottu ne pääosin PRSP:stä nousevat poliittiset ja institutionaaliset uudistukset, joiden toteuttamiseen Tansanian hallitus kunakin vuonna sitoutuu. Lisäksi hallitus ja avunantajat seuraavat Tansanian valtion budjetin toteutumista neljännesvuosittain järjestettävissä kokouksissa, joissa käsitellään myös sisäiset ja ulkoiset tilintarkastuskertomukset.
Talouden myönteisen kehityksen myötä Tansanian hallitus on hoitanut valtion taloutta yhä
enemmän köyhyyden vähentämisohjelmansa mukaisesti. Maksatukset etusijalle asetetuille toimialoille, joita ovat opetus, terveys, vesi, oikeuslaitos, tiet ja maatalous, ovat selvästi kasvaneet.
Varainkäytön seurannan kannalta on tärkeää, että Tansanian julkisen taloushallinnon ja oman
tarkastustoimen suorituskyky vahvistuu. Yhtä olennaista on Tansanian kansallisen köyhyyden
tilan seurantajärjestelmän kehittyminen, sillä viime kädessä tärkeintä seurantatietoa on tieto siitä,
onko Tansanian kansalaisten köyhyystilanteessa tapahtunut myönteisiä muutoksia. Tietojärjestelmän kehittämisessä avainasemassa ovat maan tilastokeskus ja paikallishallintoministeriö, jonka
kautta paikallisviranomaisten keräämien tietojen olisi kanavoiduttava kansalliseen köyhyyden
tilan seurantajärjestelmään. Osana omaa budjettitukiseurantaansa Suomi onkin arvioinut Tansanian tietojärjestelmien luotettavuutta ja mahdollisia kehittämistarpeita.
Tansanian hallituksen suurin haaste on suotuisan makrotaloudellisen ja hallinnollisen kehityksen siirtäminen mikrotasolle siten, että köyhyys todella alkaisi vähentyä erityisesti maaseudulla.
Tämä on myös Suomen antaman budjettituen ensisijainen tavoite. Vuoropuhelussaan Tansanian
hallituksen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa Suomi pyrkii jakamaan omia kokemuksiaan
yhteiskunnallisista uudistuksista, joista on ollut Suomessa apua köyhyyden vähentämisessä.
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Muut yhteistyömaat
BURKINA FASO

Burkina Faso on ollut vuodesta 2001 lähtien Hondurasin ohella Suomen koeluontoisen kehitysyhteistyön kohdemaa. Maan
kehitystarve on suuri, ja se on osoittanut
paljon kehitystahtoa aloilla, jotka ovat
Suomen kehitysyhteistyössä keskeisiä.
Metsäpalojen torjuntahanke tähtää alan
teknisen ja hallinnollisen osaamisen kehittämiseen ja luonnonvarojen kestävän käytön edistämiseen osallistavalla ohjelmalla.
Hankkeen yleisinä tavoitteina ovat aavikoitumisen estäminen ja köyhyyden
vähentäminen. Sen toinen vaihe toteutetaan vuosina 2001–2004, ja Suomen
rahoitus on 3,3 miljoonaa euroa. Vuosina
2001–2003 toteutetussa demokratian tukihankkeessa Suomi on edistänyt Burkina
Fason vaalidemokratiaa ja hyvää hallintoa
833 000 eurolla.
Kokemukset kehitysyhteistyöstä Burkina Fason kanssa ovat yleisesti ottaen
myönteisiä. Koejakson tulosten perusteella
tullaan arvioimaan yhteistyön tulevaisuuden jatkomahdollisuudet.
ETELÄ-AFRIKKA

Vuoden 2003 yhteistyöneuvotteluissa Suomi
vahvisti jatkavansa kahdenvälistä lahjamuotoista kehitysyhteistyötä Etelä-Afrikan kanssa
vuoteen 2010 saakka. Lahja-avun rinnalla
kehitetään muita yhteistyömuotoja. Varsinkin yhteistyö tieto- ja viestintäteknologian
alalla kiinnostaa Etelä-Afrikkaa.
Kehitysyhteistyön tavoitteena on edistää
Etelä-Afrikan muutosprosessia. Yhteistyöhankkeet tukevat maan omia ohjelmia ja
vastaavat siten maan kehitystarpeisiin. Evaluointien mukaan hankkeet ovat onnistuneet
hyvin. Kehitysyhteistyö on keskittynyt ope-

Puuseppä Burkina Fasosta. Kuva: Matti Nummelin.

tus- ja ympäristöalalle, työllisyyden, pienen ja
keskisuuren yritystoiminnan, maaseutukehityksen sekä demokratia- ja ihmisoikeuskehityksen tukemiseen ja institutionaalisten ja
taloudellisten yhteyksien edistämiseen suurlähetystön paikallisen yhteistyön määrärahan
avulla. Vuonna 2003 toteutettiin pienimuotoinen yrityskumppanuuksia edistävä koeohjelma, jonka tulokset olivat niin lupaavia, että
toimintamallin kehittämistä jatkettiin.
Edustuston hallinnoiman paikallisen
yhteistyön määrärahan käyttö laajeni entisestään vuonna 2003. Määrärahan rooli demokratian ja ihmisoikeuksien vahvistajana on
ollut suuri, ja tulokset ovat olleet hyviä. Määrärahalla on tuettu jo vakiintuneiden järjestöjen tuloksekkaiksi osoittautuneita projekteja.
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Sen rooli erityisesti siirtymäkauden yhteistyömuotona on erittäin tärkeä.
Opetusalan yhteistyöohjelma SCOPE
Nelivuotinen opetusalan yhteistyöohjelma
SCOPE päättyi vuoden 2003 lopussa. Suomen opetusalan kehitysyhteistyön evaluaoinnin mukaan SCOPE-ohjelma on vaikuttanut
merkittävästi Etelä-Afrikan koulutuspolitiikan toteutukseen. Ohjelmassa on kehitetty
uusia menetelmiä ja sisältöjä opettajakoulutukseen, tieto- ja viestintäteknologian käyttöön opetuksessa sekä inklusiiviseen erityisopetukseen, jolla pyritään takaamaan yhtäläiset koulunkäyntimahdollisuudet myös erityisopetusta tarvitseville lapsille. Ohjelman
myötä Suomen ja Etelä-Afrikan välille on
syntynyt vahva opetusalan kumppanuus, ja
yhteistyö laajenikin vuoden 2003 aikana.
Keväällä käynnistettiin inklusiivisen erityisopetuksen tukiohjelma, joka on budjettituen ja instituutioiden välisen yhteistyön
yhdistelmä. Suomen opetushallitus tukee
Etelä-Afrikan opetusministeriötä ohjelman
toteutuksessa. Lisäksi Suomi ja EteläAfrikka valmistelivat syksyn 2003 aikana
suunnitelman Etelä-Afrikan korkeakouluuudistuksen toteutuksen tukemiseksi.
Yhteistyö läänien kanssa
Läänien kanssa toteutetut yhteistyöhankkeet etenivät hyvin vuoden 2003 aikana.
Luoteisprovinssin ympäristöhallinnon
tukihanke kehittää sekä paikallis- että
aluehallinnon toimintakykyä ja saattaa
aluehallinnon lainsäädännön ja toiminnan
vastaamaan valtakunnallista lainsäädäntöä
ja sille asetettuja tavoitteita. Pohjoisprovinssin maaseudunkehittämisohjelman
tavoitteena on parantaa maaseudun yhteisöjen ja köyhien elinolosuhteita auttamalla
pienviljelijöitä monipuolistamaan tuotan-
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toaan ja vähentämään tuotantoon liittyviä
riskejä.
Meneillään olevia hankkeita:

Opetusalan ohjelma SCOPE
2000–2004
6,19 MEUR
Limpopon läänin maatalouden kehittämisohjelma 2003–2005
4,5 MEUR
Inklusiivisen erityisopetuksen ohjelma
2002–2005
2,7 MEUR
Luoteisprovinssin ympäristöalan yhteistyö
2002–2005
2,6 MEUR
Paikallisen yhteistyön määräraha, II vaihe
2003–2005
8,24 MEUR
Yrityskumppanuuksien koeohjelma
2003
60 000 EUR

MALAWI

Valtioneuvoston vuoden 2001 periaatepäätöksen mukaan Malawi kuuluu Suomen
niin sanottuihin muihin yhteistyömaihin.
Hallitukset ovat allekirjoittaneet kehitysyhteistyösopimuksen kahdenvälisestä nelivuotisesta metsäohjelmasta vuosille
2000–2004. Hanke tukee Malawin metsähallitusta, kyläyhteisöjä ja kansalaisjärjestöjä uuden metsäohjelman ja metsälain
toteuttamisessa. Samalla se auttaa maan
hallitusta istutusmetsien yksityistämisessä
taloudellisesti ja ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Suomen osuus hankkeen
rahoituksesta on 2,8 miljoonaa euroa vuosina 2000–2004. Vuonna 2003 aloitettu
Eteläisen Afrikan kehitysyhteisön puitteissa
toteutettava metsäopistojen kehityshanke
tukee myös Malawin metsäopiston kehittämistä. Suomi ei ole aloittamassa uusia kahdenvälisiä hankkeita Malawin kanssa.
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Alueellinen yhteistyö
Kuntien kehitysyhteistyön tukeminen
Ulkoministeriö ja Suomen Kuntaliitto
sopivat vuonna 2001 yhteistyöohjelmasta,
joka rahoittaa suomalaisten kuntien kehitysyhteistyötä Saharan eteläpuolisen Afrikan maiden kuntien tai vastaavien paikallisviranomaisten kanssa. Vanhastaan lähes
30 suomalaisella kunnalla on ollut yhteistoimintaa kehitysmaiden kuntien kanssa.
Aluksi yhteistyön pohjana oli ystävyyskuntatoiminta, myöhemmin mukaan tuli hankeyhteistyö.
Kunta-alan yhteistyöohjelma vahvistaa
kohdemaiden paikallishallintoa ja lisää niiden kykyä selvitä kunta- ja kaupunkikehitykseen sekä peruspalveluiden tuottamiseen liittyvistä vastuistaan. Ohjelmassa
pyritään etelän ja pohjoisen kuntien suoraan yhteistoimintaan sekä kiinteään vuorovaikutukseen perustuviin kestäviin kehitysvaikutuksiin. Vuonna 2003 afrikkalaisten ja suomalaiskuntien välillä oli kuusi
yhteistyökumppanuutta.
Ohjelman yleiskoordinaattorina toimii
Suomen Kuntaliitto, joka tarjoaa myös
asiantuntijatukea kunnille. Ulkoministeriön rahoitusosuus kolmivuotiseksi suunnitellussa hankkeessa on 1,19 miljoonaa
euroa. Suomalaiset kunnat maksavat hankkeen kustannuksista viidenneksen.
Yhteistyö Eteläisen Afrikan
kehitysyhteisön kanssa
Suomen perinteinen alueellinen yhteistyökumppani eteläisen Afrikan alueella on
Eteläisen Afrikan kehitysyhteisö (SADC).
Yhteisön tavoitteena on taloudellinen ja
turvallisuuspoliittinen yhdentyminen.
Vuonna 2003 yhteisö sai viimein päätökseen jo vuosia käynnissä olleen organisaa-

tiouudistuksensa ja hyväksyi toimintansa
ohjenuoraksi köyhyyden vähentämiseen
tähtäävän alueellisen kehitysstrategian,
jonka toteuttamiseen se toivoo ulkoista
tukea.
Pohjoismaat ovat vuodesta 1989 tukeneet Lusakassa sijaitsevan SADC-kasvigeenipankin aseman vahvistamista kansallisten geenipankkien tukijana. Tuki on sisältänyt teknistä ja institutionaalista tukea
sekä koulutusta. Apu on kanavoitu osittain
Pohjoismaisen geenipankin kautta, joka on
antanut hankkeelle asiantuntijatukea.
Vuonna 2003 alkoi hankkeen neljäs vaihe,
joka jatkuu vuoteen 2006. Tavoitteena on
SADC-maiden hyötykasvien geenikannan
säilyttäminen ja jalostuksen tason nostaminen. Vuonna 2003 Suomi tuki hanketta
350 000 eurolla.
Suomi käynnisti vuonna 2002 yhteisön
sihteeristön kanssa tieto- ja viestintäteknologian kehittämishankkeen. Alan kehittämistä pidetään yhtenä kriittisenä tekijänä
SADC-alueen yhdentymisessä ja taloudellisessa kehityksessä. Hankkeen tavoitteena
on luoda yhteisön instituutioiden, kansalaisten ja yhteistyökumppanien käyttöön
tietohallinto- ja tiedonvälitysjärjestelmä.
Suomen tuki kaksivuotiselle hankkeelle on
noin 1,4 miljoonaa euroa.
Suomi tuki vuosina 1989–2001 hanketta
metsäopistojen vahvistamiseksi seitsemässä
eri SADC-maassa. Hankkeessa yhdenmukaistettiin metsäopistojen koulutusohjelmia, avustettiin opetuksen ja harjoitusohjelmien kehittelyä ja parannettiin opistohallintoa. Vuonna 2001 tehdyn evaluoinnin perusteella hanketta päätettiin jatkaa
vielä kahden vuoden päätösvaiheella kolmessa metsäopistossa Sambiassa, Malawissa ja Tansaniassa vuosina 2003–2005. Viimeisen vaiheen tavoitteena on parantaa
opistojen opetusohjelmia. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 2,7 miljoonaa euroa.
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Suomen osuus kaksivuotisesta hankkeesta
on 1,57 miljoonaa euroa eli lähes 58 prosenttia hankkeen koko budjetista.
Niilin yhteistyöhanke
Maailmanpankin johtama avunantajaryhmä on valmistellut Niilin alueelle yhteistyöhanketta Niilin varren maiden pyynnöstä. Avunantajaryhmään kuuluvat muiden muassa UNDP, Kanada, Tanska, Norja,
Ruotsi, Hollanti, Saksa ja Suomi. Hanke
julkistettiin virallisesti kesäkuussa 2001.
Hankkeen myötä Niilin varren maat
pyrkivät hallinnoimaan, kehittämään ja
hyödyntämään Niilin vesivaroja sekä lisäämään keskinäistä luottamustaan alueen
kriisien selvittelemiseksi. Niilin kymmenen
maata – Burundi, Egypti, Eritrea, Etiopia,
Kenia, Kongo, Ruanda, Sudan, Tansania ja
Uganda – tekevät kaikki hanketta koskevat

päätökset ja osallistuvat sen rahoitukseen.
Maat ovat perustaneet hanketta varten ylikansallisen ministerikomitean, sihteeristön
ja teknisen asiantuntijaryhmän. Maailmanpankki on varautunut rahoittamaan hanketta ainakin vuoden 2006 loppuun asti, ja
se hallinnoi hanketta varten perustettua
rahastoa.
Vuonna 2003 Suomi aloitti kolmivuotisen tukensa hankkeen Itä-Niilin tekniselle
aluetoimistolle (ENTRO). Toimisto aloitti
toimintansa kesäkuussa 2002 Etiopian,
Sudanin ja Egyptin hallitusten yhteistyössä, ja sen tarkoituksena on edistää erityisesti itäisen Niilin kehitysohjelman (IDEN)
hankkeita. Ohjelma koostuu seitsemästä
energia-alaan ja vesivarojen hyödyntämiseen liittyvästä alaprojektista kolmessa
edellä mainitussa maassa. Suomen tuen
kokonaismäärä on kaksi miljoonaa euroa.

Suomen ja YK:n Afrikan talouskomission tieto- ja
viestintäteknologiayhteistyö
YK:n Afrikan talouskomissio (UNECA) ja Suomi aloittivat kolmivuotisen yhteistyön syksyllä 2003
tieto- ja viestintäteknologian alalla. Hankkeen tavoitteena on parantaa valittujen Afrikan maiden
taloudellista ja sosiaalista kehitystä edistämällä tieto- ja viestintäteknologian infrastruktuurin
sovelluksia ja palveluita. UNECA on ainoa Afrikan-laajuinen organisaatio tietoyhteiskunnan
kehittämisessä, ja Afrikan tietoyhteiskunta-aloitteen (AISI) puitteissa se on tukenut jäsenmaidensa tietoyhteiskuntapolitiikan kehittämistä.
Talouskomission ja Suomen näkemysten mukaan tieto- ja viestintäteknologiapalvelujen saatavuus edistää YK:n vuosituhattavoitteiden ja NEPADin tavoitteiden saavuttamista. Näitä ovat köyhyyden vähentäminen, sosiaalisen tasa-arvon lisääminen, demokratian ja ihmisoikeuksien parantaminen ja tasapainotetun kaupan lisääminen.
Osana yhteistyötä Suomi tukee talouskomission ohjelmia, jotka keskittyvät tieto- ja viestintäteknologiaa koskevien strategioiden ja infrastruktuurin suunnitteluun, televiestinnän säätelyyn ja
alueen maiden tietoyhteiskunnan kehittämiseen tarvittavan tiedonhallinnan parantamiseen.
Käytännössä tämä tarkoittaa laajemman kansalaisyhteiskunnan saamista mukaan rakentamaan
tietoyhteiskuntaa.
Alustavasti ohjelmien toteutusmaiksi on valittu Swazimaa, Sierra Leone, Nigeria ja Kenia. Suomi on jäsenenä UNECA:n koordinoimassa Afrikan tieto- ja viestintäteknologian kehittämistä
tukevassa kumppanuusryhmässä. Suomen tuki ohjelmien toteuttamiselle on yhteensä noin 2,5
miljoonaa euroa.
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Suomi kehittää Afrikan tietoyhteiskuntaa yhdessä Afrikan talouskomission kanssa.
Kuva: Sambia / Jorma Koponen.
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■ Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka

Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueella
poliittisen huomion kohteena vuonna
2003 olivat Irak sekä Israelin ja palestiinalaisten välinen konflikti. Kansainvälisistä rauhanponnisteluista huolimatta
vuonna 2000 alkanut palestiinalaisten kansannousu ja sitä seuranneet väkivaltaisuudet Israelin ja palestiinalaisten välillä jatkuivat vuoden 2003 ajan. Vuoden loppuun
mennessä väkivaltaisuuksissa oli saanut
surmansa noin 3100 ihmistä, joista valtaosa oli palestiinalaisia siviilejä.
Alueen taloudellinen kehitys oli pettymys 1990-luvun lopun kohtalaisen hyvien
vuosien jälkeen. Useimmissa alueen maissa
talous polki edelleen paikallaan tai taantui.
Vaihtelevat öljynhinnat heiluttelivat
monien valtioiden taloutta. Syyskuun 2001
jälkeen vähentyneen turismin vaikutukset
tuntuivat myös vuonna 2003. Eräissä maissa käynnistetyt rakennesopeutusohjelmat
ovat koetelleet erityisesti köyhimmän väestönosan elinolosuhteita. Alueen maiden
keskinäinen kauppa on yhä vähäistä.
EU-yhteistyö
Välimeren maista Malta ja Kypros liittyvät
Euroopan unionin jäseniksi vuonna 2004,
Turkki on edelleen jäsenyyden hakijamaa.
Unionin Välimeren alueen ulkosuhderahoituksen kannalta tärkeimpiä maita ovat
Euro–Välimeri-kumppanuuteen osallistuvat Marokko, Algeria, Tunisia, Egypti, Israel, Jordania, Syyria, Libanon ja Palestiinalaisalueet. Kumppanuus perustuu
vuonna 1995 annettuun Barcelonan julistukseen, jonka tavoitteena on luoda unionin ja Välimeren kumppanuusmaiden välinen vapaakauppa-alue 2010-luvulla.
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Tämän niin sanotun Barcelonan prosessin
välivaiheena ovat poliittisia, taloudellisia ja
kaupallisia suhteita luovat assosiaatiosopimukset.
Prosessin ulkosuhderahoitus kaudella
2000–2006 koostuu EU:n MEDA-ohjelman
5,35 miljardin euron lahja-avusta ja Euroopan investointipankin (EIB) 7,4 miljardin
euron lainoista. MEDA-ohjelman tarkoituksena on vakauttaa kumppanuusmaiden
talouksia ja kiihdyttää kasvua rakenteellisen sopeuttamisen sekä taloudellisten ja
yhteiskunnallisten uudistusten avulla.
Ohjelman hallinto on uusittu täysin, ja
vuosille 2000–2006 hyväksytty MEDA
II -ohjelma on lähtenyt hyvin käyntiin.
Suomen kehitysyhteistyö
Suomen kehitysyhteistyön pääkumppanit
Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueella ovat
Länsirannan ja Gazan palestiinalaisalueet
sekä Egypti. Palestiinalaisalueilla Suomi
pyrkii muiden avunantajien tavoin siirtymään pitkäjänteisen kehitysyhteistyön
suuntaan, mutta myös humanitaarinen
apu alueelle on jatkunut. Egypti kuuluu
Suomen pitkäaikaisimpiin kehitysyhteistyökumppaneihin. Muiden alueen maiden
saama tuki on keskittynyt alueellisiin
ympäristöhankkeisiin sekä konfliktien
estoon, demokratiaan ja ihmisoikeuksiin.
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Suomen pitkäaikaiset
yhteistyömaat
EGYPTI
Pinta-ala ............................1 001 450 km2
Asukasluku ........................70,8 miljoonaa
Väestönkasvu ......................1,9 %
Elinikäodote ........................68 vuotta
Lukutaitoisuus ....................55 %
BKT/asukas ........................1 153 dollaria
Virallinen kehitysapu ..........1,8 % BKT:sta
Hiv-tartunnan saaneita
(15–49-vuotiaat) ................0,1 %

Egyptin talouden myönteinen kehitys
1990-luvulla kääntyi huonompaan suuntaan vuonna 1997 Aasian talouskriisin
puhjettua. Talouskriisin vaikutuksia lisäsi
samaan aikaan tehty turisteja vastaan
suunnattu terrori-isku. Hallitus ei ole saanut käännettyä Egyptin talouden taantumaa uudeksi kestäväksi kasvuksi. Bruttokansantuotteen kasvu on ollut viime vuosina hidasta, 2,5 prosenttia kesäkuussa
2003 päättyneenä finanssivuotena
2002–2003. Kaudella 2003–2004 tavoitteena on 3,5–4 prosentin kasvu.
Egyptissä on käynnissä useita talousuudistuksia, joita myös Euroopan unioni on
sitoutunut tukemaan. Maassa on tiedostettu uudistusten tarve ja se, että julkista sektoria on kyettävä valvomaan tehokkaammin muun muassa korruption kitkemiseksi. Maailmanpankin ja Yhdysvaltain tuella
kehitetään tulosbudjetointia ja budjetin
seurantaa. Ulkomaisia sijoittajia houkutellaan investointeja helpottavilla uudistuksilla ja lainsäädäntöä kehittämällä. Kehittämiskohteita ovat verovapausjärjestelmät,
tullilaitos ja työvoimaan liittyvät kysymykset. Kansainvälinen valuuttarahasto ja EU
osallistuvat tullilaitoksen uudistamiseen ja
tariffipolitiikan kehittämiseen.

Kuva: Egypti / Kari Rissa.

Egyptin poliittinen järjestelmä on muutospaineiden alla, mutta 1970-luvulta lähtien vallassa ollut kansallisdemokraatinen
puolue NDP ei ole halunnut käydä todellisiin muutoksiin johtavaa keskustelua valtarakenteiden ja perustuslain uudistamisesta.
Maassa on edelleen voimassa toimeenpanovallalle laajat valtuudet antava poikkeustilalaki. Sen voimassaoloa perustellaan
ääri-islamilaisten liikkeiden uhalla, mutta
sen avulla on puututtu myös kansalaisaktivistien toimintaan.
Lähi-idän konfliktit ja Irakin tilanne
ovat vaikuttaneet Egyptin ulkopoliittiseen
asemaan. Egypti on omaksunut johtavan
poliittisen roolin arabimaiden keskuudessa, mikä on antanut sille näyttävän osan
Lähi-idän rauhanprosessissa. Egyptin
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Suomi tukee paikallisen yhteistyön määrärahoista hanketta, joka edistää nuorten naisten ammatillista koulutusta ja tulonhankintaa Egyptissä. Kuva: Kari Rissa.

rakentava linja on luonut sille kestävät
suhteet muuhun maailmaan. Maa on
Yhdysvaltojen strateginen kumppani Lähiidässä, ja EU:n kanssa se allekirjoitti kesäkuussa 2001 assosiaatiosopimuksen, jonka
maan parlamentti ratifioi huhtikuussa
2003. EU-maat ovat Yhdysvaltojen jälkeen
Egyptin suurimpia kehitysavun antajia. EU
on selvästi Egyptin suurin kauppakumppani.
Kehitysyhteistyö
Valtioneuvoston vuoden 2001 periaatepäätöksen mukaisesti Egyptin kanssa luovutaan pitkäaikaisesta lahjamuotoisesta hankeyhteistyöstä 3–7 vuoden aikana. Vuonna
2001 tehty arviointi yhteistyöstä tukee hal-
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lituksen vetäytymispäätöstä. Perustelu
vetäytymiselle on, että Egypti on keskitulotason kehitysmaa ja Suomi haluaa keskittää pääosan avustaan köyhimmille kehitysmaille. Vetäytyminen ei kuitenkaan
merkitse kehitysyhteistyön loppua, vaan
sen sisällön muutosta. Tätä varten vuonna
2003 laadittiin siirtymästrategia, joka on
tarkoitus hyväksyä Suomen ja Egyptin
välisissä kahdenvälisissä neuvotteluissa
toukokuussa 2004. Käytännössä strategian
toteutus on jo käynnissä. Jatkossa yhteistyö rakentuu eri teemoihin, kuten ympäristöalaan keskittyvän, alueellisen, kansalaisjärjestö- ja kaupallistaloudellisen
yhteistyön varaan.
Suomella oli Egyptissä vuonna 2003
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käynnissä seitsemän kehitysyhteistyöhanketta, joista Beni Suefin vesi- ja sanitaatiohanke sekä Aleksandrian ongelmajätehankkeen ensimmäinen vaihe saatiin päätökseen. Aleksandrian ongelmajätehankkeen
toisesta vaiheesta käytiin tarjouskilpailu, ja
sen toteutus käynnistettiin syksyllä 2003. El
Annanian jäteveden puhdistushankkeen
valmistelut Niilin Deltan alueella jatkuivat
ja johtivat tarjouskilpailun käynnistämiseen marraskuussa. Hankkeessa kunnostetaan El Annanian jäteveden käsittelylaitos
ja parannetaan sen tehokkuutta, jolloin
Välimeren ja Niilin jätevesikuorma pienenee. Mielenterveyshankkeessa ja maarekisterihankkeessa tehtiin välivaiheen arvio.
Vetäytyminen teollisuuden ympäristöhankkeesta ja pitkään käynnissä olleesta
maaseudun tutkimushankkeesta käynnistettiin siirtymästrategian mukaisesti.
Suomen Kairon suurlähetystöllä on
määräraha paikallista yhteistyötä varten.
Näistä varoista rahoitettiin vuonna 2003
demokratiaan, hyvään hallintoon ja ihmisoikeuksiin liittyvää tiedotuskampanjaa.
Kampanjalla pyrittiin estämään naisiin
kohdistuvaa väkivaltaa näyttävien ohjelmien esittämistä televisiossa sekä tuettiin
projektia, joka edistää nuorten naisten
ammatillista koulutusta ja tulonsaamismahdollisuuksia. Määrärahalla tuettiin
lisäksi kahta ympäristöterveyteen ja kierrätykseen liittyvää hanketta.
Kevättalvella 2003 toteutettiin hyvään
hallintoon liittyvä rahanpesun vastainen
koulutus Suomessa yhteistyössä keskusrikospoliisin kanssa.
Vuonna 2003 Suomen kahdenvälinen
hanke- ja ohjelmakohtainen apu Egyptille
oli noin 3,87 miljoonaa euroa.

Meneillään olevat hankkeet:

Maatalouden tutkimusyhteistyöhanke,
vetäytymisvaihe 2003–2004 247 000 EUR
Beni Suefin vesi- ja sanitaatiohanke, II vaihe 1997–2003
6,4 MEUR
Teollisuuden ympäristöhanke yhdessä
Maailmanpankin kanssa
1997–2004
5,3 MEUR
Alexandrian ongelmajätehuolto, II vaihe
2003–2006
1,5 MEUR
Kulttuurimuistomerkkien kartoitus, II vaihe 2000–2005
1,2 MEUR
Maarekisterihanke
2002–2005
1,2 MEUR
Mielenterveysohjelma
2002–2005
2,5 MEUR
El Annanian jätevesihanke
2004–2006
1,3 MEUR
Paikallisen yhteistyön määräraha
2003
100 000 EUR
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Palestiinalaisnainen Aidan pakolaisleiriltä Betlehemistä. Kuva: Outi Einola-Head.
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Muut yhteistyömaat

PALESTIINALAISALUEET

Suomen ja palestiinalaishallinnon välisen
kehitysyhteistyön lähtökohta on Lähi-idän
rauhanprosessin tukeminen. Apu tähtää
asukkaiden elinolosuhteiden parantamiseen ja hallinnon uudistamiseen. Kahdenvälisen kehitysyhteistyön puitteissa Suomi
on tukenut palestiinalaisalueita noin 25
miljoonalla eurolla. Lisäksi Suomi on
tukenut palestiinalaispakolaisia YK:n Lähiidässä olevien palestiinalaispakolaisten
avustus- ja yhteistyöelimen (UNRWA)
kautta.
Suomen tuen pääkohde vuonna 2003
oli opetusala. Maarekisterihankkeelle sekä
vesi- ja sanitaatiohankkeelle on suunniteltu jatkovaiheet, joiden käynnistäminen
siirtyi konfliktitilanteen vuoksi. Betlehemin luterilaisen kirkon yhteyteen Suomen
kehitysyhteistyövaroin rakennettu Betlehemin kulttuurikeskus vihittiin käyttöön
syksyllä 2003.

Meneillään olevat hankkeet:

Asiantuntijat vesi- ja sanitaatiohankkeen
hallintoyksikköön
1999–2003
1,68 MEUR
Opetussektorin tukihankkeen II-vaihe
2001–2005
4,54 MEUR
Betlehem 2000 -projekti:
luterilaisen kirkon kulttuurikeskus
1998–2004
4,32 MEUR
Demokratiatutkimus
1998–2004
425 000 EUR
Sokeainkoulu Gazassa
1999–2005
123 000 EUR
Digitaalisen median koulutus
2003–2005
320 000 EUR
Maailmanpankin tukiohjelman II vaihe
2003–2004
2 MEUR
Tuki Helsingissä toimivalle
Palestiinalaisedustustolle
2002–2003
130 000 EUR
Television uutistoiminnan tukeminen
2000–2005
555 000 EUR
Dokumentin tekijöiden koulutus
42 000 EUR
Paikallisen yhteistyön määräraha
2003
125 000 EUR
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Alueellinen yhteistyö
Suomen alueellinen kehitysyhteistyö Lähiidän ja Pohjois-Afrikan maiden kanssa on
keskittynyt ympäristöhankkeisiin. Yhteistyö juontaa juurensa Helsingissä vuonna
1997 pidettyyn ministeritason EU–Välimeri-ympäristökonferenssiin, jossa hyväksyttiin alueellinen toimintaohjelma. Yhteistyössä hyödynnetään Suomen erityiskokemusta Itämeren suojelusta. Ympäristönsuojelun lisäksi pienimuotoista tukea on
kanavoitu ihmisoikeuksien edistämiseen ja
konfliktien estoon.
Välimeren alueen laaja-alaisin monen
avunantajan tukema ympäristöalan yhteistyöohjelma on vuonna 1990 käynnistynyt
METAP-ohjelma, jota koordinoi Maailmanpankki. Suomi on rahoittanut ohjelmaan rannikkojen suojelun asiantuntijan,
joka aloitti työskentelynsä maaliskuussa
2001. Suomi tuki hanketta 1,2 miljoonalla
dollarilla vuosina 2001–2003 ja Suomi harkitsee osallistumista ohjelman jatkohankkeeseen 600 000 dollarilla vuosina
2004–2005.
Ulkoasiainministeriö tuki YK:n Drylands Development Centren (UNDDC)
aavikoitumisen torjuntaohjelmaa arabimaissa 1,5 miljoonalla eurolla vuosina
2000–2002. UNDDC on YK:n kehitysohjelman (UNDP) alainen aavikoitumis- ja kuivuusasioihin keskittyvä toimisto. Aavikoitumisen torjuntaohjelman tavoitteena
on auttaa Algeriaa, Jordaniaa, Libanonia,
Marokkoa, Syyriaa, Jemeniä ja palestiinalaisalueita toteuttamaan vuonna 1994
tehdyn, aavikoitumisen estämistä koskevan
YK:n yleissopimuksen määräyksiä. Tukea
on jatkettu vuosille 2003–2004. Tuen suuruus on miljoona euroa näille kahdelle
vuodelle, ja ohjelmaan piirin ovat tulleet
edellä mainittujen maiden lisäksi Iran ja
Tunisia.
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Suomi on alustavasti varautunut tukemaan Kairossa toimivan alueellisen ongelmajätekeskuksen kehittämistä, joka palvelisi kaikkia arabialueen maita. Keskus toimisi Baselin sopimuksen puitteissa ja vastaisi
ongelmajätehuoltoon liittyvästä tiedotuksesta, koulutuksesta ja selvityksistä. Hanke
on viivästynyt, mutta sen toivotaan aktivoituvan.
Joensuun yliopiston järjestämä läntisten
ja islamin kulttuurien lähentämiseen tähtäävä maisterikoulutus (An International
Master’s Degree Programme in Intercultural Counselling) käynnistyi vuonna 2001 ja
jatkuu Suomen ulkoasiainministeriön
rahoittamana vielä vuoden 2004 kevätlukukauden. Ulkoasiainministeriön tuki
ohjelmalle vuosina 2001–2004 on ollut
noin 269 000 euroa.
Paikallisen yhteistyön määrärahoilla on
toteutettu hankkeita Syyriassa, Tunisiassa
ja Marokossa.
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Suomen tuella rakennettu Betlehemin kulttuurikeskus kohdistaa toimintansa erityisesti lapsille, nuorille ja naisille.
Kuva: Outi Einola-Head.
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■ Aasia

Ympäristöongelmia

Monet Aasian maat, kuten Kiina, Intia, Vietnam ja Sri Lanka, ovat viime vuosina kokeneet merkittävää talouskasvua. Köyhyys ei
kuitenkaan ole hävinnyt, sillä pelkästään Etelä-Aasiassa asuu lähes puolet maapallon köyhistä. Kaksi kolmesta köyhyysrajan alapuolella elävästä ihmisestä asuu Aasiassa. Köyhyys
on laajaa ja rakenteellista erityisesti Intiassa ja
Afganistanissa, mutta myös Kiinan maaseudulla.
Alueelliset kriisit ovat pysyneet niin lehtien
otsikoissa kuin kansainvälisen yhteisön huomion kohteena. Afganistanissa ollaan siirtymässä humanitaarisesta kriisinhallinnasta jälleenrakennukseen, mutta kansainvälinen sotilaallinen läsnäolo on osoittautunut riittämättömäksi väkivaltakierteen katkaisemiseen.
Tämä on hidastanut poliittista kansakunnan
rakennustyötä ja jälleenrakennusta. Kashmirin kriisi Intian ja Pakistanin välillä on pysynyt hallinnassa kummankin osapuolen ottaessa askeleita sovinnon suuntaan, mutta laajamittainen terrorismi on ehkäissyt ratkaisuun
pääsyä. Nepalissa poliittinen tilanne on edelleen hyvin vaikea, eikä rauhanprosessi ole yrityksistä huolimatta edennyt. Lisäksi separatistinen aseellinen taistelu on alkanut uudelleen
Indonesian Acehissa. Pohjois-Korean pyrkimys ydinvarustautumiseen romutti alueellisia
sopimusjärjestelyjä ja käynnisti kiivaat neuvottelut vuonna 2003. Sri Lankalla rauhanprosessi hallituksen ja tamilien kesken on selvästi edennyt joutuen kuitenkin välillä arkipäivän poliittisten kiistojen hyllyttämäksi. ItäTimorin tilanne on pysynyt vakaana, joten
jälleenrakennus ja kansakunnan eheyttäminen ovat edistyneet suhteellisen hyvin.
Terrori-iskuja on tehty Afganistanin ohella
Indonesiassa, Pakistanissa ja Filippiineillä.
Terrorismin uhka haittaa Kaakkois-Aasiassa
turismia, ulkomaisia investointeja ja alueen
talouskehitystä laajemminkin.

Aasian maat kärsivät vakavista ympäristöongelmista. Näitä ovat viljelykelpoisen maan
menetys eroosion ja suolaantumisen seurauksena, suuret metsätuhot muun muassa
Indonesiassa, Malesiassa ja Myanmarissa,
pohjavesivarojen hävikki Kiinassa ja Pakistanissa, kemikaalien määrän lisääntyminen
ravintoketjuissa hyönteismyrkkyjen takia
etenkin Kiinassa ja Intiassa sekä luonnon
monimuotoisuuden hävikki erityisesti alueen saarivaltioissa. Aasian maat ovat yleensä
vähätelleet ympäristökysymysten merkitystä
mutta ovat nyt nostamassa kestävää kehitystä keskeiseksi politiikan teemaksi. Teollisuus
ja liikenne aiheuttavat Aasiassa mittavia
ympäristöongelmia, jotka kasvavat edelleen
nopeasti. Kaupungistumisen ja vientiteollisuuteen perustuvan taloudellisen kasvun
ekologinen jalanjälki on maailmanlaajuista
kokoluokkaa ja valtava haaste. Osa maista on
alkanut tarttua ongelmiin esimerkiksi puuttumalla radikaalisti kaupunkiliikenteen päästöihin ja edistämällä ekoteknologisia hallintomalleja teollisuudessa. Hyvä esimerkki tästä on juuri säädetty Kiinan puhtaan tuotannon laki.
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Ihmisoikeuksissa edelleen parantamisen
varaa
Naisiin ja lapsiin kohdistuvat ihmisoikeusloukkaukset ovat Aasian maissa jatkuva
ongelma. Nais- ja lapsikauppa kasvaa huimaa vauhtia valvontapyrkimyksistä huolimatta. Maanosan köyhistä kaksi kolmannesta on naisia, ja heistä kaikkein köyhimmät
asuvat maaseudulla. Afganistanissa on jälleen
sallittu tytöille koulunkäynti ja naisille työnteko, mutta syrjäisillä maaseutupaikkakunnilla tilanne ei ole käytännössä paljon muuttunut. Heikko lisääntymisterveys on eräs
naisten suurimmista ongelmista, jota pahen-
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Tonle Sapin kelluvien kylien kalastajat Kambodzhassa kaipaavat puhdasta vettä. Kuva: Marja-Leena Kultanen.

taa hiv-ongelman kasvu. Useat maat ovat
ryhtyneet toimiin lasten pakkotyön hävittämiseksi, mutta lapsityövoiman käyttö on
monissa maissa kiinteä osa kulttuuria ja
taloutta ja kestänee kauan ennen kuin siihen
saadaan ratkaisu. Sri Lankan tamilit ovat
sitoutuneet lopettamaan lapsisotilaiden käytön ja palauttavat alaikäisiä sotureita näiden
perheille.
Ihmisoikeuskysymyksissä on tapahtunut
lievää edistystä yhä kasvavan julkisuuden
ansiosta. Mitään edistystä ei ole tapahtunut
Myanmarissa. Monet valtiot, kuten Bangladesh ja Intia, ovat asettaneet uusia rajoituksia
kansalaisjärjestöjen toiminnalle. Kiinan
ihmisoikeustilanne ei ole mainittavasti parantunut.

Pakolaistilanne parani
Aasiassa on pakolaisia enemmän kuin missään muussa maanosassa. Lähes kolme miljoonaa pakolaista palasi vuosina 2002–2003
Afganistaniin, tosin usein surkeisiin oloihin.
Sri Lankassa on tapahtunut sisäisten pakolaisten paluuta, mutta sitä jarruttaa vielä valtava maamiinojen määrä, sama ongelma
kuin Afganistanissa.
Alueen pakolaisongelmia aiheuttavat
myös Myanmar ja Bhutan. Myanmarin pakolaisten taustalla ovat kotimaassa kärsityt
pahat ihmisoikeusloukkaukset. Bhutanin ja
Nepalin kesken on alustavasti sovittu pakolaisongelman ratkaisusta, mutta sen toteutuminen on vielä epävarmaa. Aasian pakolaistilanne on erityisen hankala siksi, että pakolai-
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sia vastaanottavat maat ovat itsekin maailman köyhimpiä.
Kehitysyhteistyö
Kaakkois- ja Etelä-Aasiassa Suomen pitkäaikaisia yhteistyömaita ovat Vietnam ja Nepal.
Alueellista yhteistyötä tehdään Mekong-joen
vaikutuspiiriin kuuluvien maiden kanssa.
Määräaikaista yhteistyötä tehdään Afganistanin ja Itä-Timorin kanssa. Lisäksi Suomi
tekee yhteistyötä Kiinan, Laosin, Kambodzhan ja Filippiinien kanssa. Kansalaisjärjestöjen hankkeita ja paikallisen yhteistyön
hankkeita toteutetaan muissakin Aasian maissa, samoin yritysyhteistyötä tukevaa taloudellista, teollista ja teknologista yhteistyötä. Korkotukiluotot menivät vuona 2003 valtaosin

Kiinaan. Maakohtaisen yhteistyön lisäksi
käynnissä on useita alueellisia hankkeita ja
Suomi osallistuu EU:n kehitysyhteistyöhön
alueella.
Tokion maksulupauskonferenssissa vuonna 2002 Suomi lupasi avustaa Afganistania 10
miljoonalla eurolla vuosittain vuosina
2002–2004. Vuonna 2003 Afganistan sai apua
10,3 miljoonaa euroa, mistä humanitaarisen
avun osuus oli 4 miljoonaa euroa. Itä-Timoria tuettiin 1,7 miljoonalla eurolla.
Suomella oli 11 tarkkailijaa Sri Lankan
aselepoa tarkkailevassa SLMM-operaatiossa.
Sen kustannukset luetaan kehitysyhteistyöksi
samoin kuin muukin siviilikriisinhallinta, jota
toteutettiin pienemmässä mitassa eräissä
muissakin maissa.

Paikallinen yhteistyö Aasiassa
Suomi rahoitti edustustojen kautta tapahtuvaa paikallista yhteistyötä Aasiassa 3,5 miljoonalla eurolla
vuonna 2003. Paikalliseen yhteistyöhön oli osoitettu 0,6 miljoonaa euroa vuonna 2000, 1,8 miljoonaa
euroa vuonna 2001 ja 2,4 miljoonaa euroa vuonna 2002. Vuonna 2003 paikallinen yhteistyö evaluoitiin.
Suurimmat paikallisen yhteistyön määrärahat (PYM) olivat seuraavilla edustustoilla tärkeysjärjestyksessä: Intia, Pakistan, Afganistan ja Itä-Timor. Yhteistyömuoto siis painottui erityisesti maissa, joissa Suomella ei juurikaan ole omia kahdenvälisiä kehitysyhteistyöhankkeita. Hankkeita toteutettiin kaikissa niissä alueen edustustoissa, jotka sijaitsevat kehitysmaassa. Lisäksi hankkeita toteutettiin useimmissa sellaisissa kehitysmaaksi luokiteltavissa maissa, jossa Suomella ei ole diplomaattista edustustoa.
Filosofiana on ollut, että pienillä hankkeilla voidaan saada aikaan suuriakin liikkeitä, kun varat kohdistetaan strategisesti ja kerrannaisvaikutuksiin tähdäten. Näin ollen useat hankkeet ovatkin kohdistuneet
hyvän hallinnon vakiinnuttamiseen, ihmisoikeuksiin, ympäristökysymyksiin ja tiedotukseen. Paikallisen
yhteistyön määrärahalla toteutetut hankkeet täydentävät kahdenvälistä yhteistyötä, eivätkä suinkaan
toista sitä pienoiskoossa. Toiminnasta onkin tullut tavoitteellista ja tarkoin kohdennettua. Yhteisiä nimittäjiä monille hankkeille olivat naisverkostojen vahvistaminen, ympäristökasvatus, ihmisoikeudet, alkuperäiskansat, katulapset, vammaiset ja kulttuuri-identiteetti. Joissakin edustustoissa on pelkästään PYMtoimintaa varten paikalta palkattua henkilökuntaa. Varsinkin pienimuotoinen määrärahojen käyttö on
joustavaa, joten edustustot voivat antaa rahoitusta hyvinkin nopein päätöksin.
Erityisen tuloksellisia hankkeita ovat olleet naispuolisten videotoimittajien kouluttaminen Afganistanissa – työn tuloksia on jo nähty Suomenkin TV:ssä – vammaisten oikeuksien edistäminen Itä-Timorilla,
monipuolinen tuki alkuperäiskansoille Filippiineillä, katulasten kiertokoulu Intiassa, paikallisväestön elinkeinojen kohentaminen Qomolungman kansallispuistossa Kiinassa, ruohonjuuritason ihmisoikeushankkeet Nepalissa ja Vietnamissa sekä naispuolisten kunnanvaltuutettujen tuki Pakistanissa.
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Suomen pitkäaikaiset
yhteistyömaat
NEPAL
Pinta-ala ..............................140 800 km2
Asukasluku ........................23,6 miljoonaa
Väestönkasvu ......................2,3 %
Elinikäodote ........................58 vuotta
Lukutaitoisuus ....................36 %
BKT/asukas ..........................220 dollaria
Virallinen kehitysapu ..........6,9 % BKT:sta
Hiv-tartunnan saaneita
(15–49-vuotiaat) ..................0,5 %

Nepal sijaitsee Himalajan vuoristoalueella
kahden suuren valtion, Kiinan ja Intian, välissä. Se kuuluu vähiten kehittyneiden maiden
ryhmään ja on sijalla 143 UNDP:n vuoden
2003 inhimillisen kehityksen indeksissä, jossa
on arvioitu 175 maata. Kontrasti vauraan
Katmandun laakson ja muun maan välillä on
suuri. Köyhyysrajan alapuolella elää 38 prosenttia kansasta. Kehitys on ollut erityisen
verkkaista maaseudulla, missä asuu 88 prosenttia maan väestöstä. Monista etnisistä ryhmistä koostuvan yhteiskunnan kehitystä
hidastavat edelleen kastijärjestelmä sekä naisten heikko asema.
Nepal siirtyi perustuslailliseen demokratiaan vasta vuonna 1990. Demokraattisen kulttuurin ja järjestelmän luominen onkin vielä
kesken. Kehitys on ottanut viime vuosina
takapakkia kuninkaan hajotettua parlamentin
ja nimitettyä väliaikaisen hallituksen, kunnallishallinnon siirryttyä virkamiesten käsiin ja
parlamenttivaalien ollessa yhä lykättyinä.
Nepalin kommunistinen puolue, maoistit,
julisti maahan niin sanotun ”kansan sodan”
vuonna 1996. Maoistiliike on vuosien myötä
kasvanut pienestä paikallisesta liikkeestä järjestöksi, joka hallitsee nyt kolmasosaa maasta.
Taisteluissa on menehtynyt yli 7000 ihmistä,
ja konflikti on heikentänyt maan taloutta ja

Kuva: Nepal / Päivi Ängeslevä.

kehitystä. Yllättäen tammikuussa 2003 hallitus
ja maoistit sopivat tulitauosta. Rauhanneuvotteluja käytiin seitsemän kuukautta kestäneen
tulitauon aikana kolme kertaa, kunnes elokuussa maoistit vetäytyivät niistä ja tulitauko
päättyi. Maoistit ovat jälleen ryhtyneet väkivaltaisiin toimiin hallituksen joukkoja vastaan.
Heidän julistamansa yleislakko syyskuussa
vahingoitti maan taloutta.
Nepalin talouden vapauttaminen aloitettiin
1990-luvun alussa, ja hallitus on vahvistanut
jatkavansa valtionyhtiöiden yksityistämistä ja
ulkomaisten investointien rohkaisemista tulevaisuudessakin.
Huolimatta vuosikymmenten kehitysyrityksistä maan talous on yhä heikossa kunnossa, mihin poliittinen epävakaus on vaikuttanut
valitettavan paljon. Vaikka budjettivuoden
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2002–2003 kasvu oli 2,4 prosenttia, se ei ole
vielä lähelläkään konfliktia edeltänyttä 5 prosentin tasoa. Tulitauon myötä maan taloudessa tapahtui myönteistä kehitystä: turistivierailujen määrä kasvoi ensimmäistä kertaa
kolmeen vuoteen ja Nepalin vienti kasvoi 4,9
prosenttia. Budjettivuoden 2003–2004 kasvuksi on arvioitu 4,5 prosenttia, mutta konfliktin jatkuminen vaikeuttaa tavoitteen saavuttamista.
Nepalille myönnettiin WTO:n jäsenyys
syyskuussa Cancúnin kokouksessa. Jäsenyys
astuu voimaan Nepalin ratifioinnin jälkeen.
Maa toivoo jäsenyyden ja sen kautta lisääntyvän pääsyn maailmanlaajuisille markkinoille
tukevan talouden kehitystä.
Nepalin kehitysbudjetti rahoitetaan noin
70-prosenttisesti lahja-avulla tai pehmeillä
lainoilla. Lisäksi 10 prosenttia budjetista
rahoitetaan kotimaisella lainanotolla. Turvallisuusmenojen osuus budjetista on noussut
14 prosenttiin. Hallituksen mukaan ensisijaisena tavoitteena on köyhyyden vähentäminen keskittymällä maaseudun infrastruktuurin parantamiseen. Hallitus aikoo myös kiinnittää köyhyyden vähentämisessä erityistä
huomiota maoistien vahvoihin alueisiin Länsi-Nepalissa.
Kehitysyhteistyö
Nepal julkaisi köyhyyden vähentämisohjelmansa helmikuussa 2003. Sen ainoa tavoite
on vähentää äärimmäisessä köyhyydessä elävien prosenttiosuus nykyisestä 38 prosentista
30 prosenttiin ohjelman viisivuotiskautena ja
edelleen 10 prosenttiin tulevien 15 vuoden
aikana. Ohjelman mukaan köyhyyden perussyyt ovat talouden heikossa pohjassa, joka
johtuu yleisestä resurssien rajallisuudesta,
maan sijainnista, maastosta sekä poliittisesta
ja taloudellisesta eristäytyneisyydestä. Vaikka
talous onkin kasvanut viime vuosina, on kasvu jakaantunut epätasaisesti. Lisäksi huonot

84

KEHITYSYHTEISTYÖN TOTEUTUS • AASIA

tai kokonaan puuttuvat sosiaaliset palvelut,
kuten terveys, opetus, juomavesi ja energia,
ovat vaikeuttaneet varsinkin maaseudun köyhyyttä.
Nepalin köyhyyden vähentämisohjelma
pyrkii kaikkia väestöryhmiä hyödyttävään
kestävään talouskasvuun ja panostaa maatalouden ja yksityisen sektorin kasvun edistämiseen. Siihen sisältyy kaikkein köyhimmille
väestöryhmille suunnattuja hankkeita.
Sosiaalisessa ja maaseudun kehityksessä kiinnitetään erityistä huomiota opetukseen ja terveydenhuoltoon sekä maaseudun vesihuoltoon ja sanitaatioon. Huomiota kiinnitetään
myös hyvään hallintoon. Huolimatta maan
poliittisesta levottomuudesta ohjelman
mukaisia uudistuksia on alettu toteuttaa
määrätietoisesti.
Huhtikuussa 2003 pidettiin Suomen ja
Nepalin väliset yhteistyöneuvottelut, joissa
pääyhteistyöaloiksi sovittiin vesihuolto ja
opetus. Kolmannesta sektorista sovitaan
myöhemmin. Vesihuollosta Suomella on jo
pitkäaikainen kokemus, sillä vesi- ja sanitaatiohankkeemme on toiminut maassa vuodesta 1990 lähtien. Hanke tunnetaan avoimuudestaan sekä tehokkuudestaan. Paikalliset
ihmiset ovat hankkeessa vahvasti mukana,
joten se on saavuttanut korkean paikallisen
omistajuuden tason. Vuodesta 1999 lähtien
Suomi on osallistunut muiden rahoittajien
kanssa laajaan opetussektorin tukiohjelmaan,
joka on saanut Nepalissa paljon myönteistä
huomiota ja tukea. Suomella on asiantuntemusta, voimavaroja ja kokemusta molemmilla sektoreilla, ja ne ovat yhdenmukaisia Suomen kehitysmaapolitiikan tavoitteiden ja
Nepalin köyhyyden vähentämisohjelman painotusten kanssa. Suomella oli vuonna 2003
hankkeita myös demokratian, ihmisoikeuksien ja hyvän hallinnon alalla sekä ympäristöalalla. Lisäksi yhteistyötä tehdään nepalilaisten kansalaisjärjestöjen kanssa sekä edustuston hallinnoimien hankkeiden ja ohjelmien

Kehit y syhte ist yön toteutus

Katunäkymä Nepalin pääkaupungista Katmandusta. Kuva: Juha Iisak Koivisto.

kautta, joilla tuetaan ruohonjuuritason toimintaa.
Lahjavaroin tuettujen hankkeiden lisäksi
kansalaisjärjestöillä on Nepalissa hankkeita,
joissa kehitetään pääosin perusterveydenhuoltopalveluita. Kehitysyhteistyöohjelmassa
toimitaan maaseudulla ja paikallistason kanssa, millä pyritään vahvistamaan omistajuutta
ja turvaamaan huonoimmassa asemassa olevien tilanne. Toistaiseksi Nepalin konflikti ei
ole merkittävästi vaikeuttanut Suomen kehitysyhteistyöhankkeiden ja -ohjelman tuloksellista toteutusta.
Vuonna 2003 Suomen kahdenvälinen
hanke- ja ohjelma-apu Nepalille oli 3,56
miljoonaa euroa.

Meneillään olevat hankkeet:

Vesi- ja sanitaatio-ohjelma, III vaihe
1999–2004
6,50 MEUR
Opetussektorin tuki
1998–2003
4,20 MEUR
Ympäristöalan kehittäminen:
• ympäristöhallinnon kehittäminen
• ympäristöjärjestöjen mikrorahoitushanke
1999–2005
3,42 MEUR
Väestönlaskenta: karttahankinta
2001–2003
1,00 MEUR
Demokratia ja hyvä hallinto:
• demokratiarahasto
1999–2003
0,45 MEUR
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VIETNAM
Pinta-ala ..............................329 560 km2
Asukasluku ..........................79,2 miljoonaa
Väestönkasvu ......................1,3 %
Elinikäodote ........................68 vuotta
Lukutaitoisuus ......................91 %
BKT/asukas ..........................370 dollaria
Virallinen kehitysapu ..........5,0 % BKT:sta
Hiv-tartunnan saaneita ........0,3 %
(15–49-vuotiaat)

Vietnamin talous kasvoi vuonna 2003 vahvasti noin seitsemän prosentin vuosivauhdilla. Ainoastaan Kiinan talouskasvu oli
Vietnamia nopeampaa maailmassa. Talouskasvua pitivät yllä lisääntynyt vienti, joka
kasvoi 23 prosenttia, sekä elinvoimaiset
kotimarkkinat. Maan yksityinen sektori on
kasvanut nopeasti, mikä luonut työpaikkoja kasvavalle työvoimalle ja ollut keskeinen
tekijä köyhyyden vähenemisessä. SARSepidemia vaikutti vuonna 2003 hetkellisesti
turismin hiipumiseen, mutta vuoden
lopulla hotellien käyttöasteet nousivat epidemiaa edeltäneelle tasolle. Vietnam sai
kiitosta SARSin tehokkaasta torjunnasta.
Maan kasvanut talous on kanavoitunut
kiitettävästi köyhyyden vähentymiseen.
Vietnamin väestöstä 58 prosenttia eli köyhyysrajan alapuolella vuonna 1993. Vuonna 1998 luku oli 37 prosenttia, ja vuonna
2002 osuus oli vähentynyt jo 29 prosenttiin. Köyhyyden vähentymisessä on kuitenkin paljon vaihtelua. Nopeimmin köyhyys
on vähentynyt kaupungeissa, joissa köyhyysrajan alapuolella eli vuonna 2002 enää
6,6 prosenttia asukkaista. Maaseudulla
köyhien osuus samaan aikaan oli 35,6 prosenttia. Köyhyys on kuitenkin vähentynyt
myös maaseudulla. Kaikki yhteiskuntaryhmät eivät ole hyötyneet talouskasvusta.
Syrjäisillä vuoristoseuduilla asuvien etnisten vähemmistöjen asema on ollut erityi-
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sen heikko. Etnisistä vähemmistöistä
vuonna 2002 yhä lähes 70 prosenttia eli
köyhyysrajan alapuolella. Vuonna 1993
vastaava osuus oli 86,4 prosenttia.
Siinä missä Vietnamin talousjärjestelmä
on uudistunut, poliittinen järjestelmä on
pysynyt jokseenkin muuttumattomana.
Maassa on edelleen yksipuoluejärjestelmä.
Vietnam painottaa taloudellisia ja sosiaalisia oikeuksia, ja niissä onkin tapahtunut
selvää edistymistä. Kansalais- ja poliittisissa oikeuksissa on vielä suuria puutteita
muun muassa ilmaisunvapauden, uskonnonvapauden, yhdistymisvapauden ja
oikeusvaltioperiaatteen toteutumisessa.
Suomi on nostanut ihmisoikeuskysymyksiä aktiivisesti esille sekä EU:n kautta että
kahdenvälisessä keskustelussa.
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Kehitysyhteistyö
Suomen ja Vietnamin yhteistyöneuvottelut
pidettiin kesäkuussa 2003 Helsingissä. Neuvotteluissa vahvistettiin kehitysyhteistyön keskittäminen valtioneuvoston vuoden 2001 periaatepäätöksen mukaisesti kolmelle alalle, jotka ovat
maaseutukehitys, metsä ja vesi. Kaiken kehitysyhteistyön päämääränä on köyhyyden vähentäminen. Yhteistyön viitekehyksenä toimii Vietnamin kansallinen köyhyyden vähentämisohjelma. Periaatepäätöksen mukaisesti vuosittaisia
kehitysyhteistyön maksatuksia pyritään nostamaan. Vuoden 2004 tavoite on 10 miljoonan
euron maksatustaso.
Vuosi 2003 oli suunnitteluvuosi siirryttäessä
uuteen kehitysyhteistyöohjelmaan. Tavoitteena
on keskittää yhteistyö kolmelle edellä mainitulle alalle ja harvempiin, mutta aikaisempaa suurempiin ohjelmiin. Meneillään olevat hankkeet
jatkuivat normaalisti. Bac Kanin provinssin
metsähanke päättyi syyskuussa 2003. Thua
Thien Huen maaseutukehityshanke päättyi
marraskuun lopulla 2003, mutta hanketta jatkettiin välittömästi neljän kuukauden siltavaiheella. Sillä taataan sujuva siirtyminen hankkeen toiseen vaiheeseen, jota valmisteltiin pitkin vuotta. Kauppaministeriön hallinnon
kehittämishanketta päätettiin jatkaa vuoden
2004 loppuun.
Vietnamin viranomaiset ovat pitäneet Suomen rahoittamia maaseutukehityshankkeita
esimerkillisinä. Hankkeissa on parannettu toimeentulomahdollisuuksia maaseudulla, kehitetty infrastruktuuria sekä vahvistettu maaseudun toimintakykyä. Osittain hankkeet kohentavat ihmisten elämää välittömästi, mutta suuri
osa keskittyy pitemmän aikavälin tavoitteisiin.
Hankkeita läpileikkaavan osallistavan lähestymistavan hedelmät korjataan toivottavasti tulevaisuudessa ruohonjuuritason parantuneena
osallistumisena itseään koskevaan päätöksentekoon. Maaseutukehityshankkeissa erityishuomiota on kiinnitetty etnisten vähemmistöjen

asemaan ja niiden erityisongelmiin. Naisten
aseman parantaminen on hankkeissa läpileikkaavana teemana. Vietnamin naisten aseman
parantamista koskeva lainsäädäntö on kohtalaisen edistyksellinen, mutta käytännön toteutuminen on vielä haaste.
Haiphongin vesihuolto- ja sanitaatiohanke
jatkui normaalisti. Samanaikaisesti suunniteltiin uutta, toiminnallistamispäätöksen mukaista isoa vesiohjelmaa, joka alkaisi vuonna 2004.
Hankkeen tarkoituksena on kehittää pienten
kaupunkien vesi- ja sanitaatiopalveluja PohjoisVietnamissa taloudellisesti kestävällä ja kysyntään perustuvalla tavalla.
Kesän yhteistyöneuvotteluissa allekirjoitettiin
korkotukiluottoja ja niiden valmisteluun liittyviä
menettelytapoja koskeva asiakirja. Tavoitteena
on selkeyttää näitä prosesseja ja siten lisätä korkotukiluottojen käyttöä Vietnamissa.
Vuonna 2003 Suomen kahdenvälinen hankeja ohjelmakohtainen apu Vietnamille oli noin
6,15 miljoonaa euroa.
Meneillään olevat hankkeet:

Haiphongin vesihuolto- ja sanitaatiohanke,
IV vaihe 2001–2004
9,1 MEUR
Kauppaministeriön hallinnon kehittäminen,
II vaihe 2001–2004
2,3 MEUR
Bac Kanin provinssin metsähanke, II vaihe
1999–2003
2,5 MEUR
Thua Thien Huen maaseutukehityshanke, I
vaihe 1999–2003
4 MEUR
Quang Tri maaseutukehityshanke, II vaihe
2001–2005
4,2 MEUR
Tuki metsäsektoriohjelmalle (FSSP&P)
2003–2006
0,737 MEUR
UNIDO naisyrittäjien tukihanke
2003–2005
1,05 MEUR
UNIDO pk-sektorin tukihanke
2003–2005
1,2 MEUR
Tasa-arvo, demokratia- ja ihmisoikeusrahasto 2002–2003
0,168 MEUR
Kulttuuriyhteistyö
2003
0,05 MEUR
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Talonrakennusta Vietnamin Thua Thien Huessa, jossa Suomi tukee maaseutukehityshanketta.
Kuva: Jorma Koponen.
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Forestry Sector Support Program and Partnership
Kohti sektoriohjelmaa
Metsä valittiin Suomen ja Vietnamin kehitysyhteistyön yhdeksi päätoimialaksi osittain sillä perusteella, että metsäalalla Vietnamissa on otettu ensimmäisiä askeleita kohti sektoriohjelmaa. Sektoriohjelman avulla pyritään tukemaan entistä enemmän Vietnamin omia kehitysprosesseja ja linjauksia perinteisen projektitoiminnan sijaan.
Suomi on tukenut metsäalaa Vietnamissa aiemminkin. Vietnamin pohjoisosassa, Bac Kanin
läänissä, käynnistyi vuonna 1997 Bac Kanin metsähankkeen nimellä kulkenut hanke, jossa oli
mukana sekä metsä- että maaseutukehityselementtejä. Hanke päättyi syyskuussa 2003.
Orastavan sektoriohjelman osalta Suomi on ollut yhdessä muiden avunantajien kanssa aloittamassa Vietnamin maatalous- ja maaseutukehitysministeriön yhteyteen perustettua metsäalan
yhteistyöohjelmaa Forestry Sector Support Program and Partnership (FSSP&P) ja siihen liittyvää
koordinaatiotoimistoa.
Ohjelman perustamisasiakirja allekirjoitettiin loppuvuodesta 2001. Mukana oli 19 avunantajaa. Tämän jälkeen yhteistyöohjelmaan on liittynyt joitakin avunantajia lisää. Yhteistyöohjelmaa
koskevat muut asiakirjat hyväksyttiin marraskuussa 2002.
Suomi tuki yhteistyöohjelmaa ja erityisesti sen koordinaatiotoimistoa vuonna 2003 noin 140
000 eurolla. Kokonaisuudessaan Suomen tuki vuosina 2003–2006 tulee olemaan yhteensä 737
000 euroa. Tuki koostuu kahdesta osasta: asiantuntija toimistoon 400 000 euroa ja rahallinen
tuki toimiston toimintoihin 337 000 euroa. Suomen rahoittama asiantuntija, erityisalanaan seuranta ja evaluointi, aloitti työnsä syyskuussa 2003. Toimisto on kärsinyt viime aikoina resurssipulasta, minkä vuoksi Suomen rahoittama asiantuntijapanos on erityisen tarpeellinen.
Rahalliset panokset yhteistyöohjelman tueksi eivät ole kovin suuria verrattuna kahden muun
ensisijaisen kehitysyhteistyöalan vuosittaisiin maksatuksiin. Kuitenkin kehitysyhteistyön uusia
instrumentteja kokeiltaessa metsäalan ohjelman tuki ja Suomen aktiivinen osallistuminen yhteistyössä muiden avunantajien kanssa on ollut merkityksellisempää kuin vuosittaiset maksatukset
antavat ymmärtää. Vuoden 2003 aikana Suomi oli tiiviisti mukana suunnittelemassa ja kehittämässä Hollannin aloitteesta syntynyttä Multi-donor Trust Fund for Forests -rahastoa. Tarkoituksena on, että rahasto perustettaisiin jo olemassa olevan metsäalan FSSP-yhteistyöohjelman yhteyteen.
Rahaston tavoitteet ovat:
1) Sovittaa yhteen kehitysyhteistyön ja FSSP-ohjelman tavoitteet ja prioriteetit.
2) Edistää kehitysyhteistyöhön liittyvän köyhyyden vähentämistavoitteen saavuttamista metsäalan yhteistyössä yhdenmukaisesti Vietnamin kansallisen köyhyyden vähentämisohjelman
kanssa.
3) Harmonisoida metsäalalle annettavaa tukea ja vähentää tuen hallinnosta aiheutuvia transaktiokustannuksia.
4) Tukea sektoriohjelmaan siirtymistä.
Hollannin ja Suomen ohella monet muut avunantajat, kuten Euroopan komissio, ovat osoittaneet kiinnostusta rahastoa kohtaan. Rahasto oli vuonna 2003 kuitenkin vielä suunnitteluasteella
eikä päätöksiä osallistumisesta tehty.
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Kambodzhan Kampong Trachn piirikunnan viljelijät kuulevat maapalojen rekisteröinnistä kyläkokouksessa.
Kuva: Marja-Leena Kultanen.
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Muut yhteistyömaat
LAOS

Suomi käynnisti vuonna 2003 uuden nelivuotisen metsätalous- ja maaseutukehityshankkeen yhteistyössä Maailmanpankin
kanssa. Suomen tuki hankkeelle on 5,8
miljoonaa euroa.
Laos on menettänyt yli neljä miljoonaa
hehtaaria metsäalastaan parin viime vuosikymmenen aikana ja metsien laatu on heikentynyt. Tästä kärsivät sekä ihmiset, kansantalous että luonnon monimuotoisuus.
Laos onkin käynnistänyt useita hankkeita
pysäyttääkseen huolestuttavan kehityssuunnan.
Viime vuosina Suomi on toteuttanut
Laosin kanssa useita muita pienempiä
yhteistyöhankkeita. Esimerkiksi yhteistyössä Japanin kanssa toteutettua Vientianen
tasangon kartoitushanketta Suomi tuki
yhteensä 2,7 miljoonalla eurolla vuosina
1998–2003 ja UNDP:n kanssa toteutettua
kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanon tehostamishanketta 0,7 miljoonalla
eurolla vuosina 2000–2004. Suomi on
tukenut myös Laosin miinanraivausohjelmaa. Lisäksi Laos on osallisena useissa alueellisissa hankkeissa, joita toteutetaan
yhteistyössä Aasian kehityspankin ja
Mekong-jokikomission kanssa.
KAMBODZHA

Suomi on antanut apua Kambodzhalle
1990- ja 2000-luvun ajan, mutta avun taso
on vaihdellut vuosittain paljonkin. Pääosa
avusta on ollut maan jälleenrakentamiseen
tarkoitettua humanitaarista apua, joka on
kanavoitu pääasiassa UNDP:n ohjelmien
kautta. Viime vuosina Suomi on tukenut
maata myös suoraan kahdenvälisillä hankkeilla.

Kuva: Laos / Päivi Ängeslevä.

Suomi rahoittaa Kambodzhassa yhteensä neljällä miljoonalla eurolla vuosina
2002–2007 koko maanlaajuista maankäyttö- ja hallintahanketta, joka toteutetaan
yhteistyössä Maailmanpankin ja Saksan
kanssa. Suomen toinen kahdenvälinen
hanke on tähdännyt nais- ja lapsikaupan
estämiseen. Suomi on tukenut hanketta
miljoonalla eurolla vuosina 2000–2003.
Hanke on evaluoitu, ja jatkohankkeen
käynnistämistä valmistellaan.
Suomi ja Aasian kehityspankki ovat valmistelleet Mekong-joen kriittisten kosteikkojen hallintaohjelmaa. Ohjelman tukemista jatketaan rahoittamalla Kambodzhassa sijaitsevan Tonle Sap -järven ja
siellä sijaitsevan Chong Knean ympäristön
parantamishankkeen suunnittelua. Lisäksi
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Suomi on tukenut Afganistanissa erityisesti naisten aseman parantamista. Kuva: Matti Remes.
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valmistellaan uuden Tonle Sap Sustainable
Livelihoods -hankkeen suunnittelun käynnistämistä.
Suomi jatkaa kansalaisjärjestö- ja humanitaarisen avun toimintaa Kambodzhassa.
Tärkein humanitaarisen avun hanke on
ollut miinanraivaus.
AFGANISTAN

Tammikuussa 2002 pidetyssä Tokion maksulupauskonferenssissa Suomi lupasi tukea
joulukuussa 2001 solmittua afganistanilaisosapuolten keskinäistä Bonnin sopimusta. Suomi on tukenut sopimusta rahoittamalla Afganistanin kehitystä kymmenellä
miljoonalla eurolla vuodessa vuosina
2002–2003. Suomella on myös sotilaallinen
joukko-osasto (SOAF) turvaamassa rauhaa
Kabulissa osana kansainvälistä ISAF-joukkoa. Tämä on rahoitettu muista kuin kehitysyhteistyövaroista.
Ulkoasiainministeriössä laaditun määräaikaisen yhteistyöstrategian 2003–2007
mukaisesti Suomen apu vuonna 2003 kohdistettiin ensisijaisesti Afganistanin väliaikaisen hallituksen tukemiseen. Apua annettiin etenkin Maailmanpankin hallinnoiman
jälleenrakennusrahaston (ARTF) kautta.
YK:n väestörahaston (UNFPA) kautta tuettiin kotitalouslaskentaa, YK:n Afganistanin
avustusjärjestön (UNAMA) kautta vaalirekisteröintiä, YK:n ympäristöohjelman
(UNEP) kautta ympäristöhallinnon vahvistamista sekä YK:n huume- ja rikostoimiston (UNODC) kautta huumekasvien viljelyn tarkkailua. Vuonna 2002 aloitettu
lisääntymisterveyshanke jatkui. SOAFin
avulla tuettiin koulujen, siltojen, kaivojen ja
vedenjakelujärjestelmien kunnostusta. Paikallisen yhteistyön varoilla tuettiin naisten
aseman kohentamista ja siviiliyhteiskunnan
rakentamista.

FILIPPIINIT

Suomen apu Filippiineille on usean viime
vuoden ajan ollut lähes pelkästään vanhoista korkotukiluotoista johtuvia maksuja, joita on aiheutunut noin puoli miljoonaa euroa vuosittain. Vuonna 2003 ei
käynnistetty yhtään uutta hanketta, mutta
vuosina 1999 ja 2000 aloitettuja hankkeita
oli edelleen käynnissä: Mindanaon rauhanprosessin tukemiseen liittyvää mikroja pienteollisuuden tukihanketta on tuettu
noin 672 750 eurolla vuosina 1999–2003.
Hanke on toteutettu yhdessä YK:n teollistamisjärjestön (UNIDO) kanssa. Lasten
rokotusohjelman kehittämistä on tuettu
noin 672 750 eurolla vuosina 2000–2003 ja
Kansainvälisen työjärjestön (ILO) kanssa
toteutettua lapsityövoiman vähentämiseen
tähtäävää hanketta noin 504 500 eurolla
vuosina 2000–2003. Filippiinien kanssa on
vireillä useita korkotukiluotolla rahoitettavaksi kaavailtuja hankkeita.
ITÄ-TIMOR

Toukokuussa 2002 itsenäistyneen ja
Indonesiasta 1999 YK:n väliaikaishallinnossa irtaantuneen Itä-Timorin valtion
toiminta ja maan jälleenrakentaminen on
rahoitettu edelleen lähes kokonaan kansainvälisellä tuella. Suomi on osallistunut
merkittävin panoksin Itä-Timorin kansakunnanrakentamiseen vuodesta 1999 alkaen: vuonna 2003 Suomen tuki Itä-Timorille oli yhteensä 1,75 miljoonaa euroa. Pääosa tuesta ohjattiin Itä-Timorin oman hallinnon kehittämiseksi perustetun Maailmanpankin hallinnoiman rahaston kautta.
Lisäksi tuettiin Kansainvälisen siirtolaisjärjestön (IOM) paikallisorganisaation johdolla toteutettua hanketta, jossa kehitettiin
valittujen alueiden kyläyhteisöjen yhteistyörakenteita ja infrastruktuuria. Itätimori-
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Suomi tukee Kiinan kehittymistä oikeusvaltioksi. Kuvassa lehtikioski Pekingissä / Martti Lintunen.

laisten kansalaisjärjestöjen toteuttamiin hankkeisiin ohjattiin yhteensä yli 300 000 euroa.

Tuki oli yhteensä noin 200 000 euroa vuonna
2003.

INDONESIA

KIINA

Indonesiassa Suomi on tukenut hallinnon
uudistamispyrkimyksiä ja korruption vastaisia toimia UNDP:n hallinnoiman Governance Trust Fund -rahaston kautta. Rahastosta tuetaan Indonesian oikeusjärjestelmän ja
hallinnon uudistamiseen tähtääviä hankkeita
Partnership for Governance Reform -ohjelman puitteissa. Vuonna 2003 Suomen tuki
rahastoon oli 168 188 euroa.
Paikallisen yhteistyön määrärahoin tuettiin kansalaisyhteiskunnan kehittymistä ja
kansalaisjärjestöjen toteuttamia ihmisoikeusja ympäristöhankkeita sekä pienimuotoisia
paikallisia köyhyydenpoistamishankkeita.

Ulkoasiainministeriö on myöntänyt korkotukea luotoille Kiinaan pääosin ympäristöteknologian siirtoon sekä sosiaali- ja terveysaloille.
Kiina oli ylivoimaisesti suurin vuosina
1987–2003 myönnettyjen korkotukiluottojen
saaja.
Tärkein kahdenvälinen yhteistyöohjelma
on Suomen ja Kiinan oikeusministeriöiden
välinen oikeusalan yhteistyö, jonka avulla
pyritään nopeuttamaan Kiinan kehittymistä
oikeusvaltioksi. Yhteistyö sisältää seminaareja,
asiantuntijavierailuja, korkean tason vierailuja
sekä opiskelijavaihtoa. Suomi on rahoittanut
hanketta vuosittain noin 100 000 eurolla.
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Kuva: Kiina / Martti Lintunen.
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Keski-Aasia

KIRGISTAN

Euroopan unioni ja kansainväliset järjestöt
keskittyvät Etelä-Kaukasian ja Keski-Aasian
hankkeissaan temaattiseen yhteistyöhön.
Taustalla vaikuttavat kansalliset intressit ja
maantieteellinen läheisyys.
Suomen markkinoille tulevista huumeista huomattava osa tulee Keski-Aasian
maiden kautta. YK on laatinut alueelle laajan huumeidenvastaisen ohjelman, johon
Suomi kuuluu osana YK:n huumevalvontaohjelman (UNDCP) päärahoittajien ryhmää. Käynnissä on Uzbekistanin ja Afganistanin raja-asemahanke, jota Suomi on
rahoittanut yhteensä 400 000 eurolla. Valmisteilla on hanke alueelle sijoitetun huumevalvontaviraston tukemiseksi noin
270 000 eurolla.
Määrärahoja on suunnattu alueen
oikeusvaltio- ja demokratiakehitystä, konfliktien ja ihmiskaupan estämistä, tasaarvoa, lehdistön vapautta ja taloudellista
kasvua tukeviin hankkeisiin yhteensä lähes
1,7 miljoonaa euroa pääasiassa ETYJin ja
YK-järjestöjen kautta.

Kirgistan on Suomen kahdenvälisen kehitysavun merkittävin kohdemaa KeskiAasiassa.
Yhteistyössä Kirgistanin terveysministeriön ja Maailman terveysjärjestön kanssa
on valmisteltu keuhkosairauksien torjuntaohjelma. Hanke käynnistettiin vuoden
2003 alussa, ja se jatkuu vuosina
2004–2006. Suomi rahoittaa hanketta 2,21
miljoonalla eurolla.
Kirgistanin ympäristöministeriön kanssa on valmisteltu jatkoa vuonna 1999 päättyneelle ympäristön tilan seurantahankkeelle. Hankkeen toisessa vaiheessa tuetaan
ympäristöntarkkailun tiedonkulkua hankkimalla tarvittavia välineitä ja kouluttamalla paikallisia työntekijöitä. Suomi rahoittaa
hanketta noin 890 000 eurolla. Hankkeeseen kuuluvat erillisenä osana ydinjätealueiden lentokartoitukset, jotka käynnistettiin vuonna 2003 toteuttajana Geologian
tutkimuskeskus.
Paikallisen yhteistyön määrärahasta
tuettiin kahta toimittajille suunnattua
seminaaria 5200 eurolla.
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Kalastusta Thua Thien Huessa Vietnamissa. Kuva: Jorma Koponen.

Alueellinen yhteistyö
Alueellinen yhteistyö on ollut laaja ja merkittävä osa Aasian maiden kanssa toteutettavaa kehitysyhteistyötä. Alueellisella hankeyhteistyöllä pyritään saamaan aikaan
kestävää kehitystä, tuetaan kohdemaiden
demokratisoitumista ja siirtymistä markkinatalouteen sekä avataan mahdollisuuksia
muille yhteistyömuodoille. Alueelliset
hankkeet ovat pääasiassa kansainvälisten
järjestöjen tai rahoituslaitosten kanssa
toteutettavia yhteisrahoitushankkeita.
Aasian alueellisessa yhteistyössä pääpaino
pyritään keskittämään kehitysyhteistyön
vuoden 2001 periaatepäätöksen mukaan
Mekongin alueelle.
Aasian alueellisten hankkeiden tukemi-

seen käytettiin varoja vuoden 2003 määrärahoista noin 2,8 miljoonaa euroa. Tärkeimmät hankkeet olivat:
● Mekong-jokikomission hallinnon tukihanke 1999–2004, joka sisältää ympäristöneuvonantajan ja Internet-yhteyksien kustannukset.
● Mekong-joen vedenkäytönsuunnitelma
2000–2003: yhteisrahoitushanke
Mekong-jokikomission, Maailmanpankin, Japanin ja Ranskan kanssa.
● Aasian teknologiainstituutin tukeminen
2001–2003.
● Yrittäjyyden tukeminen Mekongin alueella 2000–2003: Kansainvälisen rahoitusyhtiön (IFC) koordinoima hanke.
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■ Latinalainen Amerikka ja
Karibia
Poliittinen kehitys
Vuosi 2003 oli tapahtumarikas Latinalaisen
Amerikan ja Karibian alueella. Maanosan suurissa maissa Brasiliassa ja Argentiinassa valtaan
nousivat vasemmistolaiset presidentit, joihin
molempiin kohdistui paljon toiveita. Presidentti Lulan keskusta-vasemmistolainen hallitus on noudattanut tiukkaa rahapolitiikkaa ja
palauttanut kansainvälisten sijoittajien luottamuksen talouden kasvumahdollisuuksiin ja
Brasiliaan investointikohteena. Presidentti hallituksineen pyrkii talouden kasvuedellytysten
vahvistamisen lisäksi ratkaisemaan jättivaltion
huutavia yhteiskunnallisia ongelmia, poistamaan nälän ja aliravitsemuksen sekä tasoittamaan suuria tuloeroja. Brasilia ajaa voimakkaasti eteläisen markkina-alueen, Mercosurin,
poliittista ja taloudellista integraatiota ja on
tehnyt aloitteen Etelä-Amerikan vapaakauppaalueen muodostamisesta.
Monissa alueen maissa oli levottomuuksia.
Venezuelassa joulukuussa 2002 alkanut yleislakko häiritsi pahoin talouden toimintaa alkuvuonna 2003. Suhtautuminen maan kiisteltyyn presidenttiin Hugo Chaveziin jakoi kansaa. Boliviassa kaadettiin alkuperäisväestön
johdolla presidentti Sánchez de Lozadan hallinto, ja Ecuadorissakin demokraattisesti vastavalitun presidentin hallinnon suosio oli alamaissa. Perussa väsymys demokratiaan ja presidentti Toledon hallintoon oli ilmeistä.
Kolumbiassa lähes 50 vuotta kestänyt sisällissota ei osoittanut laantumisen merkkejä.
Maassa kuolee yli 30 000 ihmistä vuosittain ja
ihmisoikeuksia rikotaan räikeästi. Sisäisten
pakolaisten määrä on maailman kolmanneksi
suurin, lähes kolme miljoonaa, minkä lisäksi
suuri joukko ihmisiä on paennut naapurimaihin. Kolumbian kriisin seurauksena huumeviljelyä on siirtynyt naapurimaihin Boliviaan,

Brasiliaan, Venezuelaan, Panamaan, Peruun ja
Ecuadoriin.
Nicaraguassa presidentti Bolañosin korruptionvastainen politiikka jatkui vakuuttavalla tavalla. Maan odotettiin saavuttavan
niin sanotun HIPC-tavoitepisteen vuoden
2003 loppuun mennessä. Loppuvuonna
avunantajien kärsivällisyyttä koeteltiin, kun
rahanpesusta ja muista talousrikoksista syytetty presidentti Aleman vapautettiin väliaikaisesti. Alemanin johtama liberaalipuolue ja
sandinistit ryhtyivät neuvottelemaan yhteistyöstä, jonka tarkoituksena oli estää
Bolañosin hallituksen toimintakyky. Episodi
pani epäilemään Nicaraguan oikeuslaitoksen
itsenäisyyttä. Näyttäisi siltä, että rikoksia
käsittelevät tuomarit toimivat sandinistien
komennon alla. Joulukuussa Aleman tuomittiin 20 vuodeksi vankeuteen ja sandinistit
siirtyivät taas kannattamaan hallitusta.
Belizessä ja El Salvadorissa käytiin rauhalliset ja demokraattiset vaalit. Guatemalan
vaalien ensimmäinen kierros sujui suhteellisen rauhallisesti, ja kansa torjui entisen diktaattorin Rios Monttin paluun maan johtoon.
Keski-Amerikan maita yhdistää pyrkimys
taloudelliseen integraatioon. Keski-Amerikan
vapaakauppaneuvottelut Yhdysvaltain kanssa
jatkuivat vuoden 2003 alusta. Tavoitteena on
sopimuksen solmiminen vuoden 2004 lopussa. Useissa alueen maiden välisissä kiistakysymyksissä ollaan päätymässä sopuratkaisuun.
Haitin tilanne on hälyttävä. Valtion laitokset ovat heikentyneet melkein olemattomiin,
ja valtio sellaisenaan on luhistumassa. Koulutus- ja terveyspalvelut samoin kuin muut
yhteiskunnalliset palvelut ovat maaseudulla
lähes kokonaan lakanneet toimimasta. Järjestäytynyt rikollisuus on kasvussa. Kuuban ja
Euroopan unionin suhteet ovat kaikkien
aikojen syvimmässä lamassa Kuuban ihmisoikeustilanteen ja EU:n vastatoimien takia.
EU jatkaa muiden demokraattisten maiden

K E H I T Y S Y H T E I S T Y Ö N T O T E U T U S • L AT I N A L A I N E N A M E R I K K A J A K A R I B I A

99

Kehit y syhte ist yön toteutus

kanssa Kuuban hallituksen painostusta toisinajattelijoiden vapauttamiseksi ja ihmisoikeustilanteen parantamiseksi.
Ihmisoikeudet ja demokratia
Latinalaisen Amerikan ja Karibian ihmisoikeustilanne on hitaasti paranemassa. Demokraattiset periaatteet on yleisesti hyväksytty
kehityksen lähtökohdaksi, ja kansalaiset tuntevat oikeutensa yhä paremmin. Vuonna 2001
hyväksytty Amerikan valtioiden yhteistyöjärjestön (OAS) demokratian peruskirja on
osoittautunut tehokkaaksi demokratian edistämisen keinoksi alueella. Järjestö välitti aktiivisesti vuonna 2003 muun muassa Venezuelan sisäisessä kriisissä. Se osallistuu myös laajasti alueen vaalitarkkailutehtäviin.
Alueen heikot demokratiat ovat edelleen
kovalla koetuksella kansalaisten kasvavien
sosiaalisten paineiden alla. Demokratian
hedelmät näkyvät vasta pidemmällä aikavälillä. Erityisesti Andien yhteisön alueella on
näkynyt selkeää väsymistä demokratiaan, ja
alueella teetetyt tutkimukset ovat osoittaneet
hyvin heikkoja kannatuslukuja demokraattiselle järjestelmälle yleensä.
Yleistä koko alueella on, että oikeusvaltion
periaatteita ei noudateta. Tuomioistuimet
saattavat olla politisoituneita, ja armeija ja
poliisi käyttävät ihmisoikeuksista piittaamattomia menettelytapoja. Rankaisemattomuus
on alueella yleinen ongelma: EU on kiinnittänyt siihen erityistä huomiota muun muassa
Kolumbian väkivaltaisen konfliktin yhteydessä. Transparency Internationalin vertailussa
alueen maat sijoittuvat valtaosin maailman
korruptoituneemman puoliskon joukkoon.
Vaikka korruption vastainen taistelu on yleisesti alueen maiden hallitusohjelmissa, edistyminen on käytännössä ollut heikkoa. Ilahduttava poikkeus vuonna 2003 oli Nicaraguan
presidentin Enrique Bolañosin menestyksellinen korruptionvastainen kampanja.
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Ihmisoikeustilanteen kannalta huolestuttavaa oli sanan- ja kokoontumisvapauden täydellinen puuttuminen yksipuoluejärjestelmää
noudattavassa Kuubassa ja se, että maa ryhtyi
jälleen panemaan täytäntöön kuolemanrangaistuksia. Maaliskuussa 2003 Kuubassa pidätettiin
yli 70 toisinajattelijaa, joista useat olivat maan
poliittisen järjestelmän muutosta ajavan niin
kutsutun Varela-projektin kannattajia. Heidät
tuomittiin pikaoikeudenkäyntien jälkeen pitkiin, jopa 26 vuoden vankeusrangaistuksiin. EU
on kiinnittänyt erityistä huomiota Kuuban
entisestään huonontuneeseen ihmisoikeustilanteeseen muun muassa yhteisillä julkilausumilla
ja toimilla.
Latinalaisen Amerikan suuri alkuperäisväestö on pääosin syrjäytynyt ja taistelee kulttuurinsa ja kielensä säilymisen puolesta. Joissakin alueen maissa alkuperäisväestö on kuitenkin
onnistunut hankkimaan siltä aiemmin kokonaan puuttunutta poliittista valtaa, erityisesti
Boliviassa. Etniseen taustaan ja sukupuoleen
perustuva syrjiminen on silti edelleen yleistä
lähes kaikissa alueen maissa.
Talous
Latinalaisen Amerikan ja Karibian talous kasvoi
1,5 prosenttia vuonna 2003 elpyen edellisen
vuoden 0,6 prosentin laskusta. Silti bruttokansantuotteella mitattuna alue oli edelleen alle
vuoden 1997 tason, mikä merkitsi kuudetta
huonoa vuotta peräkkäin. Taustalla oli talouden
hidas kasvu niin Yhdysvalloissa, Euroopassa
kuin Japanissakin. Vienti Yhdysvaltoihin on hiipunut, ja terrorismin uhkan vuoksi amerikkalaisten matkailu Keski-Amerikkaan ja Karibialle
on vähentynyt.
Latinalaisen Amerikan talouksien ongelmia
ovat yksipuolinen tuotantorakenne ja vientituotteiden alhainen jalostusaste. Latinalaisen
Amerikan talouskomission mukaan parhaiten
vientiponnisteluissaan ovat menestyneet ne
maat, joilla on kilpailukykyinen valuuttakurssi
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ja jotka ovat keskittäneet investointinsa uusiutumattomiin energialähteisiin.
Euroopan unionin ja Chilen välille neuvoteltua assosiaatiosopimusta alettiin tavarakaupan osalta soveltaa väliaikaisesti alkuvuonna,
ja sen tuloksena kauppavaihto unionin ja Chilen välillä vilkastui. Neuvotteluja assosiaatiosopimuksesta EU:n ja Mercosurin välillä jatkettiin, ja uudesta työohjelmasta vuodelle 2004
sovittiin marraskuussa Brysselissä. EU ja sen
jäsenvaltiot solmivat myös sopimukset poliittisesta vuoropuhelusta ja yhteistyöstä Andien
yhteisön ja Keski-Amerikan maiden kanssa.
Läntisen pallonpuoliskon suurin vapaakauppajärjestely Pohjois-Amerikan ja Latinalaisen
Amerikan maiden välillä (FTAA) muutti
luonnettaan. Neuvotteluja ei käydä yhtenä
kokonaisuutena vaan niin, että maat voivat
kehitysasteensa mukaisesti olla osallistumatta
niihin tai neuvotella eri aihepiireistä erilaisissa
kokoonpanoissa tai kahdenvälisesti.
Keski-Amerikassa talouden tilaa pahensi
kahvin ja muiden maataloustuotteiden hintojen pysyminen alhaalla. Myös Yhdysvaltain
talouskriisin kielteiset vaikutukset tuntuivat
erityisesti tällä alueella. Keskiamerikkalaisten
vierastyöläisten pääasiallisesti Yhdysvalloista
omaisilleen lähettämät rahalähetykset muodostavat jopa 40 prosenttia valuuttatuloista.
Köyhyys, epätasa-arvoinen tulonjakauma ja
järjestäytynyt rikollisuus ovat ongelmia kaikissa alueen maissa, mutta kärjistyvät Hondurasissa, Nicaraguassa ja Guatemalassa.
Karibian erityisongelmat
Karibian alue koostuu useista pienistä ja keskikokoisista saarivaltioista, joista osa on läntisen pallonpuoliskon köyhimpiä (Haiti ja Guyana) ja osa vakaita ja vauraita (Barbados).
Alue on monien haasteiden edessä: tuotantorakenne on yksipuolinen – sokeria, rommia,
banaaneja – ja monet maat ovat riippuvaisia
suhdanneherkästä matkailusta sekä rahoitus-

ja muista palveluista. Matkailun tuoma hyöty
on vielä pientä ottaen huomioon sen, että
turismi on joissain tapauksissa tuhoisaa alueen
luonnolle. Ympäristön pilaantuminen uhkaa
sen lisäksi, että aluetta koettelevat monet luonnonkatastrofit kuten hirmumyrskyt ja hurrikaanit. Hiv- ja aids-tilanne on hälyttävä: vain
Afrikassa tilanne on pahempi.
Karibian maat itse katsovat olevansa väliinputoajia kansainvälisessä yhteistyössä. Ne eivät
saa vähiten kehittyneille maille suunnattuja
etuja, mutta eivät myöskään kykene kilpailemaan kovenevassa maailmantaloudessa. Karibian valtiot kuuluvat Kuubaa lukuun ottamatta EU:n ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren
maiden välisen kumppanuussopimuksen eli
niin sanotun Cotonou-sopimuksen piiriin. Ne
ovat muokkaamassa alueensa kaupparyhmittymästä, Caricomista, talousyhteisöä (CSME),
jolla tulee olemaan myös yhteinen alueellinen
korkein oikeus.
Kehitysyhteistyö
Suomen tukea Latinalaiseen Amerikkaan ja
Karibiaan on keskitetty valtioneuvoston
vuoden 2001 periaatepäätöksen mukaisesti.
Päätöksen mukaan Nicaragua on alueen
ainoa niin sanottu pitkäaikainen yhteistyömaa, ja sen kanssa on sovittu yhteistyön
keskittämisestä kolmelle alalle. Honduras
on edelleen niin kutsuttu pilottimaa, jonka
kanssa tehdään koeluontoista yhteistyötä ja
aloitetaan mahdollisesti pitempiaikainen
kehitysyhteistyö. Alueellista yhteistyötä tehdään kahdella alueella, Keski-Amerikassa ja
Andien yhteisön maissa. Yhteistyön pääteema on alkuperäiskansojen tukeminen, ja se
toteutetaan avustamalla kaksikielisyysopetusta, ihmisoikeusopetusta ja oikeusasiamiesinstituutioita. Lisäksi Suomi tukee kestävää kehitystä Keski-Amerikan energiakumppanuushankkeen ja metsäyhteistyön kautta.
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Suomen pitkäaikaiset
yhteistyömaat

NICARAGUA
Pinta-ala ..........................129 494 km2
Asukasluku ......................5,2 miljoonaa
Väestönkasvu ..................2,6 %
Elinikäodote......................68 vuotta
Lukutaitoisuus ..................66 %
BKT/asukas ......................780 dollaria
Virallinen kehitysapu ........29,8 % BKT:sta
Hiv-tartunnan saaneita ....0,2 %
(15–49-vuotiaat)

Nicaragua on yksi Latinalaisen Amerikan köyhimmistä maista. On arvioitu, että noin 48 prosenttia Nicaraguan väestöstä elää köyhyysrajan
alapuolella. Köyhyys on keskittynyt etenkin maaseudulle, jonka asukkaista kahden kolmasosan
katsotaan elävän äärimmäisessä köyhyydessä.
Presidentti Enrique Bolañosin vuodesta 2002
toiminut hallitus on käynnistänyt useita taloudellisia, lainsäädännöllisiä ja institutionaalisia uudistuksia tavoitteenaan tasapainottaa maan taloutta
ja vähentää köyhyyttä. Nicaraguan kolmivuotinen
talousohjelma luo viitekehyksen talouden vakauttamiselle. Sopimus rahoitusjärjestelyistä Kansainvälisen valuuttarahaston kanssa on nähty avunantajamaissa merkkinä Nicaraguan hallituksen
sitoutumisesta hallittuun talouspolitiikkaan, ja
avunantajat ovat asettuneet tukemaan hallituksen
uudistuspolitiikkaa. Nicaragua onkin riippuvainen ulkomaisista avustuksista. Ulkomaisten avustusten kokonaismäärä vuonna 2002 oli noin 510
miljoonaa dollaria, mikä vastaa noin 20 prosenttia
maan bruttokansantuotteesta. Noin 60 prosenttia
ulkomaisesta avusta on lahja-apua. Sekä Nicaraguan hallituksen että avunantajien arvioiden
mukaan hallitus on onnistunut uudistusten
toteutuksessa varsin hyvin huolimatta siitä, että
maan talouskasvu on jäänyt ennakoitua pienemmäksi ja hallituksen noudattama talousohjelma
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Kuva: Nicaragua / Rauli Virtanen.

on ollut parlamentissa vastatuulessa.
Nicaraguan julkisen sektorin korkea velkataakka on merkittävä taloudellista vakautta uhkaava
tekijä. Maa on kuitenkin hyväksytty HIPC-velkahelpotusaloitteen piiriin. Kansainväliset rahoituslaitokset odottivat Nicaraguan saavuttavan HIPCtavoitepisteen vuoden 2003 loppuun mennessä.
Kun maa on saavuttanut tavoitepisteen, sille
myönnetään velkahelpotuksia sen verran, että sen
ulkomaisen velan katsotaan olevan kestävällä
tasolla. Hallitus on myös neuvotellut kotimaisen
velan hoitokustannusten alentamisesta.Valmisteilla olevat lait julkisen sektorin lainanotosta ja
talouspolitiikan tervehdyttämisestä vähentävät
kotimaisen ja ulkomaisen velkaantumisen riskiä.
Velkaongelmaa ei enää pidetä hallitsemattomana.
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tyshanke (NICAMUEBLE) sekä mikroluottohanke (CAMPF).

Kehitysyhteistyö
Presidentti Bolañosin hallituksen korruptionvastainen taistelu on vakuuttanut Suomenkin, ja Suomi on muiden mukana asettunut tukemaan Nicaraguaa sen kehitysponnisteluissa. Tulevaisuudessa
apu keskitetään kolmelle toimialalle: maa- ja metsätalouteen, terveydenhuoltoon sekä paikallishallinnon kehittämiseen. Kaikessa yhteistyössä otetaan huomioon sukupuolten tasa-arvoon liittyvät
tekijät sekä ympäristön kestävän kehityksen asettamat vaatimukset.
Vuosi 2003 oli muutosten aikaa yhteistyössä.
Vuosia kestäneet hankkeet ovat päättyneet, ja sektorisuuntautunutta lähestymistapaa noudattavia
uusia yhteistyömuotoja suunniteltiin. Tavoitteena
on ollut hyödyntää mahdollisimman paljon aikaisemman yhteistyön aikana saatua kokemusta, painottaa maan omistajuutta ja luoda ohjelmat, jotka
joustavasti tukevat maan köyhyyden vastaista
ohjelmaa ja auttavat hallitusta sen pyrkiessä harmonisoituun yhteistyöhön avunantajien kanssa.
Suomen maaseutukehityksen ja hallinnon
hajauttamisen ohjelmat on päätetty keskittää Boacon ja Chontalesin maakuntiin. Alue on köyhää,
mutta talouskehitykseltään dynaamista, ja Suomen yhteistyöllä on siellä pitkät juuret. Myös Suomen tukema lisääntymisterveyshanke toimii osittain tällä alueella.
Maaseudun kehittämisohjelman tavoitteiksi on
ehdotettu köyhien kotitalouksien elinolosuhteiden
parantamista useiden kanavien yhteisponnistuksin. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Nicaraguan
maaseudun kehittämisestä vastaavan instituutin
(IDR) kanssa. Hallinnon hajauttamisen ja kunnallisen kehittämisen alueelle on esitetty ohjelmaa,
jolla tehostetaan kuntahallintoa ja edistetään kansalaisten osallistumista ja paikallista taloudellista
kehitystä. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Nicaraguan kunnallisen kehityksen instituutin (INIFOM) kanssa.
Vuoden 2003 aikana päättyivät muun muassa
kuntakehityshanke (FADES), maatalouden kehityshanke (PROCAFOR), pienteollisuuden kehi-

Vuonna 2003 käynnissä olevia kehitysyhteistyöhankkeita olivat:

● Lisääntymisterveyshanke (SARED) jatkuu
vuoteen 2006. Sen tavoitteena on lisätä
Chontalesin ja Carazcon maakuntien terveydenhuoltojärjestelmän kykyä toteuttaa
lisääntymisterveydenhuoltoa. Suomen
rahoitusosuus on 4,12 miljoonaa euroa.
● Ympäristöalan tukiohjelma (PROAMBIENTE) toteutetaan yhteistyössä Tanskan kanssa. Hanke jatkuu vuoteen 2006 saakka.
Tavoitteena on tukea ympäristöhallinnon
hajauttamista. Suomen rahoitusosuus on
3,2 miljoonaa euroa.
● Alkuperäiskansojen kaksikielisyyskoulutushanke (FOREIBCA), jonka tavoitteena on
alkuperäiskansojen etnisen ja kulttuurisen
identiteetin vahvistaminen ja monimuotoisuuden säilyttäminen opetusalaa tukemalla.
Hanke jatkuu vuoteen 2004 saakka. Suomen rahoitusosuus on 2,52 miljoonaa
euroa.
● Vammaisten koulutushankkeessa (FODINIC) on kehitetty Nicaraguan vammaisjärjestöjen toimintaa. Hanke päättyy vuonna
2004.
Lisäksi Suomi myönsi Nicaragualle vuonna
2003 yhteensä kaksi miljoonaa euroa budjettitukea. Tuen tarkoitus on vahvistaa Nicaraguan
köyhyyden vähentämisohjelman toteuttamista.
Tuki kanavoitiin valtionbudjetin sosiaalitukirahaston kautta ja käytettiin pääasiassa sosiaali- ja
terveysalan tarpeisiin. Suomen antamaa budjettitukea käytettiin muun muassa sairaaloiden
kunnostamiseen ja tarvikehankintoihin, erityiskoulujen rakentamiseen sekä vähävaraisille tarkoitettujen asuntojen rakentamiseen.
Vuonna 2003 Suomen kahdenvälinen
hanke- ja ohjelmakohtainen apu Nicaragualle oli noin 6,5 miljoonaa euroa.
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Slummialueen naisten perustama soppakeittiö lapsille Limassa, Perussa. Kuva: Martti Lintunen.

Siirtymäkauden maat
PERU

Peru on pitkään ollut yksi Suomen pitkäaikaisista kehitysyhteistyömaista. Vuoden
2001 valtioneuvoston periaatepäätöksen
perusteella Perun kanssa ollaan kuitenkin
siirtymässä 3–7 vuoden siirtymäaikana lahjamuotoisesta avusta muihin yhteistyömuotoihin. Päätöksen pääasiallisena syynä oli
Perun kuuluminen keskitulomaiden joukkoon sekä periaatepäätös tuen keskittämisestä muutamalle kaikkein köyhimmälle
vastaanottajamaalle.
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Menestykselliset hankkeet pyritään
saattamaan päätökseen avun vaikuttavuus
ja kestävyys huomioon ottaen. Jatkokauden ovat saaneet ympäristöohjelma BIODAMAZ ja huumeiden vastainen DEVIDA-ohjelma. Myös YK:n lastenrahaston
(UNICEF) kautta toteutetulle Perun ja
Ecuadorin rajaseutujen kehittämishankkeelle suunnitellaan rahoitusta kakkosvaiheen toteutusta varten.
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Muut yhteistyömaat
BOLIVIA

Suomi tukee Boliviassa kaksikielisyysopetushanketta vuosina 2002–2004 miljoonalla eurolla. Hankkeen avulla tuetaan opettajainkoulutusta kaksikielisyyden alalla
sekä opetuksen suunnittelua. Hanke toimii yhteistyössä Bolivian opetusministeriön ja Saksan kehitysapuorganisaation
(GTZ) kanssa. Myöhemmin hanketta on
tarkoitus jatkaa alueellisena hankkeena
Andien alueella.
BRASILIA

Suomi on vuodesta 2002 rahoittanut ympäristö- ja metsiensuojeluhanketta Brasiliassa,
Amazonian alueella sijaitsevassa Parán osavaltiossa. Tällä kolmivuotisella Puxirumhankkeella tuetaan kohdealueen kuminkerääjäväestön järjestäytymistä ja kestäviä keräilyelinkeinoja. Hankkeen tärkeimmät tavoitteet
ovat kestävän keräilytalouden tukeminen,
sademetsän keräilytuotteiden, kuten luon-

nonkumin, siementen, pähkinöiden, hunajan
ja öljyjen, jatkokehittely ja tuotteiden markkinointi. Puxirum-hankkeella pyritään
parantamaan kuminkerääjien taloudellisia
edellytyksiä elää kuminkeräysreservaateissaan ilman, että ympäröiviä metsiä tuhotaan.
Pitkät perinteet kumipuun hyödyntämisessä
pyritään yhdistämään muihin sosiaalisesti ja
ympäristöllisesti kestäviin tulonhankintamuotoihin.
Tähän mennessä Puxirum-hankkeessa on
hankittu jokilaiva ihmisten ja tuotteiden kuljetusta varten ja kehitetty tuotteiden markkinointia ja myyntiä. Vastedes keskitytään
kehittämään etenkin tuotteiden jatkojalostusta. Projekti on edennyt hyvin, ja paikalliset
asukkaat ovat ottaneet sen hyvin vastaan.
Brasilialaiset ovat ilmaisseet kiinnostuksensa
aloittaa samantapaisia projekteja muissa
Amazonian alueen osavaltioissa. Hanke
toteutetaan yhteistyössä kuminkerääjien kansallisen neuvoston kanssa, ja Suomi rahoittaa
sitä yhteensä noin 2,4 miljoonalla eurolla.
Vuonna 2003 Suomen apu hankkeelle oli
900 000 euroa.

Suomen ja Brasilian metsäkumppanuus
Uudenlaista yhteistyötä Suomen ja Brasilian välillä edustaa maiden välinen metsäkumppanuus,
jota toteutetaan Johannesburgin kestävän kehityksen huippukokouksessa vuonna 2002 sovittuna
kumppanuusaloitteena. Brasilia on kiinnostunut ottamaan uuden kansallisen metsäohjelmansa
toteutukseen mallia suomalaisista järjestelmistä ja käytännöistä laajentaakseen metsiensä kestävää
käyttöä. Keskusteluissa on noussut esille etenkin Suomen pitkä kokemus yksityismetsätalouden
kehittämisessä. Kumppanuudella halutaan luoda metsäalalle perinteisestä kehitysavusta poikkeavaa yhteistyötä kytkemällä mukaan viranomaisten lisäksi yliopistot, tutkimuslaitokset, kansalaisjärjestöt ja yrityksiä. Elokuussa 2003 suomalainen metsävaltuuskunta vieraili Brasiliassa arvioimassa
mahdollisuuksia yhteistyöhön, ja tasavallan presidentin vierailun yhteydessä lokakuussa 2003 allekirjoitettiin aiepöytäkirja, jossa hahmotellaan yhteistyön suuntaviivoja.
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COSTA RICA

GUATEMALA

La Defensoria de los Habitantes de la Republica de Costa Rica on hallinnollisesti itsenäinen oikeusasiamiesjärjestelmä, jonka tavoitteena on ihmisoikeuksien edistäminen ja niiden toteutumisen valvonta, kansalaisten tiedon lisääminen omista oikeuksistaan sekä
demokratian toteutuminen koko alueella. Järjestö pyrkii laajentamaan toimintaansa koko
maahan syrjäseutuja myöten, lisäämään
yhteistyötä paikallisväestön ja julkisen hallinnon välillä sekä nostamaan naisten osallistumisastetta nykyisestä. Järjestön työntekijät
ovat koulutukseltaan juristeja ja sosiaalialan
ammattilaisia. He kiertävät pikkubusseilla
kaukaisissa kylissä, kertovat ihmisille näiden
oikeuksista ja auttavat laatimaan esimerkiksi
tukihakemuksia ja valituksia viranomaisille.
Suomi tuki Defensoria de los Habitantes
-järjestöä vuosina 1999–2001. Ensimmäisen
evaluoinnin johtopäätösten perusteella järjestön toteuttama ihmisoikeushanke on pääosin
täyttänyt sille asetetut tavoitteet, ja evaluointi
suositti hankkeelle jatkotukea. Erityistä kiitosta saivat koulumateriaalin tuotanto ja koulutusmenetelmät.
Suomen kokonaistuki hankkeen toiselle
vaiheelle vuosina 2002–2004 on 336 810
euroa.
Hankkeen loppuevaluointi tehdään mahdollisesti vuonna 2004. Alustavana ajatuksena
on jatkaa hanketta alueellisena. Ensi vaiheessa
se ulotettaisiin Hondurasiin ja myöhemmin
mahdollisesti muihin maihin.

Guatemalassa toteutetaan terveysalan tukihanketta kahdenvälisenä yhteistyönä PAHOn
(Pan American Health Organization) kanssa.
Tuki vuosille 2000–2003 on 3,28 miljoonaa
euroa. Hankkeen tavoite on kehittää terveysalan hallintoa ja palvelujen kattavuutta.
Terveyspalvelut on tarkoitus saada myös köyhän maaseudun asukkaiden ulottuville.
Suomi on toteuttanut Guatemalassa
ihmisoikeusopetushanketta vuosina
2001–2003. Hankkeessa on kehitetty ihmisoikeusopetusta yliopistotasolla Guatemalassa
sekä edistetty ihmisoikeuksien tuntemusta ja
alan tutkimusta. Hanke toteutetaan yhteistyössä Rafael Landívar- ja San Carlos -yliopistojen kanssa. Erityinen tavoite on saada alkuperäiskansojen naiset mukaan ihmisoikeusopetukseen. Hankkeessa on uudistettu yliopiston opetusohjelmaa, tehty tutkimusta ja
vahvistettu alkuperäiskansojen naisten koulutusta ihmisoikeuksien alalla. Tavoitteena on
lisätä ihmisoikeusopiskelijoiden määrää.
Vuonna 2003 pyrittiin lisäämään ja vahvistamaan alkuperäiskansojen naisten oikeuksia
puolustavan järjestön Defensoria de la Mujer
Indígena’n (DEMI) toimintaa.
Alkuperäiskansojen naisten koulutus sisälsi peruskoulutusta kurssien muodossa, ja
tähän mennessä siihen on osallistunut noin
270 alkuperäiskansojen naista. Toinen osa
koulutusta käsitti stipendiohjelman muodossa ammatillista koulutusta oikeustieteellisten
jatko-opintojen tueksi naisille, jotka ovat
opiskelleet lakikielen tulkeiksi sekä stipendejä
naisille lakitieteen opintojen loppuunsaattamiseksi San Carlos -yliopistossa. Tuen avulla
yli 20 naista on valmistumassa loppututkintoon. Alkuperäiskansojen naisille on myös
järjestetty kursseja ihmisoikeuksista, identiteetistä ja johtajuudesta. Hanketta on tarkoitus jatkaa alueellisena Hondurasissa ja Guatemalassa vuosina 2004–2007.
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Lapsityöläisiä Guatemalassa. Kuva: Rauli Virtanen.

HONDURAS

Valtioneuvoston vuoden 2001 periaatepäätökseen tukeutuen Hondurasissa on käynnistetty koeluontoinen hanke- ja ohjelmayhteistyö, joka voi onnistuessaan johtaa pitkäaikaiseen yhteistyöhön. Meneillään on jatkuva,
järjestelmällinen ohjelman arviointi pitkäaikaisten yhteistyömaiden tapaan.
Sosiaalialan kehittämishankkeen tavoitteena on kehittää maataloutta ja vähentää köyhyyttä vahvistamalla kunnallishallintoa ja
tukemalla tuotannollista toimintaa, kylämetsätaloutta sekä yhteisöjen kehitystä Copànin

provinssin pohjoisosan kunnissa. Projektilla
kehitetään myös alueen jokialtaiden hallintoa
kestävällä tavalla ja ennaltaehkäistään luonnonkatastrofeja kuten mutavyöryjä ja tulvia.
Hankkeen budjetti on 3,8 miljoonaa euroa
vuosille 2002–2006.
Vuonna 2003 hyväksyttiin kymmenen
miljoonan dollarin korkotukiluotto, joka
on kohdistettu Hondurasin maaseudun
sähköistämishankkeelle. Luotto on myönnetty Keski-Amerikan integraatiopankille.
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Kaksikielisen opettajankoulutuksen oppilaita Bluefieldsissä, Nicaraguassa. Kuva: Outi Einola-Head.

Alueellinen yhteistyö

Kaksikielisyysopetus Keski-Amerikassa
Suomi tukee kaksikielisyysopetushankkeita
Keski-Amerikassa. Opetusalan tukeminen on
Suomen kehitysyhteistyössä keskeistä, ja Suomi on sitoutunut tukemaan sitä osana YK:n
vuosituhattavoitteita Education for All -periaatteen mukaisesti. Köyhyyden poistamisessa
opetusalan kehittäminen on tärkeällä sijalla.
Keski-Amerikan maissa puhutaan espanjan lisäksi useita alkuperäiskieliä: Guatemalassa puhutaan yli 20 alkuperäiskieltä, Nicaraguassa kahta ja Hondurasissa seitsemää.
Köyhät alkuperäiskansojen edustajat ovat
jääneet usein koulutuksen ulkopuolelle
taloudellisista syistä. Suomi on aloittanut
kaksikielisyysopetuksen Nicaraguassa vuon-
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na 1998 FOREIBCA-hankkeella (Strengthening
of the Bilingual Intercultural Education in the
Caribbean Coast). Sen jälkeen on valmisteltu
Guatemalassa vuonna 2004 aloitettava PROEMBI-hanke (Multiplying Project of the Mayan
Bilingual Intercultural Education). Näiden
hankkeiden tavoitteena on lisätä alkuperäisväestön opetusta heidän omalla kielellään, tukea
opetusviranomaisia näiden laatiessa kaksikielisyysopetuksen huomioon ottavia koulutussuunnitelmia, kehittää kaksikielisyysopetussuunnitelmia ja -opetusta sekä tukea asennekasvatusta
maya- ja alkuperäiskulttuurien arvojen huomioon ottamiseksi ja naisten aseman parantamiseksi.
Taloudellisten resurssien ja henkilöstön puute
opetusalalla ja erityisesti kaksikielisyysopetuksessa
on ongelma Keski-Amerikan maissa, varsinkin
Guatemalassa, Nicaraguassa ja Hondurasissa.
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Kulttuurialan yhteistyö Keski-Amerikassa
Kehityspoliittisella osastolla on tehty kulttuuripoliittinen linjaus vuonna 2001. Sen mukaisesti neljässä Keski-Amerikan maassa on
käynnistynyt kulttuuriyhteistyöhanke, joka

paikallisten järjestöjen kautta tarjoaa syrjäytyneille tai syrjäytymisuhan alaisille lapsille ja
nuorille mahdollisuuksia osallistua luoviin
kulttuuritoimintoihin. Näin vahvistetaan lasten ja nuorten kulttuuri-identiteettiä ja tietoisuutta heidän oikeuksistaan luovuuteen ja

Keski-Amerikan energia- ja ympäristökumppanuus
Johannesburgin kestävän kehityksen huippukokouksen yhteydessä vuonna 2002 julkistettiin Suomen ja Keski-Amerikan energia- ja ympäristökumppanuushanke. Kumppanuushankkeet ovat
uudentyyppinen yhteistyön malli, jossa osallistujia ja rahoittajia on julkisen sektorin ohella elinkeinoelämästä ja teollisuudesta sekä tutkimuslaitoksista, yliopistoista ja järjestöistä. Kumppanuushankkeet ovat Johannesburgin kokouksen sitoumuksia ja tuloksia poliittisen julistuksen ja toimintaohjelman ohessa.
Suomesta kumppanuuteen on ilmoittautunut yli 20 yritystä, rahoituslaitosta, yliopistoa ja tutkimuslaitosta, muiden muassa ABB, Electrowatt-Ekono, GreenStream Network, NAPS Systems,
Finnfund, Jyväskylän yliopisto, Pohjolan Voima, Shield, Vapo ja VTT. Keski-Amerikasta kumppanuushankkeessa on mukana ministeriöitä, rahoituslaitoksia, YK-järjestöjen toimistoja, koulutuslaitoksia, yrityksiä ja yhdistyksiä, yhteensä noin 30 organisaatiota. Valtioista hankkeeseen osallistuvat Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua ja Panama.
Kumppanuushankkeen johdosta Suomi on valittu EU:n energia-aloitteen koordinaattoriksi Keski-Amerikassa. Yhteistyöstä on sovittu myös kumppanuushankkeen ja Maailmanpankin Community Development Carbon Fundin kesken.
Kumppanuuden koordinoijana toimivat Keski-Amerikan integraatiojärjestö (SICA) sekä sen alaisena toimiva ympäristö- ja kehityskomissio (CCAD).
Tavoitteet
Kumppanuuden tavoitteena on hidastaa ilmastonmuutosta ja parantaa Keski-Amerikan maiden
köyhimpien ihmisten energian saantia.
Hankkeeseen sisältyy muun muassa pienimuotoista koetoimintaa uusiutuvan energian, kuten
tuuli-, aurinko-, pienvesivoima- ja bioenergian, alalla, energiavarakartoituksia ja kannattavuusselvityksiä, Kioton pöytäkirjan alaisen puhtaan kehityksen mekanismin hyödyntämistä, energiamarkkinoiden ja rahoitusmallien kehittämistä sekä teknologian siirtoa ja koulutusta.
Hankkeessa hyödynnytetään alueen maiden mahdollisuuksia käyttää hyväkseen uusiutuvaa
energiaa. Suomella on tarjottavanaan alan teknologiaa. Hanke tukee Suomen pyrkimyksiä kehittää yhteistyötä ilmastomuutoksen torjunnassa sekä edistää Keski-Amerikan alueen maiden välistä
yhteistyötä.
Rahoituksemme hankkeelle on kolme miljoonaa euroa. Yksityinen sektori rahoittaa kumppanuutta suoraan 300 000 eurolla. Tämän siemenrahan on määrä johtaa laajempiin investointeihin
selvitysten, soveltuvuustutkimusten ja pilottihankkeiden kautta.
Saavutukset
Kumppanuushanke on edennyt nopeasti ja päässyt konkreettiseen toteutusvaiheeseen. Suositukset ensimmäisistä noin kymmenestä tuettavasta projektista on tehty. Alueellisen koordinaattorin
toimisto Keski-Amerikan integraatiojärjestön suojissa on aloittanut toimintansa. Kumppanuushankkeemme voidaan todeta olevan pisimmälle edenneiden joukossa, ellei edistynein, kaikista
Johannesburgissa julkistetuista.

K E H I T Y S Y H T E I S T Y Ö N T O T E U T U S • L AT I N A L A I N E N A M E R I K K A J A K A R I B I A

109

Kehit y syhte ist yön toteutus

itseilmaisuun. Kulttuuritoiminnot tarjoavat
myös vaihtoehtoista tekemistä huumeiden
käytön ja rikollisuuden sijaan, jotka ovat
tavallisia ongelmia Keski-Amerikan kaupunkien köyhissä lähiöissä. Hankkeelle on varattu
350 000 euroa vuosille 2002–2004.
Alueellinen ihmisoikeusopetushanke
Andi-maissa
Suomi tukee ihmisoikeusopetusta Boliviassa
ja Ecuadorissa yhteistyössä paikallisten järjestöjen kanssa. Tarkoituksena on vahvistaa paikallisten järjestöjen ihmisoikeusopetusta sekä
tiedottaa alkuperäisväestölle heidän oikeuksistaan. Hankkeen kustannukset ovat 650 000
euroa vuosina 2003–2006. Hanke on tarkoitus ulottaa Peruun.
Tuki YK:n rauhanyliopistolle
Costa Ricassa Suomella on yhteistyötä YK:n
rauhanyliopiston kanssa. Suomi tukee yliopiston Gender and Peace -opintolinjaa, jonka opetussuunnitelmassa on konfliktien estoa
ja rauhanturvaamista sekä tasa-arvon ja
ihmisoikeuksien edistämistä käsitteleviä
aineita. Suomi tukee kehitysmaista tulevia
opiskelijoita. Suomen tuki opetusohjelmalle
on 700 000 euroa vuosille 2002–2004.
SIDS–Caribbean-meteorologiahanke
SIDS–Caribbean-hanke on Suomen panostus
pienten kehittyvien saarivaltioiden erityisongelmien ratkaisemiseen. Sen avulla kehitetään
Karibian meren saarivaltioiden (Small Island
States, SIDS) meteorologisia havainto- ja
viestintävalmiuksia. Tavoitteena on parantaa
valtioiden valmistautumista ilmastonmuutokseen ja kehittää valmiuksia tuottaa kansainvälisten ympäristösopimusten liittyjämailtaan edellyttämiä havaintotietoja. Suomen rahoittaman, vuonna 2001 alkaneen kol-
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mivuotisen hankkeen kustannusarvio on
noin 3,8 miljoonaa dollaria. Sen toteutuksesta
vastaa Maailman ilmatieteellinen järjestö
(WMO).
SIDS–Caribbean-hanke toteutetaan kiinteässä yhteistyössä Karibian alueellisen integraatiojärjestön (ACS) kanssa, jonka toiminnassa keskeistä on valmistautuminen luonnonkatastrofeihin.
Hankkeen osia ovat televiestintäjärjestelmien kehittäminen, olemassa olevan havainnointiverkon parantaminen, alueellisen
meteorologisen laboratorion uudistaminen,
tietokantajärjestelmien parantaminen, historiallisen meteorologisen havaintotiedon
pelastaminen sekä koulutus ja tiedotus.
Hanke on edennyt suunnitelmien
mukaan. Parhaillaan hankitaan laitteita, joihin kuuluu 29 automaattista säähavaintoasemaa, perinteisiä meteorologisia laitteita sekä
televiestintä- ja tietojenkäsittelylaitteita.
Suomen Ilmatieteen laitos osallistuu laajasti ja aktiivisesti SIDS–Caribbean-hankkeen
toteutukseen. Tähän mennessä sen asiantuntijat ovat suunnitelleet ja toteuttaneet kalibrointilaboratorion Karibian meteorologisen ja
hydrologisen instituutin yhteyteen Barbadosille, kehittäneet tietokantahallintajärjestelmiä, laatineet hankkeen Internet-sivut ja osallistuneet hankkeen hallintoon ja siitä tiedottamiseen.
Hankkeesta tehtiin elokuussa 2003 välievaluointi, jossa projektin todettiin edenneen
hyvin. Evaluointiraportti muun muassa toteaa SIDS–Caribbean-projektin luoneen ainutlaatuisen alueellisen näkökulman Karibian
meteorologisten ja ilmastoon liittyvien palvelujen yhdentämiseksi ja kehittämiseksi. Sen
todetaan auttaneen kansallisten sääpalvelujen
kiireellisten ongelmien ratkaisemisessa, luoneen perustan toiminnan laajentumiselle ja
televiestintäjärjestelmien kehittämisen kautta
ehkäisseen alueen eristymistä.
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Paikallisen yhteistyön määrärahat vuonna 2003
Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueelle oli vuonna 2003 myönnetty paikallisen yhteistyön määrärahoja (PYM) yhteensä noin 1,35 miljoonaa euroa. Määrärahalla tuettiin useita hankkeita. Seuraavassa esitellään lyhyesti edustustojen myöntämien tukien käyttökohteita.
Argentiinan suurlähetystön hankkeet olivat 1) aliravittujen lasten hoitokeskuksen ja perheille tarkoitetun monitoimikeskuksen sähköistäminen aurinkopaneeleilla; 2) viestintäyhteyksien parantaminen radiopuhelinkeskusten avulla köyhillä syrjäseuduilla; 3) syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja
nuorten keskuksen toiminnan tukeminen Buenos Airesissa; 4) naisten oikeuksia ja asemaa edistävän tiedotushankkeen tukeminen Paraguayssa; 5) Ayoréo-intiaaniryhmän elinolosuhteiden turvaaminen Chacon maakunnassa.
Brasilian suurlähetystö jakoi useita suhteellisen pieniä summia kymmenelle eri hankkeelle, jotka
keskittyivät köyhyyden vähentämiseen, terveydenhuollon parantamiseen sekä alkuperäisväestöjen
avustamiseen. Tuettuja hankkeita olivat muun muassa tietokoneopetuksen laajentaminen, stipendirahasto intiaanien koulutuksen tukemiseksi, vähävaraisten päiväkodin tukeminen, jätteiden kierrätyksen tukeminen, slummilasten integrointi yhteiskuntaan luonnon avulla, koulurakennuksen viimeistely, katulasten keittiön remontti, huumekeskuksen tukeminen sekä lasten ja nuorten keskuksen laajennus.
Chilen määrärahoilla tuettiin suomalaista silmäklinikkaa Ecuadorissa. Vuonna 1988 perustettu
klinikka keskittyy vähävaraisten ihmisten silmäsairauksien hoitoon. Santiago de Chilessä järjestettiin
lähihoitajakoulutusta 20 vähävaraiselle naiselle, ja La Floridan kunnassa koulutettiin 30 saviastioita
ja keraamisia koriste-esineitä valmistavaa naista. Kurssilla naisia opastettiin organisoimaan ja kehittämään tuotantoaan ja myyntiään. Vähävaraisen naisryhmän muodostamalle asukasyhdistykselle
hankittiin kokoontumistila Santiagon köyhässä esikaupungissa.
Meksikossa tuettiin katulapsille tarkoitetun Finlandia-kodin ylläpitämistä, annettiin ravintoapua
alkuperäisväestöön kuuluville lapsille ja ylläpidettiin katulapsille tarkoitettua päiväkotia. Vammaisten aseman ja terveyden edistämiseksi annettiin tukea esimerkiksi kehitysvammaisten lasten kuntouttamiseen ja trakooma-silmäsairauksien hoitamiseen, tuettiin vammaisille tarkoitettujen apulaitteiden valmistamista ja hankittiin lääketarvikkeita terveyskeskukseen. Meksikon määrärahoilla tuettiin myös yhtä hanketta Kuubassa ja yhtä Belizessä.
Nicaraguan paikallisen yhteistyön määräraha on keskitetty demokratiaa, ihmisoikeuksia ja hyvää
hallintoa edistäviin hankkeisiin.
Perun määrärahoilla tuettiin totuuskomissiota Perun ihmisoikeusjärjestön (COMISEDH) kautta ja
Perun lehdistöinstituutin demokratiahanketta. Kumpaakin hanketta tuettiin edellisenäkin vuonna.
Lisäksi tuettiin ympäristö- ja luonnonsuojeluhankkeita.
Venezuelassa rahoitettiin seminaaria, joka tuki oikeusasiamieslaitoksen toimintaa Andien yhteisön maissa ja tuettiin köyhien perheiden terveyskoulutusta, ihmisoikeuksien ja demokratian edistämiskoulutusta ja raporttien julkaisemista. Tukea annettiin myös varattomien syöpäklinikan kunnostukseen.
Keski-Amerikassa paikallisen yhteistyön määrärahoilla tuettiin Guatemalan, El Salvadorin ja Hondurasin ihmisoikeusasiamiesten toimintaa sekä projekteja, joilla ehkäistään perheväkivaltaa ja edistetään naisten osallistumista.
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■ Länsi-Balkanin alueen
jälleenrakennus
Ulkoasiainministeriö uudisti vuonna 2003
kokonaissuunnitelmaansa Suomen osallistumisesta Länsi-Balkanin kriisin jälkihoitoon. Suomen tavoitteina Länsi-Balkanilla
on lisätä yhteiskuntien turvallisuutta ja
vakautta, vähentää köyhyyttä, edistää
ihmisoikeuksia ja demokratiaa, lievittää ja
ehkäistä ympäristöongelmia, lisätä taloudellista vuorovaikutusta ja ylipäätänsä edistää kestävää kehitystä. Tavoitteiden saavuttamiseksi Suomi jatkoi vuonna 2003 kahdenvälistä tukeaan Albanialle, Bosnia-Hertsegovinalle sekä Serbia ja Montenegrolle
Kosovo mukaan luettuna ja käynnisti
uuden hankkeen Makedoniassa.
Yhteistyömme on osa kansainvälisen
yhteisön pyrkimyksiä auttaa Länsi-Balkanin alueen maiden vakautumista ja yhteiskuntien palautumista kohti monikulttuurista rinnakkaiseloa. Alueella järjestettiin
vuonna 2003 useat vaalit suuremmitta häiriöittä. Kansainvälinen avunantajayhteisö
jatkoi aktiivista pyrkimystään edistää alueellista yhteistyötä. Täydellistä poliittista
vakautta Länsi-Balkanilla ei ole vielä saavutettu. Useassa maassa ja eri alueilla, kuten
Kosovossa, pienet ääriryhmät harjoittavat
edelleen aika ajoin etnistä ja poliittista
väkivaltaa, mikä aiheuttaa epävakautta ja
haittaa yhteiskunnallista kehitystä koko
Länsi-Balkanin alueella.
YK:n väliaikaisesti hallinnoimassa Kosovossa vaihtui YK:n pääsihteerin erityisedustaja, jona elokuusta 2003 on toiminut valtioneuvos Harri Holkeri. Ensimmäinen
tapaaminen Kosovon paikallisten johtajien
ja Serbian edustajien kanssa järjestettiin
Holkerin aloitteesta Wienissä lokakuussa
2003. Keskustelujen odotetaan jatkuvan
vuoden 2004 puolella.
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Eurooppa-neuvoston Tessalonikin huippukokouksessa kesäkuussa 2003 päätettiin
lisärahoituksesta Euroopan komission
CARDS-ohjelmalle, joka on unionin keskeisin väline Länsi-Balkanin uudistus- ja
jälleenrakennustyössä. Ohjelma rahoittaa
EU:n vakautus- ja assosiaatioprosessia suoraan tukevaa toimintaa. Euroopan jälleenrakennusvirasto hallinnoi CARDS-ohjelmaa Kosovossa, Makedoniassa ja Serbia ja
Montenegrossa ja koordinoi alueen jälleenrakennustyötä.
Suomen kehitysmaapoliittisten linjausten päämäärien tukemiseksi Länsi-Balkanin maissa toimiville Suomen edustustoille
ja kiertävälle suurlähettiläälle myönnettiin
paikallisen yhteistyön määrärahaa yhteensä
195 000 euroa. Tuki myönnettiin pienprojekteihin, joita hallinnoivat edustustot ja
kiertävä suurlähettiläs ja joiden toteuttajina ovat yleensä paikalliset kansalaisjärjestöt. Hankkeet valitaan siten, että ne parantavat nopeasti ihmisten elämänlaatua paikallisella tasolla.
Kahdenvälisen jälleenrakennustuen
ohella Länsi-Balkanin alueella on jatkettu
poliittista ja taloudellista tukea Euroopan
turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle (ETYJ)
ja EU:n tarkkailuoperaatiolle (EUMM).
Bosnia-Hertsegovinassa on lisäksi tuettu
asiantuntijoin Korkean edustajan toimistoa
(OHR) ja Kosovossa YK:n hallintoa
(UNMIK). Albaniassa ja Makedoniassa
hanketoteutus on tapahtunut YK:n kehitysohjelman (UNDP) kautta. Suomi osallistui vuonna 2003 myös alueellisten Kaakkois-Euroopan vakaussopimusta tukevien
hankkeiden rahoitukseen ihmisoikeuksien,
korruption vastustamisen ja uutisvaihdon
aloilla.
Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja vieraili vuoden 2003 syksyllä Bosnia-Hertsegovinassa ja poliittinen alivaltiosihteeri
Jaakko Laajava Serbia ja Montenegrossa.
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ALBANIA

Yhteistyössä YK:n kehitysohjelman (UNDP)
kanssa jatkui laittomien pienaseiden vähentämiseen pyrkivä kolmivuotinen kehityshanke
Albaniassa. Hankkeen perusideana on, että vastineena luovutetuista aseista kyläyhteisöt saavat
pienimuotoista rahoitusta erilaisiin yhteisöjä
laajasti hyödyttäviin hankkeisiin. UNDP:n
Albanian paikallistoimisto arvioi hankkeen
vuoden 2003 keväällä ja totesi, että määrältään
suhteellisen pienellä avulla voidaan saada
aikaan merkittäviä parannuksia. Samalla hanke
edistää yhteiskunnallista vakautta poistaessaan
laittomia aseita ja räjähteitä. Kolmivuotisen
hankkeen kustannusarvio on miljoona euroa.
BOSNIA-HERTSEGOVINA

Bosnia-Hertsegovinan poliittinen kehitys on
joltakin osin ollut lievästi myönteistä, vaikka
kansallismieliset pyrkimykset elävät yhä.
Talouselämän käynnistyminen ja hallinnon
rakenteiden uudistaminen näyttävät vaikealta.
Vähemmistöjen paluumuutto on kuitenkin
jatkunut vilkkaana. Suuria ratkaistavia ongelmia ovat edelleen muun muassa asunto- ja
maanomistuskysymykset. Tilanne edellyttää
kansainvälisen yhteisön läsnäoloa todennäköisesti vielä pitkään.
Jälleenrakennusavun painopistettä on siirretty maan oman hallinnollisen ja sosiaalisen
järjestelmän sekä kansalaisyhteiskunnan osallistumisen kehittämiseen. Bosnia-Hertsegovinan rakenteiden raskaus ja korruptioepäilyt
ovat saaneet monet avunantajat katsomaan
muiden, myönteisempää kehitystä osoittavien
Länsi-Balkanin alueen maiden suuntaan.
Suomi painottaa tuessaan Bosnia-Hertsegovinan jälleenrakennukselle maan omien hallintorakenteiden ja -käytäntöjen kehittämistä.
Sosiaalialan hankkeen toista vaihetta jatkettiin yhteistyössä paikallisen IBHI-kansalaisjärjestön kanssa. Vuonna 2003 päättyneen hank-

keen tavoitteena oli siirtymätalouden maiden
kantokyvylle soveltuvan sosiaalihuollon mallin kehittäminen. Hankkeessa koulutettiin
sosiaalitoimen henkilöstöä ja kehitettiin hallintoa sekä pyrittiin yhdistämään kuntien ja
kolmannen sektorin voimavaroja sosiaaliturvan toteutukseen. Kaksivuotisen hankkeen
kustannusarvio oli 1,26 miljoonaa euroa.
IBHI-järjestö toteuttaa myös tasa-arvoasioiden koulutukseen keskittyvän hankkeen,
joka jatkui vuonna 2003. Hankkeen tavoitteena on tasa-arvokysymysten huomioonottaminen hallinnon kaikilla tasoilla sekä hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan yhteistoiminnan lisääminen tasa-arvokysymyksissä. Nelivuotisen hankkeen kustannusarvio on miljoona euroa. Hankkeelle on esitetty jatkoa.
Syksyllä 2000 käynnistetty opettajien koulutushanke päättyi vuonna 2003. Se toteutettiin yhteistyössä Sarajevon ja Joensuun yliopistojen sekä suomalaisen konsultin kanssa.
Hankkeessa on kehitetty erityisopetusta ja
järjestetty opettajien täydennyskoulutusta.
Kolmivuotisen hankkeen kokonaiskustannusarvio oli kaksi miljoonaa euroa. Hankkeen seuraavan vaiheen valmistelu päättyi
vuonna 2003, ja jatkovaihe pääsee alkamaan
vuoden 2004 alussa.
Suomen SFOR-rauhanturvaosaston erityisenä tehtävänä Bosnia-Hertsegovinassa on
kehittää sotilaiden ja siviilien välistä CIMICyhteistyötä. Osasto jatkoi toimintaansa
Tuzlan alueella elokuun 2003 loppuun.
Vuonna 2003 Suomi tuki alueella toteutettavia rakennus- ja kunnostushankkeita 0,85
miljoonalla eurolla. Suomen SFOR-osallistumisen päätyttyä tuettiin samantyyppistä
konkreettista jälleenrakennusta BosniaHertsegovinassa osana Kirkon Ulkomaanavun alueellista hanketta.
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Jätehuolto on ongelma Pristinassa, Kosovossa. Kuva: Kari Rista.

MAKEDONIA

Vuoden 2003 alkupuolella käynnistyi
Makedoniassa yhteistyössä YK:n kehitysohjelman kanssa Makedonian rauhanprosessia tukeva paikallishallinnon kehittämishanke. Sen kolmivuotinen kokonaiskustannus on noin 1,5 miljoonaa euroa.
KOSOVO

Vuoden 2003 aikana YK:n hallintovaltaa
Kosovossa on edelleen siirretty paikallisille
hallintoelimille sitä mukaa, kun niitä on
saatu perustettua. Vuoden 2003 aikana
Kosovon edellisenä vuonna valittu maakuntaparlamentti kokoontui säännöllisesti,
vaikka sillä ei ollutkaan vielä lopullista
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lainsäädäntövaltaa. Vähemmistöjen osallistuminen yhteiseen työhön on kangerrellut,
mutta osa hallituksen ministereistä on valittu vähemmistöjen edustajista.
Jälleenrakennustyö jatkuu kaikilla
yhteiskunnan aloilla. Maailmanpankin ja
EU:n yhteistyössä laatiman Kosovon jälleenrakennusohjelman kustannusarvio
vuosille 2000–2003 oli 2,3 miljardia dollaria. Laajempaan investointitoimintaan ei
kuitenkaan vielä ole päästy. Yksityistäminen, joka lähti liikkeelle Kosova Trust
Agencyn alaisena, joutui vastatuuleen
oikeudellisen ongelman vuoksi. Ongelman
selvittely ja ratkaisu olivat kesken vuoden
2003 päättyessä.
Suomi osallistuu Kosovossa paikallishallinnon kehittämiseen ja kansalaisyhteis-
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Kosovolaisia koululaisia. Kuva: Martti Lintunen.

kunnan rakentamiseen.
Syksyllä 2000 käynnistetty kolmivuotinen opetusalan tukihanke päättyi vuonna
2003. Uusi hanke käynnistynee vuoden
2004 alussa. Sen tavoitteena on vahvistaa
Pristinan yliopiston kasvatustieteellistä tiedekuntaa. Myös aiempi kolmivuotinen
perusterveydenhuollon hanke päättyi.
Uusi, sairaanhoitohenkilöstön uudelleenkoulutus- ja peruskoulutuksen uudistamishanke valmisteltiin vuoden 2003 aikana ja
se alkaa vuoden 2004 alkupuolella. Uuden
hankkeen kokonaiskustannus on noin 2,35
miljoonaa euroa. Opetus- ja terveysaloilla
Suomi on tukenut lisäksi kahdenvälisiä
lyhytaikaisia asiantuntijoita, jotka ovat
työskennelleet näiden alojen hallinnossa
Kosovossa.

Vuonna 2000 alkanut vesihallinnon
kehittämishanke jatkui vuonna 2003.
Hanke tukee vesihallinnon organisointia
kuntatasolla ja vesialan yliopistokoulutusta. Hankkeen säästyneillä varoilla voidaan
tukea yliopistokoulutusta vielä vuoden
2004 alkupuolella. Hankkeen kustannusarvio on 1,8 miljoonaa euroa. Vuoden
2002 aikana valmisteltu erillinen, vesialan
strategiatyön kehittämiseen tähtäävä hanke käynnistyi vuonna 2003.
Kesällä 2001 perustettua Mitrovican
kaupungissa sijaitsevaa Naisten toimintakeskusta tuettiin myös vuonna 2003.
Hankkeen paikallisena toteuttajaorganisaationa on kosovolainen naisjärjestö,
Mundesia, ja suomalaisena toteuttajana
Suomen Pakolaisapu. Naisten keskus edis-
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tää naisten mahdollisuuksia taloudelliseen
toimintaan muun muassa käsityö-, puutarhanhoito- ja tietotekniikka-alan koulutuksella sekä yrittäjä- ja kielikoulutuksella.
Kolmivuotisen hankkeen kustannusarvio
on 0,7 miljoonaa euroa.
Suomi on rahoittanut Kirkon Ulkomaanavun kautta kylien jälleenrakentamista Vustrrin kunnan alueella Kosovossa.
Vuonna 2002 käynnistynyttä kolmivuotista
hanketta jatkettiin vuonna 2003. Hankkeen
kohderyhmänä ovat Bosnia-Hertsegovinan
ja Kosovon paluumuuttajat. Hankkeen
kokonaiskustannusarvio on 2,55 miljoonaa
euroa. Vammaisten tukihankkeen arviointi
käynnistyi vuoden 2003 lopussa. Sen tulosten perusteella päätetään, miten hankkeesta irtaudutaan.
Meneillään olevia hankkeita:

Ihmisoikeuskoulutushanke, II vaihe
2002–2006
1,9 MEUR
Sairaanhoidon opetuksen kehittämishanke
(2003) 2004–2007
2,35 MEUR
Tuki vammaisjärjestöille
2000–2003
1,3 MEUR
KFOR/CIMIC-hankkeet
2003
0,13 MEUR

SERBIA JA MONTENEGRO

Serbia ja Montenegro solmivat valtioliiton
helmikuussa 2003. Liittovaltion keskinäinen suhde vaatii vielä vakiintumista, ja sitä
on mahdollista tarkistaa kolmen vuoden
kuluttua.
Suomi käynnisti vuoden 2001 aikana
yhteistyön suunnittelun opettajankoulutuksen ja ympäristölainsäädännön aloilla.
Molempien hankkeiden käytännön toteutus alkoi vuonna 2002 ja on jatkunut
vuonna 2003. Kolmivuotisessa Serbian
opetusalan tukihankkeessa laaditaan opet-
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tajankoulutusstrategia ja uudistetaan
peruskoulunopettajakoulutuksen opetusohjelmaa. Hankkeen kustannusarvio on
2,1 miljoonaa euroa.
Kolmivuotisen ympäristölainsäädännön
tukihankkeen tavoitteena on luoda Serbia
ja Montenegroon EU:n vaatimuksia vastaava ympäristölainsäädäntö. Toimintaa
ulotettiin vuoden 2003 aikana Montenegroon. Erityistä huomiota kiinnitetään
ympäristövaikutusten arviointiin, lupakäytäntöihin ja ympäristöä koskevan tiedon
avoimuuteen. Hankkeen kustannusarvio
on 1,6 miljoonaa euroa.
Vuoden 2003 aikana viimeisteltiin myös
metsähallinnon tukihanketta Serbia ja
Montenegrossa. Hankkeen toteutus alkanee vuonna 2004.

Alueellinen yhteistyö
Suomi on sitoutunut osallistumaan Kaakkois-Euroopan vakaussopimuksen alaisiin
kehitysohjelmiin. Vuonna 2002 käynnistyi
korruption vastainen hanke, joka yhteistyössä Transparency Internationalin kanssa
jatkui vuonna 2003. Lisäksi Suomi rahoitti
vuoden 2003 aikana alueellista poliisikoulutusta yhdessä Euroopan poliisiopistojen
liiton kanssa ja jatkoi alueen televisioyhtiöiden keskinäistä uutisvaihto-ohjelmaa.
Ihmiskaupan vastainen hanke Kosovossa ja
Makedoniassa saatiin valmisteltua loppuun
yhteistyössä Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön kanssa. Hanke voidaan käynnistää
vuoden 2004 alkupuolella. Yhteistyössä
YK-yliopiston ja Joensuussa sijaitsevan
Euroopan metsäinstituutin kanssa on valmisteltu alueellista metsäopetushanketta,
joka päässee alkamaan vuonna 2004.
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Monenkeskinen
kehitysyhteistyö

Monenkeskisessä kehitysyhteistyössä Suomi
tukee kehitysmaita kansainvälisten järjestöjen ja
laitosten välityksellä niiden organisaatioita ja
asiantuntemusta hyödyntäen. Samalla Suomi
pystyy vaikuttamaan näiden järjestöjen ja laitosten kehityspolitiikkaan ja siihen, miten ne suuntaavat apuaan.
Suomelle keskeisimpiä monenkeskisen
yhteistyön toteuttajia ovat YK-järjestöt sekä kansainväliset kehitys- ja ympäristörahoituslaitokset.
Kehitysrahoituslaitoksista tärkeimmällä sijalla
ovat Maailmanpankkiryhmä ja alueelliset kehitysrahoituslaitokset. Myös Suomen osallistuminen Euroopan yhteisön kehitysyhteistyöhön on
osa monenkeskistä kehitysyhteistyötä.
Globaaliasioiden osasto monenkeskisen
kehitysavun kanavaksi
Ulkoasiainministeriön organisaatiouudistusta
jatkettiin perustamalla vuoden 2003 alusta globaaliasioiden linja, joka on toukokuusta lähtien
toiminut itsenäisenä osastona. Uusi osasto
muodostettiin yhdistämällä aiemmin poliittisella osastolla ja kehitysyhteistyöosastolla
monenkeskisiä kysymyksiä hoitaneet linjat.
Uudistuksella tavoitellaan monenkeskisen toiminnan suurempaa johdonmukaisuutta ja
parempaa kykyä käsitellä globalisaation asettamia haasteita. Globaaliasioiden osasto on Suomen monenkeskisen kehitysavun kanava. Se
on avainasemassa kehitettäessä ulkoasiainministeriön ja muiden viranomaisten yhteistyötä
ja Suomen toiminnan yhdenmukaisuutta kansainvälisillä foorumeilla.

■ YK:n kehitysyhteistyö
Vuonna 2003 järjestettiin YK:n johdolla yksi
suuri kansainvälinen konferenssi, joulukuussa
pidetty kaksiosaisen tietoyhteiskuntahuippukokouksen ensimmäinen vaihe (WSIS). Suomen
valtuuskuntaa johti presidentti Tarja Halonen,
varapuheenjohtajina olivat ulkomaankauppaja kehitysministeri Paula Lehtomäki sekä liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen. Geneven kokous onnistui ja saavutti tavoitteensa.
Tietoyhteiskunta nousi YK:n agendalle korkeimmalla tasolla, ja kokous lisäsi tietoisuutta
tietoteknologian tarjoamista mahdollisuuksista
edistää kehitystä. Vaikeiden neuvotteluiden
tuloksena hyväksytyt tietoyhteiskuntaa koskevat periaatteet muodostavat puitteet kansainväliselle ja kansalliselle tietoyhteiskunnalle.
Hyväksytty toimintasuunnitelma sisältää suosituksia muun muassa tietoteknologian kokonaisvaltaiseksi sisällyttämiseksi viralliseen kehitysapuun.
Suomi oli edelleen YK:n talous- ja sosiaalineuvoston (ECOSOC) puheenjohtajiston
jäsen, ja vastasi neuvoston varapuheenjohtajana
kesä-heinäkuun vaihteessa pidetyn varsinaisen
istunnon niin kutsutusta yleisestä osuudesta.
Osuus käsitteli muun muassa neuvoston alaisten toimikuntien ja muiden alaelinten raportit.
ECOSOCin varsinaisen istunnon korkean
tason osuuden aiheena oli maaseutukehitys.
Suomen valtuuskunnan puheenjohtajana oli
ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula
Lehtomäki, joka korosti puheenvuorossaan
maaseutukehityksen merkitystä köyhyyden
vähentämisohjelmissa ja vuosituhattavoitteiden
saavuttamisessa. Samalla hän painotti, että on
välttämätöntä mahdollistaa naisten osallistuminen maaseutukehitystä koskevaan päätöksentekoon.
Korkean tason osuuden päätteeksi hyväksytty julistus korostaa maaseudun köyhyyden ja
nälän vähentämisen olevan ehdoton edellytys
vuosituhattavoitteiden saavuttamiselle.
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Kuva: Vietnam / Jorma Koponen.
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Kuva: Matti Remes.

YK:n operatiiviset ohjelmat ja rahastot
YK:n kehitysohjelma UNDP

● Tehtävä: edistää kestävää inhimillistä
kehitystä
● Painotukset: Vuosituhatjulistuksen
kehityspäämäärien saavuttaminen ja
köyhyyden vähentäminen
● Toimintaa yli 170 maassa, kenttätoimistoja yli 130, vastaa YK:n paikalliskoordinaattorijärjestelmästä
● Pääjohtaja Mark Malloch Brown (IsoBritannia), päämaja New Yorkissa
● Kokonaisrahoitus vuonna 2002: 1,8
miljardia dollaria (koko UNDP-perhe),
varsinaisen UNDP:n yleisavustukset
693 miljoonaa dollaria

● Suomen yleisavustus 2003: 13,5 miljoonaa euroa
● Suomi oli UNDP:n ja UNFPAn yhteisen johtokunnan varsinainen jäsen
kaudella 2001–2003.
YK:n kehitysohjelma UNDP:n johtokunta hyväksyi syyskuussa 2003 uuden toimintasuunnitelman vuosille 2004–2007.
Suunnitelmassa määritellään toiminnan
painopisteet: 1) vuosituhattavoitteiden saavuttaminen ja köyhyyden vähentäminen;
2) hyvä hallinto; 3) ympäristön ja energian
kestävä käyttö; 4) konfliktien ehkäisy ja
niiden jälkihoito; 5) hiv:n ja aidsin torjuminen. Tietoteknologia palvelee kaikkia
painopistealueita, ja sukupuolten välinen
tasa-arvo kuuluu osana kaikkeen toimin-
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taan. Ohjelmoinnissa, budjetoinnissa ja
raportoinnissa sovelletaan tulosjohtamisen
periaatetta.
UNDP:llä on keskeinen rooli YK:n kehitysyhteistyön kenttätason koordinoijana ja
YK:n maakohtaisten UNDAF-toimintasuunnitelmien laatimisen vetäjänä. Järjestön
pääjohtaja toimii YK:n uudistusten yhteydessä muodostetun kehitysryhmän
(UNDG) puheenjohtajana. Pyrkimys operatiivisten järjestöjen harmonisointiin on saanut uutta vauhtia paljolti Suomen ja muiden pohjoismaiden aktiivisuuden ansiosta.
Suurin osa UNDP:n antamasta avusta
kohdistuu Afrikkaan ja Aasian ja Tyynenmeren alueen köyhiin maihin. Latinalaisen
Amerikan maat maksavat itse suurimman
osan ohjelmiensa kustannuksista. Järjestö
toimii myös Keski- ja Itä-Euroopassa ja IVYmaissa.
UNDP:lle on annettu vastuu vuosituhattavoitteiden edistämisestä. Hyvin suunniteltu, monipuolinen kampanja alkoi vuonna
2002, ja se on saanut myönteisen vastaanoton sekä YK-järjestelmässä että teollisuusja kehitysmaissa.
Kesällä 2003 YK:n pääsihteeri nimitti
pääjohtaja Malloch Brownin uudelle neljävuotiskaudelle.
UNDP:n rahoitus pohjautuu jäsenmaiden vapaaehtoisiin yleisavustuksiin, jotka
vuonna 2002 nousivat 693 miljoonaan dollariin. Tämä merkitsi järjestölle toista perättäistä kasvukautta pitkän laman jälkeen.
UNDP:n, kuten muidenkin YK:n kehitysjärjestöjen, ongelma on rahoituksen epävakaisuus ja riippuvuus pienestä avunantajamäärästä. Kokonaisavustukset UNDP-perheelle
nousivat 1,85 miljoonaan dollariin vuonna
2002.
UNDP mainitaan Suomen kehitysmaapolitiikan tavoitteiden toimeenpanoa koskevassa valtioneuvoston linjauksessa vuodelta
2001 yhtenä neljästä kansainvälisestä järjes-
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töstä, joille Suomi haluaa keskittää avustuksiaan. Kaikki sen toimintatavoitteet ovat
Suomen kehitysyhteistyön periaatepäätöksen mukaisia. Suomenkin erityisesti painottamat ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja
hyvän hallinnon edistäminen ovat nousseet
viime vuosina yhä tärkeämmiksi UNDP:n
painopistealueiksi. Järjestön sisäinen hallinnon tehostaminen ja sen rooli YK-uudistusten toteutuksessa tukevat Suomen kehitysyhteistyössään painottamaa tehokkuuden ja
laadun parantamista.
Suomen apu UNDP:lle on perinteisesti
ollut yleisavustusta järjestön perustoimintoihin. Suomi oli järjestön 13. suurin avunantaja vuonna 2002, jolloin Suomen yleisavustus oli 13,12 miljoonaa euroa. Järjestön
saamista yleisavustuksista 96 prosenttia tuli
viideltätoista OECD-maalta. Suurimmat
avunantajat olivat Yhdysvallat, Japani, Norja, Hollanti, Iso-Britannia, Ruotsi ja Tanska.
Vuonna 2003 Suomi antoi 13,5 miljoonaa
euroa yleisavustuksena UNDP:lle.
Kahdenvälisessä yhteistyössä Suomi on
myös osallistunut joihinkin hankkeisiin
UNDP:n kanssa. Suomen kokonaismaksatukset UNDP-perheelle nousivat 21,6 miljoonaan dollariin vuonna 2002.
UNDP hallinnoi useita pienehköjä operatiivisia rahastoja ja ohjelmia. YK:n naistenrahasto (UNIFEM), pääomakehitysrahasto (UNCDF), YK:n vapaaehtoisjärjestö
(UNV) ja aavikoitumis- ja kuivuusjärjestö
(DDC, entinen UNSO) kuuluvat UNDPperheeseen. Maailmanlaajuista ympäristörahastoa (GEF) UNDP hallinnoi yhdessä
Maailmanpankin ja YK:n ympäristöohjelman kanssa. Yleiskokouksen päätöksellä järjestölle kuuluu vastuu myös luonnononnettomuuksien ennaltaehkäisystä ja niiden
seurauksien lievittämisestä sekä humanitaariseen miinanraivaukseen liittyviä tehtäviä.
YK:n naistenrahastolle Suomi antoi
340 000 euron yleisavustuksen vuonna
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2003. Sen lisäksi Suomi on tukenut järjestön toimintaa 170 000 eurolla naisiin kohdistuvan perheväkivallan vähentämiseksi.
YK:n väestörahasto UNFPA

● Tehtävä: tukea jäsenmaiden hallituksia
väestöpolitiikan ja lisääntymisterveyden alalla
● Painotukset: lisääntymisterveys ja
lisääntymisoikeudet, sukupuolten tasaarvo ja hiv:n ja aidsin vastustaminen
● Toimintaa yli 160 maassa, kenttätoimistoja 66
● Pääjohtaja Thoraya Obaid (Saudi-Arabia), päämaja New Yorkissa
● Kokonaisrahoitus 2002: 361 miljoonaa
dollaria. Yleisavustukset 2002: 251 miljoonaa dollaria
● Suomen yleisavustus 2003: 12,95 miljoonaa euroa
● Suomi oli UNDP:n ja UNFPAn yhteisen johtokunnan varsinainen jäsen
kaudella 2001–2003
YK:n väestörahasto UNFPAn tehtävä on
jäsenmaiden hallitusten tukeminen väestöpolitiikan ja lisääntymisterveyden alalla.
Rahaston toiminnassa on kolme avainaluetta: 1) lisääntymisterveys, lisääntymisoikeus ja perhesuunnittelu; 2) väestö- ja
kehitysstrategioiden laatiminen ja arviointi; 3) väestökysymyksiä koskevan tiedon
jakaminen.
UNFPAn toimialaan kuuluvat vuonna
1994 pidetyn Kairon väestö- ja kehityskonferenssin (ICPD) sekä sen vuonna
1999 järjestetyn seurantakonferenssin
(ICPD+5) toimintaohjelmien toimeenpano ja seuranta. Väestörahasto on myös
hiv:n ja aidsin vastaisen toiminnan etulinjassa. Järjestön toiminta tähtää köyhyyden
poistamiseen ja vuosituhattavoitteiden
saavuttamiseen. Sen näkemyksen mukaan

köyhyyttä vastaan voidaan taistella tehokkaimmin kiinnittämällä entistä enemmän
huomiota seksuaali- ja lisääntymisterveyteen, ei-toivottujen raskauksien välttämiseen ja sukupuolten välisen tasa-arvon
edistämiseen. Vuosituhatjulistuksen kahdeksasta kehitystavoitteesta seitsemän saavuttaminen edellyttää panostamista lisääntymisterveyteen.
UNFPAn tukemia väestöohjelmia on yli
140 maassa. Uusin ulottuvuus rahaston
toiminnassa on osallistuminen hätäapuun
muun muassa pakolaisleireillä, joille se
toimittaa ehkäisyvälineitä ja synnytyksissä
tarvittavia varusteita sekä järjestää hiv- ja
aids-valistusta.
UNFPAn toimintatavoitteet ovat Suomen kehitysyhteistyöpolitiikan mukaisia.
Valtioneuvoston vuoden 2001 kehitysyhteistyön periaatepäätöksessä todetaan, että
Suomi jatkaa tehokkaana ja toimintakykyisenä pitämänsä väestörahaston toiminnan tukemista. Suomi pitää UNFPAn toiminnassa tärkeimpänä lisääntymisterveyden, erityisesti nuorten lisääntymisterveyden, lisääntymisoikeuksien ja sukupuolten
välisen tasa-arvon edistämistä, miesten
vastuuntunnon lisäämistä sekä naisiin ja
tyttölapsiin kohdistuvan väkivallan poistamista ja lasten, erityisesti tyttöjen, oikeuksien turvaamista. Samoin ohjelmien keskittäminen köyhimpiin kehitysmaihin on
Suomen tavoitteiden mukaista.
UNFPAn pääjohtaja, saudiarabialainen
Thoraya Ahmed Obaid, on uudistanut
organisaation rakennetta, henkilöstöhallintoa ja johtamistapaa. Järjestö on panostanut erityisesti kenttätoimistojen lisäresursointiin. Se toimii YK:n kehitysryhmän
työvaliokunnassa ja osallistuu YK-järjestelmän toimintojen harmonisointiin sekä
kentällä että päämajassa.
UNFPA on täysin riippuvainen vapaaehtoisista avustuksista. Sekä järjestön
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kokonaistulot että yleisavustukset laskivat
hieman vuonna 2002 edelliseen vuoteen
verrattuna: kokonaistulot laskivat 381,8
miljoonasta dollarista 361,3 miljoonaan ja
yleisavustukset 258,3 miljoonasta dollarista
250,1 miljoonaan. Tilanteeseen vaikuttivat
Yhdysvaltain presidentin päätös jäädyttää
kongressin jo hyväksymä 34 miljoonan dollarin avustus sekä dollarin kurssimuutokset. Lasku jäi suhteellisen pieneksi, koska
monet avunantajat nostivat avustustaan.
Syyksi Yhdysvaltain avustuksen hyllyttämiseen esitettiin väite, että UNFPA tukisi
pakkoabortteja Kiinassa. UNFPAn ja usean
puolueettoman valtuuskunnan vankka
näkemys kuitenkin on, että abortit ovat
vähentyneet Kiinassa nimenomaan väestörahaston toiminnan ansiosta. Vuonna 2003
UNFPAn uusi Kiinan ohjelma hyväksyttiin
johtokunnassa Yhdysvaltain kritiikistä huolimatta.
UNFPA ei ole saanut avustusta Yhdysvalloilta myöskään vuonna 2003. Yhdysvaltain rahoituksen keskeydyttyä maassa syntyi spontaani kansanliike ”34 million
friends”, joka on levinnyt kaikkiin maanosiin. Vuoden 2003 loppuun mennessä liike
oli kerännyt rahastolle yli 1,5 miljoonaa
dollaria.
Suomen apu UNFPAlle on ollut pääasiassa yleisavustusta järjestön perustoimintaan. Vuonna 2002 Suomi antoi 12,45
miljoonan euron yleisavustuksen lisäksi
kahden miljoonan euron lisäavustuksen
järjestön ongelmallisen taloudellisen tilanteen johdosta. Suomi nousi silloin yleisavustusten osalta rahaston 7. suurimmaksi
avunantajaksi. Suurimmat avunantajat olivat Hollanti, joka antoi 55 miljoonaa dollaria, Japani, Iso-Britannia, Norja, Tanska ja
Ruotsi. Vuonna 2003 Suomen yleisavustus
oli 12,95 miljoonaa euroa.
Suomi on usean vuoden ajan myöntänyt
UNFPAlle rahoitusta nuorten seksuaali- ja
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lisääntymisterveyshankkeisiin. Vuonna
2003 tähän tarkoitukseen annettiin miljoona euroa. Myös kahdenvälisessä yhteistyössä Suomi on osallistunut joihinkin hankkeisiin UNFPAn kanssa. Vuonna 2003 Suomi tuki esimerkiksi Afganistanin väestönlaskentaa miljoonalla eurolla.
YK:n lastenrahasto UNICEF

● Tehtävä: edistää lasten oikeuksien ja
perustarpeiden toteutumista
● Toimintaa 162 maassa, maatoimistoja
126
● Kansallisia komiteoita 37
● Pääjohtaja Carol Bellamy (Yhdysvallat),
päämaja New Yorkissa
● Kokonaisrahoitus 2002: 1,45 miljoonaa
dollaria. Yleisavustukset 706 miljoonaa
dollaria
● Suomen yleisavustus vuonna 2003: 12,6
miljoonaa euroa
YK:n lastenrahasto UNICEFin toiminta
perustuu lapsen oikeuksien yleissopimukseen. UNICEF on tänä päivänä YK-järjestelmän ainoa järjestö, joka keskittyy
nimenomaan lasten kysymyksiin. Toiminnassa painotetaan ennaltaehkäisevää työtä.
Toimintastrategia vuosille 2002–2005
määrittelee UNICEFin työlle viisi painopistealuetta: tyttöjen koulutus, varhaislapsuuden aikainen kehitys, rokotukset, hiv ja
aids sekä lasten suojelu väkivaltaa, syrjintää
ja hyväksikäyttöä vastaan. Strategia vahvistaa järjestön maakohtaisiin ohjelmiin
perustuvaa toimintaa, tunnustaa kansallisen omistajuuden ja myötävaikuttaa lasten
erityisistunnon loppujulistuksen ja vuosituhattavoitteiden toteutumiseen. Lisäksi se
mahdollistaa tuloksiin perustuvan raportoinnin sekä johtamisen tehostamisen.
Viime vuosina UNICEFin rooli kriisitilanteissa on kasvanut. Järjestö koordinoi
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Unicefin tukema kouluhanke Kambodzhassa. Kuva: Päivi Ängeslevä.

apua kaikkein heikoimmassa asemassa olevien lasten ja naisten suojelun, hoidon ja
oikeuksien takaamiseen.
Pääjohtaja Carol Bellamyn toinen viisivuotiskausi pääjohtajana jatkuu vuoden
2005 huhtikuun loppuun. Bellamy on
toteuttanut organisaatiouudistuksen, jonka
myötä kenttätoimistojen asema on vahvistunut. UNICEFin toimintaan ollaan yleisellä tasolla tyytyväisiä. Se saa YK-järjestöistä eniten yksityistä rahaa, 32 prosenttia
kokonaisbudjetista, minkä mahdollistaa
laaja kansallisten UNICEF-yhdistysten verkosto. Järjestöä on jonkin verran kritisoitu
itseriittoisuudesta ja valikoivuudesta
yhteistyön suhteen niin päämajatasolla
kuin kentälläkin. Sen asenteissa on viime
aikoina ollut havaittavissa myönteisiä

muutoksia. UNICEFin pääjohtaja kuuluu
myös YK:n kehitysryhmään.
Järjestön toiminta on yhteneväistä Suomen tavoitteiden kanssa, sillä kuusi kahdeksasta vuosituhattavoitteesta koskee suoraan
lapsia. Köyhyyden vähentäminen on järjestölle tärkeää, sillä lasten hyvinvoinnin
parantaminen on ratkaisevaa tuloksiin pääsemisessä.
Järjestöllä on 36-jäseninen johtokunta.
Suomen jäsenyyskausi johtokunnassa on seuraavan kerran 2005–2007. Suomi on tarkkailijanakin osallistunut aktiivisesti johtokunnan
työhön läheisessä yhteistyössä muun muassa
muiden Pohjoismaiden kanssa.
Suomen yleisavustus UNICEFille vuonna 2003 oli 12,6 miljoonaa euroa. Lisäksi
Suomi kanavoi 3,4 miljoonaa euroa huma-
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Kalatori Sri Lankan Jaffnassa. Kuva: Nana Hietanen.
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nitaarista apua UNICEFin kautta Afrikan
maille sekä Afganistaniin, Irakiin ja PohjoisKoreaan. Vuonna 2002 Suomi oli yleisavustuksellaan 9. sijalla avunantajien keskuudessa.
Suomi jatkoi vuonna 2003 avustustaan
UNICEFin toimintaan tyttöjen koulutuksen
edistämiseksi. Tarkoitukseen myönnettiin
200 000 euroa. Järjestön arvion mukaan
tyttöjen koulutukselle asetettuja maailmanlaajuisia tavoitteita ei kyetä saavuttamaan
ilman erityistoimenpiteitä. Ohjelman avulla
pyritään vauhdittamaan tyttöjen kouluun
pääsyä 25 maassa.
Kahdenvälisessä yhteistyössä Suomi on
osallistunut joihinkin hankkeisiin yhdessä
UNICEFin kanssa.
Suomen UNICEF-yhdistys on kansainvälisestikin tarkasteltuna yksi aktiivisimmista
kansallisista yhdistyksistä.
Maailman elintarvikeohjelma WFP

● Tehtävä: vastaa YK:n elintarvikeavusta
hätätilanteissa ja kehitysohjelmissa
● Painotukset: hätäapu kriiseissä ja luonnononnettomuuksissa, ja tällöin heikoimmassa asemassa olevien lasten ja
naisten ravinnonsaannin turvaaminen.
Kehitysohjelmissa painotus on kouluruokailun tarjoamisessa ja infrastruktuurin rakentamisessa Ruokaa työstä
–ohjelmalla
● Toimintaa 83 maassa, 60 kenttätoimistoa
● Pääjohtaja James T. Morris (Yhdysvallat), päämaja Roomassa
● Rahoitus perustuu vapaaehtoissuorituksiin: vuonna 2003 käteis- ja ruokatavaralahjoitukset yhteensä yli 2,2 miljardia
dollaria
● Suomen rahoitus 2003: yleisavustus 7,4
miljoonaa euroa, humanitaarista apua
6,9 miljoonaa euroa

Maailman elintarvikeohjelma WFP:n toiminnasta yli puolet kohdistuu elintarvikeapuun katastrofien yhteydessä. Lisäksi järjestö toteuttaa kehityshankkeita sekä siirtymäohjelmia hätäavusta kehityksen tukemiseen.
Sen toteuttamissa kehitysohjelmissa pyritään
vahvistamaan elintarviketurvaa maailman
köyhimmissä maissa. Kehitysohjelmien painopiste on kouluruokailun kehittämisessä ja
erityisesti tyttöjen koulunkäynnin edistämisessä kouluruokailun avulla. Perheen ravinnonsaannista vastuussa olevien naisten työllistämiseen ja kouluttamiseen sekä samalla
infrastruktuurin rakentamiseen pyritään niin
sanotuilla Ruokaa työstä -hankkeilla. WFP
toimii yhteistyössä muiden YK-järjestöjen,
kuten UNICEFin, WHO:n, FAOn ja IFADin
kanssa. Pääjohtaja James Morris on toiminut
YK:n pääsihteerin erityislähettiläänä eteläisessä Afrikassa.
WFP on nopea ja tehokas hankkiessaan,
kuljettaessaan ja jaellessaan elintarvikkeita. Se
on ottanut erityisen hyvin huomioon tasaarvonäkökulman. Morrisin johdolla on
uudistettu ja tehostettu järjestön hallintoa ja
budjetointia sekä käytännön toimintaa.
Vuonna 2003 hyväksytyissä strategisessa
suunnitelmassa nelivuotiskaudelle ja kahden
vuoden budjetissa on uudenlainen, tavoite- ja
tulossuuntautunut ote. Käytäntöjen kehittymistä on siten seurattava lähivuosina, jolloin
Suomikin on johtokunnassa (2004–2005).
WFP:llä ei ole säännöllistä jäsenmaksua,
vaan sen toiminta perustuu vapaaehtoisiin lahjoituksiin. Vuonna 2003 runsas neljäsosa järjestön saamista lahjoituksista oli elintarvikkeita ja
loput käteisavustuksia. Suurimmat avunantajat
ovat Yhdysvallat, EY ja Japani. Suomi on järjestön viidenneksitoista suurin avunantaja, per
capita -perusteella kuudenneksi suurin. Suomen yleisavustus ohjattiin järjestön kehitysohjelmille. Tästä avustuksesta yhdellä viidesosalla
toimitettiin suomalaista rypsiöljyä.
WFP päättää itse maat, joiden kehitysoh-
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Aids-valistaja työssään Matabelemaassa, Zimbabwessa. Kuva: Martti Lintunen.

jelmille apu kohdennetaan. Humanitaarisiin
tarkoituksiin annetut avustukset ovat aina
raha-avustuksia, ja Suomi ilmoittaa WFP:lle,
minkä kohteen avustamiseen sen myöntämät
rahaerät on tarkoitettu.
YK:n hiv/aids-ohjelma UNAIDS

● Tehtävä: hiv-tartuntojen ja aidsin vastainen toiminta
● Toimintaa noin 150 maassa
● Pääjohtaja: Peter Piot (Belgia)
● Tukijajärjestöt: WHO, UNDP, UNICEF,
UNESCO, UNFPA, UNDCP, ILO ja Maailmanpankki
● Kokonaisrahoitus: kaksivuotisbudjetti
(2002–2003) 190 miljoonaa dollaria
● Suomen rahoitus vuodelle 2003: 3 miljoonaa euroa
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Vuonna 1996 käynnistetty UNAIDS-ohjelma on laaja, useilla aloilla toimiva hiv-tartuntojen ja aidsin vastainen ohjelma. Ohjelman
ensisijainen tehtävä on johtaa aidsin vastaista
toimintaa maailmanlaajuisesti. Se luo yleiset
toimintalinjat aidsin vastaiselle toiminnalle,
koordinoi tukijajärjestöjensä toimintaa alalla ja
antaa niille teknistä apua.
Vuonna 2002 valmistunut, viisi toimintavuotta kattanut evaluointi antoi myönteisen
kuvan järjestön toiminnasta. UNAIDSin työ
maailmanlaajuisella tasolla on onnistunut
hyvin, mutta maatasolla tulokset ovat jääneet
heikommiksi. Tiedon lisääntyminen ei ole vaikuttanut ihmisten käyttäytymiseen toivotulla
tavalla. Tämän huomioon ottaminen tulevassa toiminnassa on suuri haaste, samoin
uuden maailmanlaajuisen rahoitusjärjestelmän aikaansaaminen, joka myös on osoittautunut vaikeaksi tehtäväksi.
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YK:n erityisjärjestöt
YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö
FAO

● Tehtävä: auttaa rakentamaan maailmaa, jossa elintarviketurva on taattu
nykyisille ja tuleville sukupolville
● Painotukset: maatalouden ja elintarvikkeiden tuotannon edistäminen,
maaseutuväestön köyhyyden vähentäminen ja elinehtojen parantaminen
sekä ympäristönhoito kestävän kehityksen ehdoin
● Jäsenmaita 187 ja EY, toimipisteitä 78
maassa
● Pääjohtaja: Jaques Diouf (Senegal),
päämaja Roomassa
● Rahoitus: kaksivuotisbudjetti
(2002–2003) yhteensä 1,34 miljardia
dollaria, josta jäsenmaiden budjetin
ulkopuolisia avustuksia noin 570 miljoonaa dollaria.
● Suomen tuki vuonna 2003: maa- ja
metsätalousministeriön maksama
jäsenmaksu runsaat 1,9 miljoonaa
euroa ja ulkoasiainministeriön rahoittama humanitaarinen apu 300 000
euroa sekä temaattinen tuki 75 000
euroa.
Vuosituhatjulistuksessa sekä Maailman
elintarvikehuippukokouksessa ja sen seurantakonferenssissa on asetettu yhteiseksi
tavoitteeksi puolittaa maailman nälkää
näkevien määrä vuoteen 2015 mennessä.
Syksyllä 2003 valmistuneen raportin
mukaan 1990-luvun alussa tapahtunut
varovainen kehitys tähän suuntaan on
vuosituhannen vaihteessa kääntynyt taaksepäin. Nälkää näkevien määräksi raportissa arvioidaan 842 miljoonaa ihmistä.
YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö
FAOn joulukuussa 2003 kokoontunut

yleiskokous pohtikin tilanteen ongelmallisuutta.
Tilanne luo vakavan taustan seurantakonferenssissa sovitulle työlle, jonka tarkoitus on laatia kansallisen toiminnan
tueksi vapaaehtoiset ohjeet jokaisen
ihmisen oikeudesta riittävään ruokaan.
Ruokaturva- ja ihmisoikeusasiantuntijoista koostuva hallitustenvälinen työryhmä käynnisti tekstin työstämisen
vuonna 2003. EU-maat ovat koordinoineet valmisteluja sekä neuvoston FAOtyöryhmässä että komission koolle kutsumissa asiantuntijatapaamisissa.
FAOn neuvostossa ja yleiskokouksessa
sekä niitä edeltäneessä EU-valmistelussa
Suomi suhtautui rakentavalla tavalla
pyrkimyksiin tehostaa järjestön toimintaa. Suomi pyrki saamaan aikaan keskustelua siitä, mitä asioita järjestön tulisi
arkityössään painottaa, jotta siinä tulisivat huomioiduksi pitkän aikavälin suunnitelmat ja budjetin asettamat rajat. Suomi kohdisti huomiota muun muassa
vuosituhattavoitteiden edistämiseen sekä
tasa-arvotyöhön. Neuvostossa ja osin
yleiskokouksessakin Suomi toimi vakiintuneen kierron mukaisesti myös Pohjoismaiden puhemiehenä. Tähän liittyen
vuonna 2003 järjestettiin Helsingissä
kaksi pohjoismaista kokousta. Marraskuussa pidettyyn jälkimmäiseen tilaisuuteen osallistuivat Suomessa tuolloin vierailleet FAOn apulaispääjohtajat Louise Fresco,
joka vastaa maataloudesta, ja Henri Carsalade, jonka vastuulle kuuluu tekninen
yhteistyö.
Suomi on FAOn neuvoston jäsen vuosina 2003–2005. Toiminnan tueksi ulkoasiainministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö laativat keväällä 2003 erityisen
Suomen FAO-linjauksen, jonka Suomen
FAO-toimikunta käsitteli.
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Kansainvälinen työjärjestö ILO

● Tehtävä: edistää perusoikeuksia ja parantaa työoloja, elinoloja, sosiaaliturvaa ja
työllistymismahdollisuuksia
● Painotukset: kehitysyhteistyössä erityisesti
lapsityövoiman pahimpien muotojen
poistaminen ja työturvallisuuden edistäminen
● Toimii kaikissa maanosissa kolmikantaperiaatteella (hallitukset, työnantajat ja
työntekijät), kenttätoimistoja 40
● Pääjohtaja Juan Somavia (Chile) aloitti
toisen toimikautensa vuonna 2003, päämaja Genevessä
● Rahoitus: kaksivuotisbudjetti
(2002–2003) noin 434 miljoonaa dollaria
● Suomen tuki vuonna 2003: työministeriön maksama jäsenmaksu 1,22 miljoonaa euroa
Kansainvälisen työjärjestön ILOn kehitysohjelmista tällä hetkellä suurin on lapsityövoiman käyttöä vastustava IPEC-ohjelma.
Ohjelman ensisijainen tavoite on poistaa lapsityövoiman hyväksikäytön kaikkein pahimmat muodot, kuten lapsiprostituutio, orjatyö
sekä laittomien ja vaarallisten töiden teettäminen. IPEC pyrkii auttamaan erityisesti
kaikkein nuorimpia työntekijöitä ja tyttölapsia. Suomi on tukenut ohjelmaa pitkäjänteisesti.
Vuonna 2003 Suomi myönsi IPEC-ohjelman yleisavustukseen 380 000 dollaria. Varat
tulivat ILOn Finnish General Fund -tilillä
olleesta ylijäämästä. Lisäksi Suomi myönsi
jatkorahoitusta hankkeelle työtätekevien
katulasten ongelman helpottamiseksi Venäjällä. Hankkeella pyritään vähentämään katulasten ja orpojen hyväksikäyttöä ja tukemaan
kadulla työskentelevien lasten ja nuorten selviytymistä yhteiskunnassa. Suomi rahoittaa
vastaavaa katulapsihanketta 200 000 eurolla
myös Leningradin alueella vuosina
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2003–2004. Suomen tukema kolmivuotinen
IPEC-hanke Filippiineillä kultakaivosten lapsityövoiman käytön lopettamiseksi Camarines
Nortessa päättyi kesällä 2003.
ILO on huomioinut työssään vammaiset ja
pyrkinyt parantamaan näiden asemaa. Normeja määrittelevän työn ohella järjestö antaa teknistä tukea muun muassa vammaisten yhteisöpohjaisia kuntoutushankkeita edistävään ohjelmaansa kuntoutuksen toteuttamiseksi. Yhteistyöneuvotteluissa määriteltyjen painotusten
mukaisesti Suomi päätti vuonna 2003 myöntää
300 000 dollaria Suomen ylijäämätililtä vajaakuntoisten henkilöiden työkykykuntoutukseen.
ILOn asettama globalisaation sosiaalisia
ulottuvuuksia pohtiva maailmankomissio jatkoi työtään vuonna 2003 presidentti Tarja
Halosen ja Tansanian presidentti William Benjamin Mkapan johdolla. Komission raportti
julkistetaan helmikuussa 2004, ja sitä on tarkoitus käsitellä ILOn hallintoneuvoston kokouksessa maaliskuussa 2004. Raportin odotetaan
avaavan uusia näkökulmia globalisaatiokeskusteluun ja tuovan uusia ratkaisuehdotuksia ja
suosituksia globalisaation hallitsemiseksi. Suomi tuki vuonna 2003 komission työtä 50 000
eurolla.
Vuoden 2003 huhtikuussa käytiin ILOn ja
Suomen väliset yhteistyöneuvottelut. Alivaltiosihteeri Pertti Majanen johti Suomen kolmikantaista valtuuskuntaa: ulkoasiainministeriön
ja työministeriön edustajien lisäksi mukana olivat työnantajien ja työntekijöiden edustajat.
Neuvottelujen tuloksena Suomi ja ILO määrittelivät yhteistyönsä painopisteiksi lapsityövoiman käytön ehkäisyn, globalisaation hallinnan,
kolmikantayhteistyön, sukupuolten välisen
tasa-arvon sekä vammaiset.
YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö
UNESCO

● Tehtävä: vastaa YK:n opetus-, tiede- ja kulttuuriohjelmista
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Kuva: Kenia / Veikko Ruohotie.

● Painotukset: kehitysyhteistyössä erityisesti perusopetus, koulutus ja lukutaidon
edistäminen, jotka osaltaan toteuttavat
YK:n Vuosituhatjulistusta ja sen kehityspäämääriä
● Toimintaa 178 maassa, kenttätoimistoja
56 maassa
● Pääjohtaja Koischiro Matsuura (Japani),
päämaja Pariisissa
● Kokonaisrahoitus: kaksivuotisbudjetti
(2004–2005) 610 miljoonaa dollaria
● Suomen tuki vuonna 2003: opetusministeriön maksama jäsenmaksu 1,67 miljoonaa euroa
Pääjohtaja Matsuuran käynnistämä
uudistus YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCOn toiminnan jäntevöittämi-

seksi jatkui vuonna 2003. Uudistusten tavoitteena on järjestön tehokkuuden, näkyvyyden,
avoimuuden ja luotettavuuden parantaminen. YK:n vuosituhatjulistus muodostaa puitteet toiminnalle. Köyhyyden poistamista koskeva päämäärä on läpileikkaava teema
UNESCOn kaikessa toiminnassa.
Kehitysyhteistyössä UNESCOn päätehtävänä on edistää perusopetusta ja koulutusta
kehitysmaissa. Tämän tehtävän perustana on
vuonna 1990 käynnistynyt Koulutus kaikille
-ohjelma (Education for all, EFA), jota
UNESCO toteuttaa yhteistyössä UNICEFin,
UNDP:n, UNFPAn ja Maailmanpankin kanssa. Tavoitteena on perusopetuksen takaaminen kaikille vuoteen 2015 mennessä.
UNESCO johtaa ohjelman seurantaa ja avustaa alueellisten ja maakohtaisten koulutus-
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strategioiden laadinnassa. Pohjoismaiden ja
UNESCOn välinen Koulutus kaikille -ohjelmaa tukeva yhteistyöasiakirja allekirjoitettiin
lokakuussa 2003.
Suomen yhteistyö UNESCOn kansainvälisen koulutusinstituutin (IIEP) kanssa jatkuu.
Ohjelman tavoitteena on parantaa kehitysmaiden koulutussuunnittelun ja -hallinnon
tasoa koulutustoiminnan avulla.
Tiedonvälityksen kehittämisohjelman
(IPDC) tavoitteena on kohentaa kehitysmaiden viestintäoloja. Erityisesti kehittämisohjelman toteutuksessa on painotettu demokratian edistämistä ja nuorten viestintäoloja.
Suomi on edustettuna ohjelman neuvostossa.
Suomi rahoittaa UNESCOn kautta viestintäasiantuntijan toimintaa järjestön Ramallahissa olevassa toimistossa. Kustannukset ovat
vajaat 200 000 euroa vuodessa. Asiantuntijan
tehtäviin kuuluu vapaan ja riippumattoman
tiedonvälityksen ja erityisesti palestiinalaisten
ja israelilaisten toimittajien välisen vuoropuhelun kehittäminen Lähi-idässä.
UNESCOn yleiskokouksen 32. istunto
pidettiin Pariisissa syys–lokakuussa 2003.
Yleiskokous onnistui hyvin. Yhdysvallat palasi
järjestön jäseneksi 18 vuoden poissaolon jälkeen ja kokous päätti siirtymisestä reaaliseen
kasvuun tähtäävään budjettiin nollabudjetin
sijasta. UNESCOn kasvatusohjelmasta käydyn keskustelun pääpaino oli odotetusti Koulutus kaikille -ohjelmassa. Yleiskokous tuki
yksimielisesti tämän koulutusalan merkittävimmän ohjelman toteuttamista ja sen ulottamista kaikille koulutustasoille elinikäisen
oppimisen tavoitteet huomioon ottaen.
Ohjelman toivotaan vuosina 2006–2007 kiinnittyvän edelleen selkeästi YK:n vuosituhattavoitteiden toteuttamiseen, sillä koulutus on
keskeinen keino köyhyyden poistamisessa.
Ohjelma on tärkeässä asemassa myös Lukutaidon ja Kestävän kehityksen ja koulutuksen
vuosikymmenten (2003–2012 ja 2005–2014)
seurannassa.
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Yleiskokous korosti erityisesti yhteiskuntatieteellisen MOST-ohjelman (Management of
Social Transformations) vahvistamista ja edelleen kehittämistä. Suomi valittiin uudelleen
MOST-neuvoston jäseneksi, ja se toimii neuvoston varapuheenjohtajana. UNESCOn viestintäohjelmaan liittyen käsiteltiin näkyvästi
joulukuussa 2003 alkanutta Maailman tietoyhteiskuntahuippukokousta, jonka ensimmäinen
vaihe pidettiin Genevessä ja toinen vaihe pidetään Tunisissa 2005.
Yleiskokous hyväksyi päätöslauselman, joka
mahdollistaa UNESCOn kulttuurista moninaisuutta koskevan yleissopimuksen laatimisen.
Rauhaa, kestävää kehitystä ja demokratian vahvistamista tukeva sopimus on tarkoitus hyväksyä
järjestön seuraavassa yleiskokouksessa.
YK:n teollistamisjärjestö UNIDO

● Tehtävä: edistää ja nopeuttaa kehitysmaiden teollistumista kestävän teollisen kehityksen pohjalta
● Painotukset: köyhyyden vähentäminen,
elinolojen parantaminen ja yleisen hyvinvoinnin edistäminen
● Toiminta: hankkeita 109 maassa, maatoimisto 29 maassa
● Pääjohtaja: Carlos Alfredo Magariños
(Argentiina), päämaja Wienissä
● Kokonaisrahoitus: kaksivuotisbudjetti
(2002–2003) 160 miljoonaa euroa. Suomi
ei antanut erityistukea UNIDOlle vuonna
2003.
Viime vuosikymmenen lopulla perusteellisesti uudistetun YK:n teollistamisjärjestö UNIDOn toiminta keskitettiin aloille, joilla järjestöllä on erityisosaamista. Päätavoitteiksi määriteltiin kehitysmaiden teollisen toimintakyvyn vahvistaminen ja puhtaamman kestävän teollisen
kehityksen edistäminen. Keskeisiä toimialoja
ovat teollisuuspolitiikka, ympäristö, naisyrittäjyyden tukeminen ja maatalousteollisuus. Järjes-
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Kuva: Kambodzha / Martti Lintunen.

tö kiinnittää entistä enemmän huomiota pienten ja keskisuurten yritysten tukemiseen.
UNIDO on viime vuosien kuluessa
vakiinnuttanut edellä mainitut uudet linjaukset. Toiminnan pääpaino on vähiten kehittyneissä maissa, ensisijaisesti Afrikassa. Järjestö
on tiivistänyt yhteyksiään muihin YK-järjestöihin: se toimii merkittävien ympäristöjärjestöjen, kuten Maailmanlaajuisen ympäristörahaston (GEF) ja Monenkeskinen otsonirahaston, hankkeiden toimeenpanijana ja osallistuu UNDAFiin, joka pyrkii parantamaan
YK:n kehitysohjelmien keskinäistä koordinaatiota maaohjelmissa.
UNIDOn suurin tulevaisuuden haaste on
uudistusten loppuunsaattaminen ja riittävän
rahoituksen turvaaminen uusituille teknisen
avun ohjelmille.

Suomi on toiminut vuosina 2002–2003 järjestön ohjelma- ja budjettikomitean jäsenenä.
Jäsenyys jatkuu seuraavalla kaksivuotiskaudella 2004–2005.
Maailman terveysjärjestö WHO

● Tehtävä: turvata paras mahdollinen terveys
kaikille ihmisille
● Jäsenvaltioita: 192
● Pääjohtaja: Lee Jong-Wook (Etelä-Korea),
päämaja Genevessä
● Rahoitus: kaksivuotisbudjetti (2002–2003)
843 miljoonaa dollaria
● Suomen tuki vuonna 2003: sosiaali- ja terveysministeriön maksama jäsenmaksu
noin 1,97 miljoonaa euroa. Kehitysyhteistyövaroista myönnettiin 1,6 miljoonaa
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Kuva: Tansania / Martti Lintunen.

euroa järjestön temaattisiin ohjelmiin:
tupakan vastainen ohjelma, terveysjärjestelmien kehittäminen, mielenterveysohjelma, polion ja pneumokokin hävittämisohjelmat, maakohtaiset ohjelmat.
Maailman terveysjärjestö WHO:n asema
ja toiminta terveysalan asiantuntijajärjestönä
ja pitkäjänteisen terveyspolitiikan rakentajana
tukee terveydenhuollon kestävää kehitystä.
Järjestön erityistavoitteena on kehittää köyhimpien maiden ja asukkaiden terveysoloja.
Ensisijaisia toiminta-aloja ovat olleet terveysjärjestelmien kehittämisen lisäksi polion,
tuberkuloosin ja malarian taltuttaminen,
tupakan vastainen toiminta, veriturvallisuuden edistäminen, mielenterveys, krooniset
taudit ja elintarviketurvallisuus.
Edellinen pääjohtaja, Gro Harlem Brundt-
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land, uudisti voimakkaasti järjestön toimintaa. Uusi pääjohtaja aloitti tehtävässään heinäkuussa 2003, joten hänen linjauksiaan
on ennenaikaista arvioida.
Vuonna 2000 aloitetut tupakoinnin
rajoittamista koskevat neuvottelut saatiin
päätökseen vuonna 2003, ja kansainvälinen tupakoinnin rajoittamista koskeva
puitesopimus hyväksyttiin WHO:n yleiskokouksessa toukokuussa 2003. Suomi
allekirjoitti sopimuksen kesäkuussa.
Hiv ja aids ovat keskeisellä sijalla
WHO:n toiminnassa. Järjestön Three by
Five -aloitteen tavoitteena on saattaa kolme
miljoonaa tartunnan saanutta ihmistä lääkehoidon piiriin vuoteen 2005 mennessä.
Järjestö jatkoi edellisen pääjohtajan aloittamaa erityisesti kehitysmaille kohdennettua
seminaarisarjaa kansantalouden ja terveyden
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suhteesta. Tutkimusten mukaan hyvä terveydenhuollon tila edistää talouden kehitystä.
Tuki tutkimuslaitoksille
YK:n sosiaalisen kehityksen
tutkimusohjelma UNRISD

● Tehtävä: sosiaalisen kehityksen ajankohtaisia kysymyksiä käsittelevä tutkimustyö
● Toimintaa yli 90 maassa
● Pääjohtaja: Thandika Mkandawire
(Ruotsi), päämaja Genevessä
● Kokonaisrahoitus vuonna 2003: kolme
miljoonaa dollaria
● Suomen tuki vuonna 2003: 249 000
euroa yleistukena
UNRISD on sosiaalialan tutkimuslaitos,
joka keskittyy kehitysmaita hyödyttävään
tutkimukseen, tiedon hankintaan ja tilastointiin. Järjestön tutkimusohjelmaan on
sisältynyt useita tärkeitä ja Suomenkin
kannalta kiinnostavia sosiaalisia kysymyksiä kuten köyhyys, poliittinen väkivalta,
etniset konfliktit, pakolaiskysymykset,
huumekauppa, ympäristön tila, tasa-arvo
sekä rakennesopeutusohjelmien ja taloudellisten kriisien sosiaaliset vaikutukset.
UNRISD avustaa kehitysmaiden tutkimustoiminnan kehittämistä verkostoitumisen kautta. Lisäksi se järjestää seminaareja ja konferensseja toimien kansainvälisenä kehityskysymysten keskustelu- ja analyysifoorumina.

Britannia), päämaja Helsingissä
● Kokonaisrahoitus: noin 5,8 miljoonaa
dollaria vuosille 2002–2003
● Suomen tuki vuonna 2003: noin
100 000 euroa
● Johtokunnassa on yksi suomalaisjäsen
Helsingissä sijaitsevan YK:n yliopiston
(UNU) alaisen Wider-tutkimuslaitoksen tehtävänä on osallistua maailmanlaajuisten kehitysongelmien tutkimustoimintaan ja analysoida
maailmantalouden ongelmia. Laitos myös
kouluttaa nuoria tutkijoita, pitää kehitystalouden kursseja suomalaisissa yliopistoissa ja korkeakouluissa sekä järjestää seminaareja ja yleisöluentoja. Widerin toiminnan arviointi vuonna 2001 antoi siitä myönteisen kuvan.
Wider-instituutin tutkimusaiheet ja tulokset ovat merkittäviä YK-järjestelmälle ja
isäntämaa Suomelle. Vuonna 2003 laitos järjesti Helsingissä kaksi konferenssia, joiden
aiheina olivat eriarvoisuus, köyhyys ja hyvinvointi sekä maailmanlaajuisen vaurauden
jakaminen. Lisäksi Wider järjesti toistakymmentä pienimuotoisempaa seminaaria ja
yleisötilaisuutta, joista seitsemän pidettiin
Helsingissä. Aihepiireinä olivat muun muassa uudet kehitysrahoituslähteet, konfliktien
jälkeinen jälleenrakennustoiminta ja LänsiAfrikan yhteisvaluuttavyöhykkeen pitkän
aikavälin kehitys.
Widerin tulevassa tutkimusohjelmassa
2004–2005 keskeisellä sijalla ovat vuosituhattavoitteet.
Isäntämaavelvoitteiden ohella Suomi
tuki instituuttia 100 000 eurolla vuonna
2003.

Taloudellisen kehitystutkimuksen
kansainvälinen instituutti WIDER

● Tehtävä: sosiaalisen kehityksen ajankohtaisia ongelmia käsittelevä tutkimustoiminta
● Pääjohtaja: Anthony Shorrocks (Iso-
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■ Kansainväliset
kehitysrahoituslaitokset
Kansainväliset kehitysrahoituslaitokset
tukevat köyhien ja keskitulotason maiden
taloudellista ja sosiaalista kehitystä tarjoamalla niille pääomia lainojen ja teknisen
avun muodossa. Maailmanlaajuisesti kehitysyhteistyöhön kanavoitavista varoista
suurimmat rahamäärät kulkevat rahoituslaitosten kautta. Tästä syystä Suomi on
pitänyt tärkeänä, että rahoituslaitokset
toimivat hyvässä sopusoinnussa ja sopivaa
työnjakoa noudattaen muiden avunantajien, erityisesti YK-järjestelmän ja kahdenvälisten avunantajien kanssa. Perinteisesti
työnjakoa on helpottanut se, että pankit
ovat keskittyneet lainanantoon ja muut
ovat antaneet lähinnä lahjamuotoista
apua. Tämä asetelma on kuitenkin muuttumassa, kun rahoituslaitosten viimeisimpiin lisärahoituksiin on sovittu verrattain
suuret lahjarahoituksen osuudet. Esimerkiksi Maailmanpankkiryhmään kuuluvassa Kansainvälisessä kehitysjärjestössä
(IDA) sekä Afrikan kehitysrahastossa lahjan osuus on 18–21 prosenttia kokonaisrahoituksesta.
Pankkien lisääntynyt lahjamuotoinen
toiminta on erityisesti USA:n ajama
uudistus, ja on odotettavissa, että jatkossa
esiintyy paineita edelleen kasvattaa lahjarahoituksen osuutta kehityspankkien toiminnassa. Lisääntynyt lahjaosuus aiheuttaa myös tarpeen täyttää saamatta jäävien
takaisinmaksujen aiheuttama rahoitusvaje. Jollei rahoittajamailta löydy lisärahoitusta, saattaa tämä johtaa kehitysmaille
tarjolla olevien resurssien kokonaismäärän pienenemiseen, vaikka maailmanlaajuisesti katsoen avun lahja-aste kasvaakin.
Suomi on painottanut YK-järjestelmän
johtajuutta kansainvälisessä kehityskeskustelussa. Tätä taustaa vasten on hyvä
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aikaansaannos, että kaikki merkittävimmät
kehitysrahoituslaitokset ovat tänä päivänä
sitoutuneet YK:n vuosituhattavoitteisiin.
Kehitysrahoituslaitoksilla ja YK-järjestelmällä on nyt samankaltaisemmat tavoitteet
kuin koskaan aiemmin.
Sekä kansainvälisen että kansallisen
tason yhtenäisyyden varmistamiseksi Suomen eri viranomaistahot, jotka vastaavat
Suomen suhteista kansainvälisiin rahoituslaitoksiin, tiivistivät yhteistyötään vuoden
2003 aikana. Ulkoasiainministeriö, valtiovarainministeriö ja Suomen Pankki ovat
säännöllisessä yhteydessä keskenään ja pyrkivät muodostamaan yhtenevät näkemykset kaikista keskeisistä rahoituslaitoksissa
esillä olevista asioista. Sen lisäksi erityisesti
maailmanpankkiasioissa, joissa kansallisesti
vastuullisia tahoja ovat sekä valtiovarainministeriö että ulkoasiainministeriö, on
näiden kahden tahon yhteydenpito parhaimmillaan päivittäistä.
Kehitysrahoituslaitoksille yleensä on
ominaista pitkän aikavälin toiminta. Yhdellä lisärahoituskierroksella voidaan sitoutua
rahoitukseen seuraavien 3–10 vuoden aikana. Suomi on lähtenyt osallistumisessaan
siitä, että tuemme pitkäjänteistä rahoituslaitosten kehitysyhteistyötä parhaiten toimimalla rahoittajana vakaalla, ennustettavalla ja vastuullisella tavalla. Suuri osa vuoden 2003 toiminnasta ja rahoituksen kanavoinnista tapahtui jo aiempina vuosina
tehtyjen sitoumusten perusteella.
Maailmanpankkiryhmä

Toimintavuoden 2003 aikana Maailmanpankkiryhmän toiminta keskittyi sen Monterreyn kehitysrahoituskonferenssissa tekemien sitoumusten ja linjausten toteuttamiseen vuosituhatpäämäärien saavuttamiseksi. Maailmanpankkiryhmä on ollut aktiivinen osallistuja velkakysymyksissä, avun
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tuloksellisuuden parantamisessa ja tulosten
mittaamisessa, kehitysrahoituksen ja operatiivisten toimintojen harmonisoinnissa
sekä kaupan ja kehityksen kysymyksissä.
Syyskuussa Dubaissa järjestetyssä vuosikokouksessa pankki esitteli tutkimuksensa,
joka selvitti, miten taloudellisten ja
sosiaalisten uudistusten, kaupan vapauttamisen ja lisääntyvän kehitysavun yhteisvaikutuksella päästäisiin lähemmäs vuosituhattavoitteiden toteutumista. Kokouksessa
käsiteltiin myös kehitys- ja siirtymätalousmaiden edustautumis- ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä Maailmanpankin ja
Kansainvälisen valuuttarahaston toiminnassa. Vaikka kehitysmaiden edustajien toimintavalmiudet ja muu tekninen kapasiteetti ovatkin kehittyneet, uudistukset
virallisissa ääni- ja valtarakenteissa vaativat
vielä paljon lisäneuvotteluja.
Kehitysmaiden velkaongelma pysyi keskusteluissa koko vuoden. Tähän mennessä
27 kaikkein velkaantuneinta köyhää maata
on alkanut saada velkahelpotuksia HIPCohjelman puitteissa. Ohjelma on viime
vuosina edennyt hitaasti muun muassa
maailmantalouden taantuman ja perushyödykkeiden hintavaihteluiden kielteisten
talousvaikutusten vuoksi. Joidenkin jo
ohjelmassa olevien maiden velkataakka on
tuesta huolimatta kestämättömällä tasolla.
Maailmanpankki on yhdessä Kansainvälisen valuuttarahaston kanssa aloittanut selvityshankkeen, jossa velkakysymystä laajennetaan HIPC-ohjelman lisäksi huomioimaan muun muassa maan taloudellinen riskinsietokyky ja kotimaisen velan
osuus. Maakohtaiseen velka-analyysiin
sisältyy tärkeä selvitys velkakestävyyden ja
vuosituhattavoitteiden toteutumisen suhteesta.
Velkahelpotusohjelman rahoitus on yhä
paljolti avoin siitä huolimatta, että useat
avunantajat, Suomi mukaan luettuna, ovat

peräänkuuluttaneet kaikkien velkojien
tasapuolista osallistumista velkatalkoisiin.
Suomi on kattanut laskennallisen osuutensa, ja vuonna 2003 Suomi osallistui HIPCrahoitusvajeen kattamiseen viidellä miljoonalla eurolla.
Maailmanpankin pehmeäehtoisia luottoja antavan rahaston, Kansainvälisen kehitysjärjestön (IDA) 13. lisärahoituskausi
käynnistyi vuonna 2002. Suomen osuus
lisärahoituksesta oli 0,6 prosenttia, eli
yhteensä noin 86 miljoonaa euroa vuosille
2002–2007. Vuonna 2003 tästä maksettiin
4,7 miljoonaa euroa.
Kehitysjärjestö IDAn 13. lisärahoituksessa etusijalla ovat opetus, sukupuolten
tasa-arvo, hiv:n, aidsin ja muiden tarttuvien tautien torjunta, maaseutukehitys,
ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen kaikessa kehitysyhteistyössä sekä yksityisen sektorin kehittäminen. Afrikkaan
pyritään ohjaamaan noin puolet varoista.
IDA-rahoituksen saannissa maan oma
edistyminen ja toimenpiteet kehityksen
eteen palkitaan, eli kyseessä on niin sanottu suoritusperustainen lainananto. Lahjarahoituksen osuus on 18–21 prosenttia
lisärahoituksen kokonaissummasta. Sen
käyttökohteita ovat muun muassa konfliktista toipuvat maat ja vaikeat velkatilanteet.
Marraskuussa tehdyssä väliarvioinnissa
IDAn katsottiin toteuttaneen hyvin sille
asetetut tavoitteet. Arvioinnissa korostettiin järjestön avun linjaamista kansallisten
köyhyyden vähentämisohjelmien mukaisesti, avun yhdenmukaistamista sekä avun
ja järjestön oman toiminnan tuloksellisuuden mittaamista. Koko IDAn rahoituksesta
yli 40 prosenttia on kohdistunut vähiten
kehittyneisiin maihin ja yli 50 prosenttia
muihin matalan tulotason maihin.
Maailmanpankin pääjohtaja James Wolfensohn tapasi Pohjoismaat yhteisessä
tapaamisessa Kööpenhaminassa tammi-
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kuussa. Tapaamisessa todettiin, että monet
Pohjoismaiden jo pitkään painottamat asiat
ovat viime vuosina saaneet kiitettävästi painoarvoa pankin toiminnassa. Maailmanpankkiryhmän eri osista tehtiin vuoden
aikana lukuisia vierailuja Helsinkiin, ja
yhteydet niin pankin pääkonttoriin Washingtoniin kuin maatoimistoihin eri puolilla ovat olleet tiiviitä.
Suomi edusti pohjoismais-balttilaista
äänestysryhmää vuosikokouksen yhteydessä pidetyssä Maailmanpankin toimintaa
ohjaavassa ministeritason kehityskomiteassa. Ministeri Kalliomäki korosti kansallisten
köyhyyden vähentämisohjelmien merkitystä vuosituhattavoitteiden saavuttamisessa.
Lisäksi hän painotti strategisella tasolla
määriteltyjen periaatteiden toteuttamista
käytännön tasolla niin, että toteutuksessa
hyödynnetään maiden omaa kykyä osallistua toteutukseen ja kehitetään maiden valmiuksia ja voimavaroja.
Suomen ja Maailmanpankin kahdenvälistä yhteistyötä on pyritty rakentamaan
temaattiseen ja ohjelmalliseen suuntaan ja
toteutettavaksi erilaisten kumppanuuksien
muodossa. Suomi on rahoitusosuudella
mitattuna suhteellisen pieni tekijä, mutta
osaamisensa takia kiinnostava kumppani.
Pankissa Suomea pidetään eräänlaisena
kehityksen mallimaana opetuksen, terveydenhuollon, tieto- ja viestintäteknologian
ja metsäalan saavutusten ansiosta.
Osallistumista ympäristöllisesti ja
sosiaalisesti kestävän kehityksen ESSDrahaston rahoitukseen yhteistyössä Norjan
kanssa jatkettiin vuonna 2003. ESSD-rahaston varat ovat sitomattomia, ja ne kohdennetaan hankkeisiin kolmessa aihepiirissä:
sosiaalinen kehitys, ympäristö ja köyhyys.
Rahoittajamaat ovat mukana päättämässä
rahoitettavista toiminnoista, ja mukaan
voidaan ottaa myös ulkoasiainministeriön
ulkopuolista suomalaista kehityksen asian-
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tuntemusta. Vuonna 2003 Suomen rahoitusosuus oli 1,3 miljoonaa euroa. Joulukuussa tehdyn arvioinnin perusteella ESSD
on edistänyt integroidun lähestymistavan
hyötyjä pankin toiminnassa. Katsauksen
perusteella katsottiin tarpeelliseksi liittää
sosiaaliturvakysymykset neljänneksi teemaksi rahastoon.
Pankin koulutusinstituutin (WBI) kanssa jatkettiin yhteistyötä kehitysmaiden
oman toimintakyvyn vahvistamiseksi. Suomen 2,7 miljoonan euron kokonaisosuus
ohjataan vuosina 2002–2004 neljään instituutin ohjelmaan: köyhyyden vähentämisohjelmat, hallinnon hajauttaminen ja hyvä
hallinto, parlamenttien rooli sekä sosiaaliset turvaverkot. Koulutusinstituutin verkostoituminen suomalaistahojen, kuten
Stakesin, kanssa on jatkunut.
Pankin tutkimusosaston kanssa solmittiin uusi monivuotinen sopimus. Suomi
rahoittaa vuosina 2003–2005 tutkimusosaston Knowledge for Change -ohjelmaa
yhteensä 1,9 miljoonalla eurolla. Tuki
suunnataan ohjelman peruspalveluja ja
investointiympäristöä tutkiville linjoille.
Suomi on rahoittanut muun muassa World
Development Report 2003/04 -tutkimusta,
jonka aiheena oli peruspalveluiden asema
kehitysmaissa. Raportti on yksi tärkeimmistä ja vaikutuksiltaan merkittävimmistä
pankin julkaisuista.
Asiantuntijarekrytointeja varten perustettua rahastoa Suomi rahoitti noin
830 000 eurolla vuonna 2003. Rahaston
kautta edistetään suomalaisasiantuntijoiden työllistymistä Maailmanpankin pitkäaikaisiin tehtäviin.
Vuonna 2003 myönnettiin 450 000
euroa tukea Maailmanpankin Parlamentaarikot kentällä -ohjelmalle. Ohjelmassa
perehdytetään kehitysmaiden ja avunantajamaiden parlamentaarikkoja Maailmanpankin toimintaan ja menettelytapoihin
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kentällä. Suomen tuki kohdistui erityisesti
kehitysmaiden osallistumiseen. Suomen
eduskunta on vahvasti mukana hankkeessa.
Suomi osallistui 400 000 eurolla Kansainvälisen valuuttarahaston AFRITACohjelman rahoittamiseen vuonna 2003.
Ohjelma auttaa Saharan eteläpuolisen
Afrikan maiden hallituksia vakauttamaan
taloudellista toimintaympäristöä ja
vähentämään köyhyyttä. Se tarjoaa hallituksille teknistä ja taloudellista tietoa sekä
resursseja teknisen avun keskusten kautta.
Lisäksi vuonna 2003 rahoitettiin 20 000
eurolla kansainväliseen maataloustieteiden
ja -teknologian arviointiin liittyvää alueellista kuulemistilaisuutta Kiinassa.
Alueelliset kehitysrahoituslaitokset
Afrikan kehityspankkiryhmä

Afrikan kehityspankki edistää kestävää
taloudellista kasvua ja vähentää köyhyyttä
tarjoamalla julkisen ja yksityisen sektorin
kehityshankkeisiin ja -ohjelmiin lainoja ja
teknistä apua. Pankki edistää investointeja, auttaa tekemään kehityssuunnitelmia,
tukee alueellista yhteistyötä ja antaa
humanitaarista apua. Toiminnassa tuetaan Afrikan maiden köyhyyden vähentämisohjelmia ja maiden omaa kehitystahtoa ja omistajuutta. Pankkiryhmä on
sitoutunut vuosituhattavoitteisiin, ja sen
keskeinen tehtävä on tukea Afrikan
kumppanuusohjelma NEPADia. Toiminnassa painottuvat harmonisaatio ja
yhteistyö muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa.
Pankkiryhmän vuoden 2003 vuosikokouksessa pankin pääjohtaja toi esiin, että
vuonna 2002 Afrikan talouskasvu oli hiipunut alle kolmen prosentin, ensi kerran
sitten vuoden 1995. Syynä olivat muun

muassa viennin ja turismin väheneminen,
kuivuuden aiheuttama maataloustuotannon lasku sekä mantereen konfliktit.
Maanosan talouskasvu on viimeisen viiden
vuoden aikana ollut 3–3,6 prosenttia.
Yhdistettynä maailmantalouden epävakauteen tämä ei enteile hyvää Afrikan mahdollisuuksille saavuttaa vuosituhattavoitteita,
pohjoista ja eteläisintä Afrikkaa lukuun
ottamatta.
Vuosikokouksen yhteydessä järjestettiin
köyhyyden vähentämistä, sosiaalista kehitystä ja vuosituhattavoitteita käsitellyt symposiumi. Siinä useiden Afrikan maiden
edustajat korostivat varojen korvamerkitsemisen olevan ongelma ja ehdottivat suoria budjettitukia sekä siirtymistä hankekeskeisyydestä ohjelma-apuun. He painottivat
myös, että avun vastaanottamisen ja omistajuuden takaamiseksi paikalliset ihmiset ja
voimavarat on saatava mukaan kehitystä
edistävään työhön.
Pankki pyrkii kehittämään toimintansa
tuloksellisuutta afrikkalaisissa jäsenmaissaan. Pankkiryhmällä on erittäin keskitetty
hallintotapa ja vaatimaton maatoimistojen
verkosto. Se on kuitenkin tehnyt periaatepäätöksen 25 maatoimiston avaamisesta.
Uudistusta on jo alettu toteuttaa, mutta
todelliseen maatasolla aktiiviseen, hajautettuun toimintatapaan pankilla on vielä
matkaa.
Viime vuosien aikana on valmisteltu
pankin pitkän aikavälin visio, strateginen
suunnitelma vuosille 2003–2007 sekä
lukuisia sektoripolitiikkastrategioita ja toimintaohjeita. Tämä osoittaa johdon sitoutumista pankin toiminnan kehittämiseen.
Lähiajan suuri haaste on varmistaa suunnitelmien toteutus käytännön toiminnassa.
Viimeisimmän, vuonna 2002 sovitun
lisärahoituspaketin sitoumusten mukaisesti
Suomi osoitti vuoden 2002 lopussa noin
10,3 miljoonaa euroa Afrikan kehityspan-
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Papaijan pomija Matabelemaassa, Zimbabwessa. Kuva: Martti Lintunen.

kin hallinnoimaan Afrikan kehitysrahastoon. Seuraava maksu suoritetaan vuonna
2004. Kehitysrahaston rahoituksesta yli 70
prosenttia kohdistuu vähiten kehittyneisiin
maihin ja yli 20 prosenttia muihin matalan
tulotason maihin. Pankin pääomankorotukseen Suomi osoitti varoja vuonna 2003
yhteensä 398 870 euroa.
Suomella on Afrikan kehityspankin
yhteydessä erillisrahasto käytettäväksi pankin toiminnan kehittämiseen. Suomi
ilmoitti pankille vuonna 2003 valmiudestaan rahoittaa rahastoa edelleen vuosina
2004–2005. Suomi on mukana myös
yhteispohjoismaisessa hyvän hallinnon
rahastossa. Euroissa Suomen osuus rahastosta vuosina 2002–2004 on yhteensä noin
1,09 miljoonaa euroa.
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Syksyn 2003 aikana pankki esittäytyi
Tunisissa vierailleelle suomalaiselle yritysvaltuuskunnalle. Joulukuussa käytiin Suomen ja pankin väliset neuvottelut pankin
politiikkakysymyksistä sekä Suomen rahoitustuen kannalta merkityksellisistä erilliskysymyksistä. Pankista vieraili Suomessa
hankintatoimesta vastaavia henkilöitä, jotka alustivat Finpron järjestämässä, yrityksille tarkoitetussa Afrikka-seminaarissa
sekä kävivät keskusteluja ulkoasiainministeriön edustajien kanssa. Suomen äänestysryhmän edustaja pankin johtokunnassa,
tanskalainen Erik Fiil, vieraili Helsingissä
lokakuussa.
Hyvä keskinäinen koordinaatio ja
yhteistyö ovat tehneet Pohjoismaiden ryhmästä yhtenäisen vaikuttajan pankissa.
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Pohjoismaat ovat pystyneet antamaan lisäarvoa erityisesti sellaisiin teemoihin kuin
avoimuus ja hyvä hallinto, tasa-arvo ja kestävä kehitys. Pohjoismais-sveitsiläisintialaisen äänestysryhmämme johtokuntaedustajan toimistossa on sovitun kierron
mukaisesti suomalainen neuvonantaja syksystä 2003 syksyyn 2005.
Aasian kehityspankkiryhmä

Aasian kehityspankin päämääränä on
Aasian ja Tyynenmeren alueen väestön ja
erityisesti yli 900 miljoonan köyhän ihmisen hyvinvoinnin edistäminen. Vuonna
1999 hyväksytyn köyhyyden vähentämisohjelman tavoitteet ovat köyhien eduksi
suuntautuva kestävä taloudellinen kasvu,
sosiaalinen kehitys ja hyvä hallinto. Strategisen tason päämäärät, mukaan luettuna
vuosituhattavoitteet, sisältyvät nyt pankin
maastrategioihin. Tämä on selvästi parantanut päämäärien toimeenpanoa käytännön tasolla.
Aasian kehityspankin vahvuus on sen
alueellisuudessa ja sitä kautta saavutetussa
omistajuudessa ja sitoutumisessa. Alueellisen instituution toimintaedellytykset,
uskottavuus ja legitimiteetti myös vaikeissa, esimerkiksi hyvään hallintoon liittyvissä, kysymyksissä ovat ylivertaisia.
Pankin vuosikokous 2003 pidettiin pankin päämajassa Manilassa. Pankista tehtiin
vuoden aikana useita vierailuja Helsinkiin.
Niiden yhteydessä käsiteltiin muun muassa
pankin strategioita ja toimintaa eri maantieteellisillä alueilla ja sektoreilla. Suomen
äänestysryhmän kanadalainen edustaja
pankin johtokunnassa, niin toimikautensa
päättänyt Julian Payne kuin hänen seuraajansakin, Émile Gauvreau, vierailivat Suomessa.
Aasian kehitysrahaston seitsemännen
lisärahoituksen toteuttamisesta suoritettiin

vuonna 2003 väliarviointi. Rahaston selkeä
kohdentuminen köyhimpiin maihin palvelee hyvin köyhyyden vähentämistavoitetta.
Arviointi antoi avunantajille kuitenkin
aihetta edelleen peräänkuuluttaa parempia
tuloksia maakohtaisen, omistajuuteen
perustuvan lähestymistavan toteuttamisessa, kestävän kehityksen ja ympäristökysymysten huomioimisessa kaikessa toiminnassa sekä pankin sisäisen hallinnon läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden kehittämisessä. Toiminnan tehokkuus ja tuloksellisuus eivät myöskään vielä yltäneet avunantajien toivomalle tasolle. Vaatimus tasaarvonäkökulman paremmasta huomioimisesta kirjattiin väliarviointikokouksen loppupäätelmiin erityisesti Pohjoismaiden
voimakkaiden kannanottojen ansiosta.
Väliarvioinnin loppupäätelmät muodostavat lokakuussa 2003 käynnistyneen
kahdeksannen lisärahoituskierroksen
asialistan. Lisärahoitusneuvottelujen tuloksena pyritään erityisesti kehittämään
rahaston käytännön toimintaa vastaamaan
sovittuja linjauksia ja päämääriä.
Viimeisimmän, vuonna 2000 sovitun
lisärahoituspaketin sitoumusten mukaisesti
Suomi maksoi 3,5 miljoonaa euroa Aasian
kehityspankin hallinnoimaan Aasian kehitysrahastoon vuonna 2003. Kehitysrahaston
rahoituksesta yli 40 prosenttia kohdistuu
vähiten kehittyneisiin maihin ja yli 45 prosenttia muihin matalan tulotason maihin.
Suomi harjoittaa pankin kanssa myös
kahdenkeskistä yhteistyötä. Keski-Aasian
maiden ympäristösektorin kehittämiseksi
Suomella on ollut vuosina 1999–2002 pankin kanssa sopimus erillisrahastosta. Suomi
on varautunut jatkamaan sopimuksen
rahoitusta 3,6 miljoonalla eurolla vuosina
2004–2006. Lisäksi ulkoasiainministeriön
Aasiasta vastaavalla osastolla on yhteisrahoitushankkeita pankin kanssa Mekongalueella.
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Kuva: Peru / Mikko Pyhälä.

Latinalaisen Amerikan
kehityspankkiryhmä

Latinalaisen Amerikan kehityspankin toimintaa vuonna 2003 leimasivat eräiden
suurten lainansaajamaiden kanssa neuvotellut poikkeuksellisen suuret hätäapulainat. Argentiinan ja Brasilian taloudellinen
tilanne edellytti kansainvälisiltä rahoituslaitoksilta hyvää keskinäistä yhteistyötä ja
työnjakoa. Pankilla on keskeinen rooli näiden akuuttien rahoituskriisien ratkaisemisessa ja maiden talouksien kasvu-uralle
saattamisessa, vaikka pankki käytännössä
joutuukin pitkälti sopeutumaan muualla,
etenkin Kansainvälisessä valuuttarahastossa, sovittuihin toimiin. Suurista talouskriiseistä huolimatta pankki pyrki jatkamaan
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sille ominaista pitkäjänteiseen kehitykseen
tähtäävää toimintaa alueen muissa maissa.
Maaliskuussa Milanossa pidetyssä pankin vuosikokouksessa Suomi painotti
puheenvuorossaan vuosituhattavoitteiden
saavuttamisen merkitystä pankin toimintaalueella. Suomi osallistui aktiivisesti pankin strategioiden laatimiseen, jotka hyväksyttiin vuonna 2003. Suunnitelmien peruspilarit ovat köyhyyden vähentäminen sekä
sosiaalisen kehityksen ja kestävän taloudellisen kasvun saavuttaminen. Näihin pyritään viiden toiminta-alueen kautta:
sosiaalinen kehitys, valtionhallinnon
uudistaminen ja hyvä hallinto, kilpailukyvyn parantaminen, alueellinen yhdentyminen sekä ympäristö. Suomen puheenvuorossa todettiin tyytyväisyys pankin laati-
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mien maastrategioiden huomattavaan
paranemiseen. Tästä eteenpäin haaste on
suunnitelmien vienti käytännön toiminnan tasolle.
Suomella oli varaedustajan paikka pankin johtokunnassa kesäkuuhun 2003 saakka. Suomi vastasi tällöin johtokuntatyöskentelyn pohjoismaisesta koordinaatiosta
pääkaupunkitasolla. Äänestysryhmämme
varsinainen johtokuntaedustaja on Ranskasta.
Pankin henkilöstöasioiden edustajat
vierailivat Helsingissä kesällä alustavalla
rekrytointimatkalla tarkoituksenaan löytää
pankille mahdollisia suomalaisasiantuntijoita sekä henkilökuntaan palkattavaksi
että konsulttitoimeksiantoja varten. Matka
loi entistä paremmat edellytykset tiivistää
yhteyksiä suomalaisten asiantuntijatahojen
ja pankin välillä.
Suomi solmi pankin kanssa kumppanuussopimuksen, jossa määritellään
puitteet erimuotoiselle rahoitus- ja muulle
yhteistyölle sekä Suomen sektori- ja maakohtaiset painotukset. Sopimuksen puitteissa Suomi rahoitti konsulttirahastoa
vuoden aikana 350 000 eurolla tarkoituksenaan jatkaa tukea samansuuruisena seuraavat kaksi vuotta. Painopisteenä ovat
sosiaalinen kehitys, erityisesti vammaisten
aseman parantaminen, hyvä hallinto,
ympäristön suojelu, metsäala, energia sekä
tieto- ja viestintäteknologia.
Suomi on jäsen Latinalaisen Amerikan
kehityspankkiryhmään kuuluvassa, yksityissektorin toimintaedellytyksiä tukevassa
Latinalaisen Amerikan sijoitusyhtiössä
(IIC). Yhtiölle suoritettiin maksuja vuoden 2003 aikana 476 840 euroa.

Muut Suomen tukemat rahastot ja
rahoituslaitokset

Kansainvälinen maatalouden
kehittämisrahasto

Kansainvälinen maatalouden kehittämisrahasto IFAD on YK:n erityisjärjestö, joka
myöntää lainoja ja teknistä apua maaseudun
kehittämishankkeisiin. Rahasto suunnittelee
ja rahoittaa ruoan tuotannon edistämiseen ja
maaseudun köyhyyden vähentämiseen tähtääviä ohjelmia erityisesti vähiten kehittyneissä maissa. Rahaston hankkeilla parannetaan
maaseudun elinolosuhteita muun muassa
pienluotoilla, tukemalla ja kehittämällä köyhimpien tuottajien yhteistoimintaa ja edistämällä soveltuvan teknologian käyttöönottoa.
Kuten muutkin kansainväliset kehitysrahoituslaitokset, IFAD on sitoutunut vuosituhattavoitteiden toteuttamiseen.
IFADin kuudes lisärahoitus hyväksyttiin
helmikuussa 2003 rahaston 25. vuosikokouksessa. Kokonaisrahoitustaso nousi 560 miljoonaa dollaria, 25 prosenttia edelliskierroksen tasosta. Suomi nosti oman osuutensa
edellisen rahoituskierroksen määrästä myös
25 prosentilla. Suomen osuus on yhteensä 4,6
miljoonaa euroa vuosina 2004–2006. Vuonna
2003 IFADille maksettiin edellisten lisärahoitusneuvottelujen sitoumusten perusteella
maksuja noin 1,79 miljoonaa euroa.
Suomi on painottanut rahaston toiminnassa ruokaturvakysymyksiä, laaja-alaista
maaseudun kehittämistä, ympäristöuhkien
torjumista sekä tasa-arvonäkökohtia maaseutukehityksessä. Samoin Suomi on tukenut
IFADin toiminnan entistä parempaa koordinaatiota ja yhdenmukaistamista sekä eri toimijoiden välisen työnjaon selkiyttämistä.
Suomi solmi rahaston kanssa heinäkuussa
kumppanuussopimuksen, jossa konsulttitoiminnan muodossa tuetaan rahaston ydintoimintoja Suomen määrittelemillä keskeisillä
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Torimyyjä kanoineen, Carúpanossa, Venezuelassa. Kuva: Kati Vyyryläinen.
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aloilla. Suomen panostus sopimuksen mukaisesti oli 350 000 euroa vuonna 2003.
Pohjoismainen kehitysrahasto

Pohjoismainen kehitysrahasto NDF edistää
kehitysmaiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä myöntämällä pehmeäehtoisia kehitysluottoja. Toiminnan päätavoite on köyhyyden
vähentäminen. Rahastosta myönnetään pitkäaikaista rahoitusta taloudellisen ja sosiaalisen
infrastruktuurin sekä tuotannon kehittämiseen. Se voi rahoittaa myös yksityisen sektorin
hankkeita.
Rahasto on sekä matalan tulotason että
matalan keskitulotason maiden käytettävissä.
Rahoituksesta 43 prosenttia on suuntautunut
hankkeisiin vähiten kehittyneissä maissa ja 43
prosenttia muihin matalan tulotason maihin.
Rahasto tekee vain yhteisrahoitushankkeita,
joissa joku toinen rahoittaja on niin sanottu
johtava rahoittaja. Esimerkiksi Aasiassa ja
Latinalaisessa Amerikassa rahaston suurin
yhteisrahoituskumppani on kyseisen alueen
aluepankki, kun taas Afrikassa rahasto on
onnistunut solmimaan huomattavan paljon
enemmän yhteisrahoitushankkeita Maailmanpankin kuin Afrikan kehityspankin kanssa.
Vuoden 2003 aikana rahaston johtokunta
valmisteli toiminnan evaluointia, joka tehdään
vuoden 2004 aikana. Evaluoinnissa on tarkoitus arvioida rahaston toimintaa vuoden 1999
jälkeen ja sitä, mikä on rahaston lisäarvo maailmanlaajuisessa kehitysrahoituskentässä Monterreyn kehitysrahoituskonferenssin 2002 jälkeisessä tilanteessa. Arvioitavia asioita ovat
muun muassa toiminnan tuloksellisuus ja
tehokkuus, toiminta köyhyyden vähentämiseksi, harmonisaatiokysymykset, maakohtainen köyhyyden vähentämisohjelmaan perustuva lähestymistapa, maakohtaisen omistajuuden ja kehitystahdon korostaminen, budjettija sektorituen rooli sekä kysymykset, jotka liittyvät rahoituksen kytkentään pohjoismaiseen

intressiin. Arvioinnin valmistuttua on tarkoitus
käydä seuraavat lisärahoitusneuvottelut vuosien 2004–2005 aikana.
Vuoden 2003 aikana Pohjoismainen kehitysrahasto otti käyttöön hankkeidensa arviointiin kehitetyn arviointijärjestelmän. Myös sektorikohtaisia evaluointeja tehtiin: vuoden
lopussa valmistui kuljetus- ja liikennealan toimintaa koskeva arviointi. Sitoutumista vuosituhattavoitteisiin pyrittiin edelleen vahvistamaan muun muassa siten, että rahastolle laadittiin ja hyväksyttiin oma köyhyysstrategia.
Suomen rahoitus Pohjoismaiselle kehitysrahastolle vuonna 2003 oli yhteensä noin 9,01
miljoonaa euroa.
Pohjoismaiden ja eteläisen Afrikan maiden
kehitysrahasto

Pohjoismaiden ja eteläisen Afrikan maiden
kehitysrahasto Norsad tukee afrikkalaisten
jäsenvaltioidensa taloudellista kehitystä ja riippumattomuutta. Se rahoittaa Pohjoismaiden ja
eteläisen Afrikan maiden yhteishankkeiden ja
muiden hankkeiden käytännön toteutusta
taloudellisen yhteistyön puitteissa. Hankkeiden
tulee täyttää isäntämaana olevan jäsenvaltion
yleiset kehitysehdot ja olla sopusoinnussa Pohjoismaiden teollisen kehitysyhteistyön toimintaperiaatteiden kanssa. Rahaston juridinen
kotipaikka on Kööpenhamina, toimeenpanevan sihteeristön päämaja on Lusakassa, Sambiassa.
Norsadia hallinnoi vuosittain kokoontuva
hallintoneuvosto, jonka puheenjohtajana
vuonna 2003 toimi Suomen ulkoasiainministeriön kehityspoliittisen osaston osastopäällikkö.
Yhteistyöhankkeiden perustamista edistää
rahaston sihteeristö, jonka johtokunnassa Suomea edustaa Finnfund. Päivittäisestä toiminnasta vastaavat Norsadin palveluksessa olevat
työntekijät.
Rahaston evaluointi valmistui keväällä 2002.
Arvioinnin yksi tulos oli, että Afrikan kehitystä

MONENKESKINEN YHTEISTYÖ • KANSAINVÄLISET KEHITYSRAHOITUSLAITOKSET

143

Kehit y syhte ist yön toteutus

tukevana organisaationa Norsadilla tulisi olla
selkeämmin määritelty tarkoitus. Raportissa
esitettiin uudistuksia rahaston eräisiin, erityisesti pääomasijoituksia koskeviin, sääntöihin ja
ehdotettiin, että Norsadin raskasta hallintomallia kevennettäisiin. Arvion tuloksena rahasto käynnisti uudistamistyön, joka jatkui vuoden 2003 ajan. Etenkin Pohjoismaiden kesken
käytiin tiiviitä Norsadin uudistamiseen tähtääviä keskusteluja. Merkittävä uudistusaskel otettiin, kun rahoitettavien toimintojen vaatimuksista poistettiin aiemmin edellytetty kytkentä
pohjoismaiseen intressiin. Hallintoneuvoston
kokouksessa marraskuussa päätettiin teettää
konsulttiselvitys siitä, miten Norsadin toimintamuotoja kehitettäisiin vastaamaan paremmin kysyntää eteläisen Afrikan alueella.

panuusohjelma NEPADissa ACBF on vetovastuussa maanosan toimintakyvyn kehittämisessä.
Säätiössä on käynnissä rahoituksen tuloksia osoittavien mittareiden kehittäminen, ja se
on perustamassa eri maihin kansallisia yhteyspisteitä. Tavoitteena on saada sellaiset kaikkiin
toiminta-alueen maihin vuoteen 2006 mennessä.
Kullakin jäsenmaalla on edustaja säätiön
hallintoneuvostossa, joka tekee säätiön toimintaa koskevat puitepäätökset vuosikokouksissa. Lisärahoitusneuvottelujen vuoksi voidaan kokoontua useamminkin.
Vuonna 2003 Suomi rahoitti säätiötä 666
668 eurolla. Suomen tukea täydentää Kansainvälisen valuuttarahaston AFRITACS-keskuksille annettu rahoitus.

Afrikan kapasiteetin kehittämisen säätiö

Maailmanpankin, Afrikan kehityspankin, YK:n
kehitysohjelman (UNDP) ja kahdenvälisten
avunantajien vuonna 1991 perustama Afrikan
kapasiteettisäätiö (ACBF) pyrkii kehittymään
keskeiseksi julkishallinnon vahvistamisen
asiantuntijaksi Afrikassa. Säätiön etuna on sen
afrikkalaisuus: Hararessa Zimbabwessa sijaitseva sihteeristö on kauttaaltaan afrikkalainen ja
rahoittajamaiden joukossa on monia Afrikan
maita.
ACBF:n ensisijainen tavoite on vahvistaa
Afrikan valtioiden kykyä analysoida kehityspolitiikkaa, hallita makrotaloutta sekä koordinoida kehitysyhteistyöhankkeita. Sen osaamisalueita ovat talouspolitiikan analyysi ja kehityspolitiikan ohjaus, finanssihallinnon ohjaus,
kansallisen tilastotoimen vahvistaminen, julkinen hallinto ja sen ohjaus, kansallisten parlamenttien politiikka-analyysikyvyn vahvistaminen sekä yksityisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan osallistavan ammattitaidon kehittäminen. Säätiö on vuodesta 2002 lähtien kehittänyt yhteistyötään erityisesti Kansainvälisen
valuuttarahaston kanssa. Afrikan kump-
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Kansainvälinen maataloustutkimuksen
konsultatiiviryhmä

Suomi jatkoi vuonna 2003 Kansainvälisen maataloustutkimuksen konsultatiiviryhmään
(CGIAR) kuuluvien tutkimuslaitosten avustamista yhteensä 1,3 miljoonalla eurolla. Laitosten
ohjelmat vastaavat pitkälti Suomen kehitysmaapolitiikan tavoitteita, ja niillä on tärkeä merkitys
köyhyyden vähentämisessä ja ympäristön kestävän kehityksen tukemisessa. Tutkimuslaitosten
saavuttamat tulokset ovat avoimesti kaikkien
käytettävissä. Ryhmään kuuluu 16 maatalousja luonnonvarojen tutkimuslaitosta, jotka sijaitsevat pääasiassa kehitysmaissa. Tutkimuslaitosten määrältään yhteensä 394 miljoonan dollarin
toimintaa rahoittaa 58 jäsenmaata ja -järjestöä.
Suomen myöntämää sitomatonta avustusta saivat vuonna 2003 samat tutkimuslaitokset
kuin edellisenäkin vuonna. Avustus suuntautui tasasuuruisena metsäntutkimukseen
(CIFOR), kotieläintutkimukseen (ILRI),
talous- ja politiikkakysymyksiin (IFPRI)
sekä peltometsätalouteen (ICRAF) erikoistuneille tutkimuslaitoksille.
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Katulapset keräävät jätteitä Addis Abebassa, Etiopiassa, Suomen paikallisen yhteistyön määrärahalla
tuetussa hankkeessa. Kuva: Kari Rissa.

■ Kansainväliset
ympäristörahastot

Maailmanlaajuinen ympäristörahasto

Maailmanlaajuinen ympäristörahasto
(GEF) rahoittaa Riossa 1992 hyväksyttyjen
YK-sopimusten toteuttamista, jotka koskevat luonnon monimuotoisuuden suojelua
ja kestävää käyttöä sekä ilmastonmuutoksen ehkäisemistä. Ympäristörahasto tukee
toimintaa, jolla ehkäistään kansainvälisten
vesien saastumista sekä torjutaan maaperän
rappeutumista kuivilla ja aavikoitumisesta
kärsivillä alueilla. Siirtymätalousmaissa
rahasto tukee toimia otsonikerroksen
tuhoutumiseen vaikuttavien kemikaalien

poistamiseksi käytöstä ja niiden korvaamiseksi vaihtoehtoisilla kemikaaleilla.
Ympäristörahasto on vakiinnuttanut asemansa maailmanlaajuisten ympäristöuhkien torjunnan rahoituksessa. Myös kehitysmaat ovat yleisesti hyväksyneet sen keskeiseksi rahoittajaksi. Rahasto on pystynyt saamaan liikkeelle riittävästi varoja ja osoittautunut tehokkaaksi toimijaksi. Se on saavuttanut merkittäviä tuloksia maailmanlaajuisten ympäristökysymysten ratkaisemisessa ja
kestävän kehityksen edistämisessä.
Vuonna 2003 ympäristörahaston toiminnassa keskityttiin edellisenä vuonna
pidettyjen lisärahoitusneuvottelujen päätösten ja strategisten suunnitelmien toteuttamiseen. Toiminnan tuloksellisuuden
parantaminen entisestään sekä tarve
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Kuva: Namibia / Matti Nummelin.

priorisoida toimintaa korostuivat.
GEFin kokonaisrahoitus vuosina
2002–2006 on noin kolme miljardia dollaria, josta Suomen rahoitusosuus on 30
miljoonaa euroa. Summiin sisältyy Suomen ja joidenkin muiden EU-maiden
rahastolle osoittama vapaaehtoinen lisärahoitus. Toiminnan laajentuminen on
lisännyt rahaston rahantarvetta.
Monenkeskinen otsonirahasto

Monenkeskinen otsonirahasto rahoittaa
kehitysmaiden toimia, jotka tähtäävät
otsonia tuhoavien aineiden tuotannon ja
kulutuksen vähentämiseen. Rahasto kuuluu otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevan Montrealin pöytäkirjan alaisuuteen
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ja sen rahoittaminen on osa teollisuusmaiden sopimusvelvoitetta. Rahaston johtokunta päättää toimintapolitiikoista ja
hankkeista. Hankkeita toteuttavat Maailmanpankki, UNDP, UNEP ja YK:n teollistamisjärjestö UNIDO.
Vuonna 2002 sovittiin lisärahoituksesta
kaudelle 2003–2005. Suomen osuus otsonirahaston rahoituksesta vuonna 2003 oli
noin 1,09 miljoonaa euroa.
Vuoden 2003 toiminnassa keskityttiin
hyvin onnistuneiden lisärahoitusneuvotteluiden päätösten toimeenpanoon.
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Luonnonsuojelu kehitysyhteistyössä
Kuva: Mikko Pyhälä

Elonkirjo eli biodiversiteetti on ihmiskunnan yhteinen henkivakuutus. Maapallon ravintotalous voi toimia vain, mikäli
maa- ja kalataloutta ympäröi monipuolinen luonto. Lähes
kaikki tehoviljelyssä olevat kasvit tarvitsevat aika ajoin geenivirvoitusta luonnonvaraisilta sukulaisiltaan. Ennen pitkää
jotkut tehoviljelyssä olevat lajit, kuten banaani, saattavat
läkähtyä, ja silloin on etsittävä luonnosta uusia ravinnonlähteitä.
Jotta ihmiskunnan biologinen valinnanvapaus säilyisi
mahdollisimman suurena, on pyrittävä säilyttämään maksimaalinen määrä luonnon elonkirjoa. Tämä onkin täysin
mahdollista: 80 prosenttia koko planeetan elonkirjosta voidaan säilyttää ehkä viidellä prosentilla maapallon pintaalasta. Tähän eivät nykyiset suojelualueet riitä, sillä suuri
osa uhanalaisesta ja kotoperäisestä, eli rajoitetulla alueella esiintyvästä, elonkirjosta on virallisten suojelualueiden ulkopuolella, usein hyvin pirstoutuneissa ja rapautuneissa ekosysteemeissä. Lisäksi ilmastonmuutos vaikuttaa moniin ekosysteemeihin jopa niin, että ne eivät enää pysty toimimaan.
Luonnonsuojelu on hyvä panostus kehitysyhteistyössä, sillä terveistä ekosysteemeistä on paljon hyötyä:
esimerkiksi jokien virtaama tasoittuu ja vesi pysyy kirkkaana, ilma puhdistuu saasteista ja saadaan uusia
ravinnon ja lääkkeiden lähteitä. Paikallisväestö saa toimeentuloa ekosysteemien tarjoamista mahdollisuuksista, kuten ekoturismista ja luonnonvarojen kestävästä käytöstä, ja esimerkiksi viljelykasveja pölyttävät hyönteiset ja tuholaisia torjuvat linnut auttavat säilyttämään maataloustuotantoa.
Kuinka moni on tullut ajatelleeksi, että suomalainen haarapääsky on myös osa Afrikan ekosysteemiä,
koska se talvehtii siellä? Lapin uunilintu puolestaan on osa talvehtimisalueensa Kaakkois-Aasian ekosysteemiä. Näin muuttolintujen vuosirytmi sitoo Suomen yhteen maantieteellisesti hyvinkin kaukana sijaitsevien ekosysteemien kanssa. Myös muuttavat kalat, kuten ankeriaat, liittävät meidät yhteen kaukaisten
alueiden kanssa. Ympäristötietoisuus onkin maailmankansalaisuutta.
Luonnonsuojeluhankkeet onnistuvat, jos niistä on hyötyä paikallisille asukkaille ja ne on kytketty kestävään kehitykseen. Tarvitaan ympäristötietoisuutta, jota kaupungistuminen on vakavasti vähentänyt. On
hyvä verkottua kansallisesti ja kansainvälisesti ja olla vuorovaikutuksessa tutkimuksen kanssa. Hyvä hallinto ja demokratia luovat perustaa luonnonsuojelulle.
Niukat resurssit on viisasta kohdistaa strategisesti. Kotoperäisten lajien suojelu on hyvä lähtökohta, varsinkin silloin, kun nämä lajit ja ekosysteemit ovat uhanalaisia. On suojattava ekosysteemien avainlajeja, jotka ovat kuin koko rakennelmaa koossa pitävä holvikaaren keskuskivi, sekä lajeja, jotka ylläpitävät sellaisia
funktioita kuin pölytys, siementen levitys, tuholaiskontrolli, varjonsäätely, vedensäätely tai typensidonta.
Suomen kehitysyhteistyössä tärkeimmät elonkirjohankkeet viime aikoina ovat olleet Biodamaz Perun
Amazonialla (3,4 miljoonaa euroa vuosina 1998–2004) ja Tansanian Itä-Usambaran vuoristometsän suojelu (7,6 miljoonaa euroa vuosina 1991–2002). Kansalaisjärjestöillä on luonnonsuojeluhankkeita tärkeiksi
katsomissaan maissa kuten Brasiliassa, Etiopiassa, Ecuadorissa, Intiassa, Kazakstanissa, Keniassa, Malawissa, Madagaskarissa ja Nepalissa. Suomi rahoittaa myös kansainvälisiä luonnonsuojelujärjestöjä. Erityisen
merkittävää on ollut tuki Maailman luonnonsuojeluliitolle (IUCN, 5,3 miljoonaa euroa vuosina
1987–1999). Paikallisen yhteistyön määrärahoja (PYM) käytetään joskus luonnonsuojeluun, jolloin keinoina ovat muun muassa radio- ja tv-ohjelmat, kirjat, julisteet, sarjakuvat, vapaaehtoiset luontovahdit, suojeluhankkeiden verkottuminen ja vaihtoehtoinen tulonmuodostus.
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EY:n kehitysyhteistyö
Euroopan yhteisön ja sen jäsenmaiden
kehitysyhteistyö on maailman suurin lahjamuotoisen kehitysavun lähde. Huomattava osuus Suomen antamasta kehitysavusta kanavoidaan Euroopan unionin
budjetin ja Euroopan kehitysrahaston
(EKR) kautta. Unionin budjetista rahoitetaan Euroopan yhteisön kehitysapu
Aasian, Latinalaisen Amerikan ja Välimeren alueen maille sekä elintarvike- ja
humanitaarinen apu. Lisäksi varoja käytetään muun muassa ihmisoikeus- ja ympäristöhankkeisiin. Euroopan kehitysrahasto
rahoittaa EY:n yhteistyötä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alueen maiden
(AKT-maat) kanssa. Suomi maksaa osuutensa rahastoon ja osallistuu rahojen käyttämistä koskevaan päätöksentekoon.
EY:n kehitysyhteistyön toimeenpano
kuuluu Euroopan komissiolle. Asioita val-

mistellaan työryhmissä, joissa EU:n jäsenmaat ottavat kantaa komission valmistelemiin esityksiin ja tiedonantoihin ja laativat niihin liittyviä päätelmiä. Kehitysyhteistyön linjauksista päättää yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvosto (YAUN).
Tällä tavalla varmistetaan kehitysasioiden
huomioon ottaminen kaikissa ulkosuhteisiin liittyvissä asioissa ja pyritään lisäämään unionin ulkosuhteiden johdonmukaisuutta. Jäsenmaat osallistuvat myös
komissiota avustavien komiteoiden työskentelyyn. Komiteat antavat lausuntoja,
joiden pohjalta komissio tekee päätöksensä. Jokaisella maantieteellisellä alueella
sekä elintarvikeavulla ja humanitaarisella
avulla on oma komiteansa. Euroopan parlamentti voi vaikuttaa sekä EU:n budjettiin sisällytettävien kehitysyhteistyövarojen määrään että niiden suuntaamiseen.

Euroopan unioni kehitysmaiden kumppanina
Euroopan unioni on nykyään maailman merkittävin kehitysmaiden kumppani kehitysavun,
kauppavaihdon ja suorien investointien määrällä mitattuna. Euroopan yhteisö ja sen jäsenvaltiot toimittavat yhdessä 55 prosenttia kaikesta virallisesta kansainvälisestä kehitysyhteistyöavusta, vuonna 2002 määrä euroissa oli 28,7 miljardia. Yhdessä ne avustavat yli 160 maata,
aluetta tai järjestöä eri puolilla maailmaa. EU:n jäsenmaat osallistuvat EY:n kehitysyhteistyön
ohjaukseen, jonka toimeenpanosta huolehtii Euroopan komissio. Komissio hallinnoi EU:n
puolesta 20 prosenttia unionin avun kokonaismäärästä, eli 6,5 miljardia euroa vuonna 2002.
EU:n kehitysyhteistyöllä viitataankin tavallisesti jäsenvaltioiden ja EY:n kehitysyhteistyön muodostamaan kokonaisuuteen.
Samanaikaisesti EU on useiden kehitysmaiden tärkein kauppakumppani ja sillä on merkittävä rooli monissa kansainvälisissä organisaatioissa, kuten YK:ssa, WTO:ssa ja kansainvälisissä
rahoituslaitoksissa. EU on siten kehitysmaiden näkökulmasta keskeinen maailmanlaajuinen
toimija.
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■ EY:n kehitysyhteistyön
tavoitteet

■ Kehitysasiat neuvostossa
vuonna 2003

Marraskuussa 2000 hyväksytty kehitysapua
koskeva linjaus sisältää yhteisön kehitysyhteistyötä ja kumppanuuksia ohjaavat periaatteet. Yhteisön päätavoite on köyhyyden
vähentäminen ja lopulta sen poistaminen
tukemalla kestävää taloudellista, sosiaalista
ja ympäristön kehitystä ja integroimalla
kehitysmaat maailmantalouteen. Lisäksi
yhteisö osallistuu demokratian ja oikeusvaltion vahvistamiseen. Se pyrkii kehitysyhteistyöpolitiikallaan edistämään ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamista.
Maksimoidakseen oman vaikutuksensa
maailmanlaajuisessa kehitysyhteistyössä EY
keskittää apunsa kuudelle alalle, joilla se
voi tarjota lisäarvoa. Yhteisön kehityspolitiikan ensisijaiset kohteet ovat
• kaupan ja kehityksen välinen yhteys
• alueellinen yhdentyminen
• makrotaloudellinen tuki ja sosiaalisten
palvelujen saavutettavuus
• liikenne ja kuljetus
• elintarviketurvallisuus ja kestävä maaseudun kehitys
• toimintakykyinen ja hyvä hallinto.

Toukokuussa 2003 jäsenmaat hyväksyivät
yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvostossa päätelmät Monterrey-seurantaan liittyvästä avun sitomattomuudesta. Kokouksessa keskusteltiin myös EY:n kehitysyhteistyöpolitiikan toteuttamisesta vuoden
2003 toimintasuunnitelman valossa ja luotiin katsaus kehitysyhteistyön hallinnon
uudistukseen. Marraskuussa neuvoston
asialistalla olivat Afrikan rauhanturvarahaston perustaminen, yrityssektorin kehittäminen ja yksityistäminen kehitysmaissa,
hyvä hallinto ja kehitysyhteistyö sekä
komission vuosiraportti ulkoisesta avusta.
Vuonna 2003 järjestettiin kaksi epävirallista kehitysministerikokousta, joissa käsiteltiin yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvoston toukokuun ja marraskuun aiheita.
Yhteisön kehityspolitiikan keskeisimpiä
kysymyksiä syksyllä 2003 olivat ilmastonmuutos ja kehitysyhteistyö sekä Aasian ja
Latinalaisen Amerikan maita (ALA-maat),
sukupuolten välistä tasa-arvoa ja hajautettua yhteistyötä koskevien asetuksien uusiminen. Tällä hetkellä keskustellaan Euroopan kehitysrahaston siirtämisestä unionin
budjettiin. Kysymys on jäsenmaille poliittisesti vaikea. Budjettiin siirtämisen yhteydessä on huolehdittava siitä, että köyhimpien
maiden asema ei huonone eikä avun määrä
laske. Budjettiin siirtämistä kannatetaan,
koska se edistäisi unionin ulkoisen toiminnan johdonmukaisuutta ja tehokkuutta,
yhdenmukaistaisi ja ajantasaistaisi EU:n ja
AKT-maiden yhteistyön muiden alueiden
kanssa, tehostaisi avun perillemenoa ja
yhtenäistäisi sen hallintoa. Lisäksi rahoitus
demokratisoituisi, kun budjettiin siirtämisen yhteydessä Euroopan parlamentti tulisi
budjettiviranomaiseksi neuvoston rinnalle.

150

E Y: N K E H I T Y S Y H T E I S T Y Ö • K E H I T Y S A S I AT N E U V O S T O S S A

Kehit y syhte ist yön toteutus

EY:n kehitysyhteistyön suunnittelua ja
seurantaa pyritään kehittämään järjestelmällisemmäksi ja avoimemmaksi. Tärkeimpiä välineitä ovat toimintasuunnitelma ja vuosiraportti. Ulkoista apua ja kehitysyhteistyötä koskevassa komission vuoden 2002 raportissa on otettu huomioon
edelliseen raporttiin liittyneet neuvoston
päätelmät, joissa peräänkuulutettiin analyyttisempää ja yksityiskohtaisempaa
raportointia ja tietoa siitä, miten unionin
kehitysyhteistyöpolitiikkaa on käytännössä
toteutettu sille määritellyillä painopistealueilla. Yhteisön kehitysyhteistyön tuloksellisuutta kuvaavia mittareita kehitetään
edelleen. EY:n kehitysyhteistyössä vuonna
2001 aloitettu laaja maaohjelmien ja -strategioiden laatiminen seuraavaksi viisivuotiskaudeksi AKT- ja ALA-maissa eteni
odotetusti.
Vuoden aikana edettiin Monterreyn
sitoumusten seurantatyössä. Jäsenmaat
täyttivät komission laatiman kyselylomakkeen, jonka pohjalta on tarkoitus laatia
Monterreyn sitoumusten toimeenpanon
seurantaraportti EU:n osalta huhtikuun
2004 yleisten asioiden ja ulkosuhteiden
neuvostoon.
Yhteisön ulkoisen avun tehostamista
koskeva hallinnon uudistus on edennyt
viimeiseen vaiheeseen. Päätöksenteon
hajauttaminen paikallistasolle on tehostanut ja nopeuttanut avun perillemenoa.
Haasteena on jatkossakin avun laadun
parantaminen.
Suomen EU-puheenjohtajuus ajoittuu
vuoden 2006 jälkimmäiselle puoliskolle.
Neuvoston uusi kolmevuotinen strategia
luo jatkuvuutta puheenjohtajuuskausien
välille. Ryhmän viimeisenä puheenjohtajana Suomi pyrkii osaltaan edistämään
puheenjohtajuusohjelmien täydentävyyttä.
Suomi järjesti syyskuussa 2003 vuosien
2004–2006 puheenjohtajamaille kokouk-

sen, jonka tavoitteena oli syventää kolmevuotisohjelman kehityspoliittista linjaa.
Epävirallisessa kokouksessa asetettiin tärkeysjärjestykseen tulevina vuosina käsiteltäväksi tulevia kehityspoliittisia asioita.
Näitä ovat laajat teemat kuten hallitusten
välinen konferenssi, kaupan ja kehityksen
suhteen huomioiminen ja johdonmukaisuuden edistäminen, yhteisiä konkreettisia
toimia vaativat asiat, kuten avun tehokkuuden lisääminen ja vuosituhattavoitteiden toteuttaminen, sekä puheenjohtajuuskausille osuvat asiat ja kansallisesti etusijalle asetetut asiat.
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Vesisäiliöitä Namibiassa. Kuva: Matti Nummelin.
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■ Kehitysyhteistyön toteutus
Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maat
Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden
ja Euroopan unionin korkein yhteiselin
AKT–EY-ministerineuvosto kokoontui
Brysselissä toukokuussa 2003. Neuvosto
keskusteli Johannesburgin ja Monterreyn
seurannasta, EU:n vesialoitteesta sekä kriisien ennaltaehkäisystä ja hallinnasta Cotonoun sopimuksen puitteissa. Kokouksen
yhteydessä järjestettiin AKT-maiden ja
EU:n kansalaisyhteiskunnan edustajien
kanssa tapaaminen, jonka aiheena oli hyvä
hallinto.
Beninin pääkaupungissa Cotonoussa
kesällä 2000 allekirjoitetun AKT–EYyhteistyösopimuksen maakohtainen hyväksymis- ja ratifiointiprosessi saatiin päätökseen keväällä 2003.
Neuvottelut Cotonoun sopimukseen
liittyvistä talouskumppanuussopimuksista
(EPA) aloitettiin Brysselissä syyskuussa
2002. Neuvottelut käydään kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe AKT–EY-tasolla päättyi lokakuussa 2003. Toinen vaihe,
alueelliset neuvottelut, aloitettiin KeskiAfrikan kanssa (CEMAC) Brazzavillessa ja
Länsi-Afrikan kanssa (ECOWAS) Cotonoussa lokakuussa. AKT-maat määrittelevät itse alueellisten ryhmittymien kokoonpanon, ja eteläisen sekä Itä-Afrikan maiden
neuvotteluryhmät ovat vielä epäselvät. Seuraavaksi aloitetaan neuvottelut Karibian ja
Tyynenmeren alueen kanssa. Sopimusten
on määrä tulla voimaan vuoden 2008
alkuun mennessä.
Ensimmäisessä vaiheessa kartoitettiin
osapuolten kannat oikeudellisiin kysymyksiin, kumppanuussopimusten kehitysulottuvuuteen, maatalous- ja kalastussopimuksiin, palveluihin, markkinoillepääsyyn ja
kauppaan liittyviin kysymyksiin. Neuvotte-

luissa sovittiin, että Cotonoun sopimuksen
periaatteita ja tavoitteita sovelletaan myös
talouskumppanuussopimuksiin. Sopimusten yleisiä tavoitteita ovat AKT-maiden
kestävä kehitys, joustava ja asteittainen
integroiminen maailmantalouteen ja köyhyyden poistaminen. Tavoitteisiin pyritään
edistämällä AKT-maiden talouskasvua,
tuotantokykyä ja rakenneuudistuksia sekä
tukemalla alueellista yhdentymistä. Sopimusten tulee olla WTO:n mukaisia, ja niissä otetaan huomioon Dohan kierroksen
tulokset. Kaikki AKT-maat ja erityisesti
vähiten kehittyneet sekä pienimmät sisämaa- ja saarivaltiot saavat erityiskohtelun.
EU-maiden kehitysrahoitusta AKT-maille ohjaa EKR-komitea, joka käsittelee EY:n
yhteistyötä, projekteja ja ohjelmia AKTmaissa. Komitean työ kattaa teknisen, taloudellisen ja rahoitusyhteistyön määrärahat.
EKR-komitea kokoontui vuonna 2003 kuusi
kertaa ja hyväksyi rahoitusesityksiä yhteensä
noin 2,8 miljardin euron edestä.
Cotonoun sopimuksessa hyväksytty
EU:n jäsenmaiden yhdeksäs kehitysrahasto
AKT-maille on noin 9,84 miljardia euroa.
Lisäksi aiempia määrärahoja on käytettävissä 1,2 miljardia euroa, joten EKR-komitean toimipiiriin kuuluu vuosina
2001–2007 yhteensä 11,04 miljardin euron
hyväksyminen AKT-maihin kohdistuviin
rahoitusesityksiin. Suomen kokonaismaksuosuus yhdeksänteen EKR-rahastoon on
noin 204 miljoonaa euroa.
Euroopan investointipankin (EIB) kautta kanavoidaan osa EKR-rahasta (2,2 miljardia euroa) AKT-maiden yritysten lainarahoitukseen vuosina 2003–2007. Rahoitusta ohjaa Investment Facility -komitea,
johon Suomesta osallistuvat valtiovarainministeriön ja ulkoasiainministeriön edustajat. Vuoden 2003 aikana EIB:n hyväksymien lainojen yhteisarvo oli 366 miljoonaa
euroa.
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Aasian ja Latinalaisen Amerikan maat
EY tekee yhteistyötä yhteensä 33 Aasian ja
Latinalaisen Amerikan maan kanssa. Yhteistyö perustuu kahdenvälisiin sopimuksiin,
jotka kattavat monipuolisesti yhteistyön eri
muotoja. ALA-yhteistyössä yhteisö voi päättää yhteistyömaista ja niille annettavasta
rahoituksesta joustavammin ja itsenäisemmin kuin AKT-yhteistyössä. Päätösvaltaa
rajoittavat EY:n vuosittaisten budjettien
maksusitoumuksia koskevat määräykset.
Budjetit sisältävät sekä kehitysyhteistyöhön
että poliittiseen, taloudelliseen ja kulttuuriyhteistyöhön tarkoitetut määrärahat.
Vuonna 1992 annetun neuvoston asetuksen mukaan ihmisoikeuksien, demokratian,
hyvän hallinnon, kulttuurin ja ympäristön
merkitystä ALA-yhteistyössä lisätään. Kymmenen prosenttia rahoituksesta pyritään
ohjaamaan ympäristöasioiden hoitoon.
Monet ALA-maat kuuluvat kehitysmaiden vauraimpiin, ja EY:n rahoitusapu on
niiden väestömäärään nähden vaatimatonta. Yhteisön apu onkin keskitetty köyhyyden vähentämiseen alueen köyhimmissä
maissa tai kehittyvien maiden köyhimmillä
alueilla. Muitakin ensisijaisia tavoitteita –
demokratiaa ja ihmisoikeuksia, sukupuolten tasa-arvoa, hyvää hallintoa ja ympäristönsuojelua sekä koulutusta, terveydenhuoltoa ja sosiaalisia peruspalveluja – on alettu
painottaa aiempaa selvemmin. Yhteistyöhankkeiden valmistelua ohjaavia maastrategioita uusitaan parhaillaan.
EY:n budjetit ALA-yhteistyötä varten
sisältävät teknisen, taloudellisen ja rahoitusyhteistyön määrärahat. Teknisen ja rahoitusyhteistyön määrärahoilla tuetaan makrotaloudellisiin ja alakohtaisiin ongelmiin vaikuttavia toimia etenkin alueen köyhimmissä maissa. Taloudellisen yhteistyön määrärahat on tarkoitettu EY:n ja ALA-maiden
yhteisten etujen mukaisiin toimiin, joita
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ovat erityisesti tekninen apu, koulutus, teknologian siirto sekä kaupan, energia-alan,
ympäristönsuojelun tai hallinnon tukemiseen tähtäävät toimet.
Vuoden 2003 budjetissa Aasian maiden
kanssa tehtävään yhteistyöhön varattiin
sitomisvaltuuksia noin 538 miljoonaa
euroa. Latinalaisen Amerikan yhteistyöstä
tehtäviin sitoumuksiin varattiin 317 miljoonaa euroa.
Euroopan komissiota avustava ALAkomitea käsittelee EY:n yhteistyötä, projekteja ja ohjelmia Aasian ja Latinalaisen
Amerikan kehitysmaissa. Komitean työ
kattaa teknisen, taloudellisen ja rahoitusyhteistyön määrärahat. ALA-komitea
kokoontui vuonna 2003 kuusi kertaa.
Aasian osalta se käsitteli 29 hanke-esitystä,
joiden yhteenlaskettu arvo oli 497 miljoonaa euroa. Suurin hanke oli Bangladeshin
perusopetushanke, 105 miljoonaa euroa.
Joukossa oli useita kauppaa sekä pieniä ja
keskisuuria yrityksiä tukevia hankkeita.
Lisäksi komiteaan tuotiin Malediivien ja
Nepalin maastrategiat ja toimeenpanosuunnitelmat, jotka myös hyväksyttiin.
Latinalaisen Amerikan osalta ALAkomitea käsitteli vuoden aikana 29 hanketta, joiden yhteisarvo oli 388 miljoonaa
euroa. Suurimmat hankkeet olivat Boliviassa valtameret yhdistävä tiehanke, 57
miljoonaa euroa, ja Nicaraguassa opetusalan hanke, 52,5 miljoonaa euroa. Pienemmät hankkeet olivat maakohtaisia ja
suuntautuvat pääosin maaseudun kehittämiseen.
Välimeren maat
Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan maat ovat
EU:n kannalta tärkeä alue, ja kehitysyhteistyö niiden kanssa on olennainen osa unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.
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Kuva: Egypti / Kari Rissa.

EU–Välimeri-kumppanuuden periaatteista
sovittiin Barcelonassa vuonna 1995. Tuolloin käynnistetyn prosessin päämääränä
on lisätä Välimeren alueen vakautta ja turvallisuutta sekä edistää EU:n ja Välimeren
maiden taloudellista ja yhteiskunnallista
hyvinvointia. Konkreettinen kauppapoliittinen tavoite on vapaakauppa-alueen luominen 2010-luvulla.
EU:n ja Välimeren maiden väliset assosiaatiosopimukset ovat merkittävä välivaihe Barcelonan prosessin tavoitteiden saavuttamisessa. Sopimukset Tunisian, Marokon, Israelin ja Jordanian kanssa ovat voimassa, PLO:n kanssa on voimassa väliaikainen sopimus. Egyptin sopimus on
hyväksytty ja ratifioitu Suomessa, mutta se
odottaa vielä joidenkin EU-maiden rati-

fiointia. Algerian ja Libanonin sopimusten
ratifiointi Suomessa on loppusuoralla.
Neuvottelut Syyrian kanssa päättyivät
käytännössä joulukuussa 2003.
Yksi Barcelonan prosessin tärkeimmistä välineistä on teknisen ja rahoitusavun
kanavointi Välimeren alueen kehitysmaille
MEDA-ohjelman kautta. Lahja-avusta 90
prosenttia on käytetty EU:n kahdenväliseen yhteistyöhön ja kymmenen prosenttia alueellisiin ohjelmiin. Vuosille
2000–2006 unioni on hyväksynyt MEDA
II -ohjelman, jonka rahoitusviiteluku on
5,35 miljardia euroa. Ohjelman tavoitteita
ovat: 1) rakenteellinen sopeuttaminen; 2)
kehityserojen kaventaminen ja sosiaalisen
kehityksen turvaaminen; 3) demokratian
ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen sekä
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4) alueellisen yhteistyön tehostaminen.
Euroopan investointipankin (EIB) toimintasuunnitelma vuosille 2000–2007
käsittää yhteensä 6,4 miljardin euron
arvosta lainapääomaa infrastruktuuria,
kestävää kehitystä, yksityissektoria ja itäisen Välimeren jälleenrakentamista varten.
Omaa riskipääomaa pankki on varannut
miljardin euron edestä alueellisiin kohteisiin erityisesti viestintä- ja energia-aloilla.
Tuloksellisen kehitysyhteistyön kannalta
suurimpia ongelmia on, että Välimeren
alueen vastaanottajamaat eroavat toisistaan
paljon niin kehitystasoltaan kuin toimintaympäristöltään. Käytännössä hankkeiden
valmistelu vei huomattavasti aikaa ja hankkeet pääsivät hitaasti käyntiin. MEDAavustusten hallinto uudistettiin täysin
vuonna 2001 pyrkimyksenä ohjelman virtaviivaistaminen ja maksatusten nopeuttaminen. Alkuvaikeuksien jälkeen uudistus
on useimmissa maissa käynnistynyt hyvin
ja MEDA II etenee kohti sille asetettuja
tavoitteita.
EY:n elintarvikeapu
Elintarvikeavulla on merkittävä asema
Euroopan yhteisön kehitysyhteistyössä.
Vuonna 2003 Euroopan komissio osoitti
noin 425 miljoonaa euroa ruokaturvan
parantamiseen ja nälän vähentämiseen
maailmassa (food security and food aid).
Noin puolet tästä määrästä kohdistettiin
kahdenväliseen toimintaan, loput monenkeskisille ja eurooppalaisille järjestöille.
Kuten aiemminkin, suurin tuen saaja oli
Maailman elintarvikeohjelma (WFP).
EY:n suoran elintarvikeavun tavoitteena
on lieventää ihmisen tai luonnon aiheuttamien katastrofien vaikutusta. Yhteisön
mukaan elintarvikkeiden jakaminen ei
välttämättä ole oikea keino silloin, kun
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tavoitteena on pysyvä ruokaturvan kohottaminen. Tukea tarvitsevan maan ulkopuolelta tuleva elintarvikeapu toimii kuitenkin
turvaverkkona haavoittuvimmille väestönosille ja on välttämätöntä katastrofitilanteissa. Tällöinkin ruoka tulisi pyrkiä
hankkimaan mahdollisimman läheltä
avustuskohdetta, markkinoita horjuttamatta. EU:n kehitysyhteistyöministerien neuvosto hyväksyi toukokuussa 2003 päätelmät, joissa suositellaan elintarvikeavun
sidonnoista luopumiseen tähtäävän työn
jatkamista, muun muassa avunantajamaiden täyden vastavuoroisuuden periaatteen
pohjalta.
Kehitysohjelmiensa kautta EY pyrkii
pysyvän ruokaturvan nostamiseen. Ohjelmilla pyritään vaikuttamaan kohdemaiden
oman elintarviketuotannon lisäämiseen.
Yhteisö antaa myös budjettitukea. Sitä
osoitetaan kohdemaiden omien tulo- ja
menoarvioiden kautta niille toimintaalueille, joiden avulla halutaan parantaa
maan ruokaturvaa. Näin vastuu tuloksellisesta toiminnasta jää valtioille itselleen.
Maailman elintarvikehuippukokouksessa
valtiot ovat hyväksyneet, että jokaisella
maalla on ensisijainen vastuu oman ruokaturvansa kehittämisestä.
EY:n kehitysyhteistyön elintarvikeavun
ja ruokaturvahankkeiden rahoitusehdotukset hyväksyy ruokaturvan ja elintarvikeavun komitea, jossa käsiteltävät asiat valmistelee komissio. Jäsenmaat vaikuttavat
yhteisön elintarvikeapupolitiikkaan kulloisenkin puheenjohtajamaan johtamassa
neuvoston elintarvikeaputyöryhmässä. Erityisesti sen puitteissa valmistellaan elintarvikeapua koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen (Food Aid Convention) liittyviä kysymyksiä. Kansainvälisen viljasopimuksen yhteyteen perustetun yleissopimuksen tarkoituksena on taata kehitysmaille minimimäärä elintarvikeapua vuo-
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sittain riippumatta elintarvikkeiden hintatai tuotanto-olosuhteista. Viljaneuvoston
yhteydessä oleva sihteeristö seuraa sopimuksen toteutumista.
Viljasopimuksen ja yleissopimuksen
voimassaoloa jatkettiin kesäkuussa 2003
pidetyissä kokouksissa kahdella vuodella
30.6.2005 saakka. Useat sopimuspuolet
katsoivat samalla pitävänsä aiheellisena
sopimuksen tarkistamista. Sopimusta hallinnoivassa elintarvikeapukomiteassa päätettiin joulukuussa 2003 käynnistää työ
sopimuspuolten uudistusajatusten kartoittamiseksi. Kysymykseen tarkistusneuvottelujen käynnistämisestä palataan vuonna
2004. EU:n neuvosto on jo valtuuttanut
Euroopan komission osallistumaan tähän
työhön yhteisön puolesta. Samalla neuvosto hyväksyi elintarvikeaputyöryhmässä
käsitellyn neuvottelumandaatin ja päätti,
että työryhmä avustaa prosessissa EU:n
osalta.
EY:n humanitaarinen apu
EY:n humanitaarista apua hallinnoi Euroopan yhteisön humanitaarisen avun toimisto (ECHO). Sen apuna toimii jäsenmaiden
edustajista muodostuva humanitaarisen
avun hallintokomitea (HAC), joka käsittelee vuosittaiset toimintasuunnitelmat ja
suurimmat humanitaarisen avun hankkeet.
ECHOn vuoden 2003 budjetti oli 470
miljoonaa euroa. Apua annettiin noin 50
maahan. Tarkoitus on vähentää apua ja läsnäoloa itäisessä Euroopassa ja Balkanilla.
Afganistanissa humanitaarinen apu jatkui,
mutta sitä pyritään vähentämään vuodesta
2004 alkaen sitä mukaa kun jälleenrakentaminen pääsee käyntiin. Avun painopistettä
siirrettiin Afrikkaan ja Aasiaan, missä
arvioidaan olevan suurimmat ja kiireellisimmät humanitaariset tarpeet.
ECHO korostaa huolellisen tarvear-

vioinnin merkitystä. Vuoden 2003 tärkeimmät operaatiot tapahtuivat Afrikassa
(Suurten järvien alue, Afrikan sarvi ja eteläisen Afrikan nälänhätä), Afganistanissa ja
sen naapurimaissa, Pohjois-Kaukasiassa
(Tshetshenian kriisi), Lähi-idässä (Palestiina), Länsi-Saharassa ja Kolumbiassa.
ECHO haluaa kiinnittää erityistä huomiota avun tasaiseen jakautumiseen, jotta
niin sanottujen unohdettujen humanitaaristen kriisien ongelma voidaan välttää.
Sen arvioiden mukaan Länsi-Sahara, Pohjois-Kaukasia, Uganda ja Myanmar ovat
alueita, joiden kriisit eivät saa riittävästi
apua eivätkä päätöksentekijöiden ja
median huomiota.
Huolellisen tarvearvioinnin ja avun
tasapuolisen jakautumisen ohella ECHOn
laatukriteereihin kuuluu niin sanottu jatkumoajattelu. Humanitaarinen apu ei
päättyessään saa jättää kriisialueiden asukkaita heitteille, vaan apua on täydennettävä
jälleenrakentamisella. Tämä edellyttää sekä
kansainvälistä koordinaatiota että komission eri toimintamuotojen välistä yhteistyötä.
ECHO tähdentää YK:n humanitaarisen
avun toimiston (OCHA) johtavaa roolia
humanitaarisen avun kansainvälisessä
koordinaatiossa. ECHOn linjauksen
mukaan aids-epidemian ehkäisy ja hoitaminen eivät kuulu humanitaarisen avun
tehtäviin, mutta epidemialla on seurauksia,
joiden hoitamiseen tarvitaan myös humanitaarista apua. ECHO pitää tärkeänä
luonnonkatastrofien syiden ja niiden
aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisyä
ja edistää tämän työn sisällyttämistä
komission muiden toimintamuotojen
kautta annettavaan apuun.

E Y: N K E H I T Y S Y H T E I S T Y Ö • K E H I T Y S Y H T E I S T Y Ö N T O T E U T U S

157

Kehit y syhte ist yön toteutus

Kuva: Burkina Faso / Matti Nummelin.

OECD:n kehitysyhteistyö
Vuonna 2003 jatkui OECD:ssä jo aiemmin käynnistynyt laaja uudistustyö, jonka yhteydessä myös
järjestön kehitysyhteistyötä pohdittiin perusteellisesti. Kehityskysymysten horisontaalisempaa
käsittelyä ja sisällyttämistä kiinteämmäksi osaksi koko järjestön tasolla käytävää keskustelua pyrittiin lisäämään tuomalla organisaation tasolla yhteen OECD:n kehitysasioista vastaavat osat: kehitysyhteistyöosasto, ulkosuhdekeskus, tutkimustoimintaan keskittyvä kehityskeskus sekä Sahelin ja
Länsi-Afrikan klubi.
Vuoden 2003 korkean tason kokous järjestettiin huhtikuussa. Asialistalla olivat muun muassa
kehitysavun tehokkuuden lisääminen, aloite Afrikan kumppanimaiden kanssa yhteistyössä toteutettavista vastavuoroisista arvioinneista, talouskasvun ja köyhyyden yhteydet, sekä OECD:n uusi
globaalistrategia, joka pyrkii huomioimaan kokonaisvaltaisesti järjestön kohtaamat haasteet globalisoituvassa maailmassa.
OECD pyrki vuonna 2003 kohti tehokkaampaa kehitysajattelua ja kehitysyhteistyötä sekä lisäämään yhteistyötä kumppanimaiden kanssa. Keskeisenä ohjenuorana oli Rooman kokouksessa
helmikuussa 2003 sovittujen avun yhdenmukaistamista koskevien sitoumusten toteuttaminen
käytännössä. Yhdenmukaistamalla kehitysapuaan, politiikkojaan ja toimintamuotojaan avunantajat ja kumppanimaat pyrkivät yhteistyössä kohti tehokkaampaa ja vaikuttavampaa kehitysyhteistyötä. Lähtökohtana ovat kumppanimaiden tarpeet ja omistajuus, tavoitteena kestävä kehitys.
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Humanitaarinen apu

Humanitaarisella avulla tarkoitetaan elämää pelastavaa ja suojelevaa toimintaa.
Apua annetaan aseellisten konfliktien ja
luonnonkatastrofien uhreille. Sen tulee olla
puolueetonta, ja se on saatava paikalle
nopeasti. Avun sisältö määräytyy tarpeiden
perusteella. Humanitaarinen apu edellyttää
erityistä taitoa ja toimintavalmiutta, joten
sitä annetaan kansainvälisen tavan mukaan
vain humanitaariseen apuun erikoistuneiden järjestöjen kautta. Humanitaarisen
avun mandaatti perustuu muun muassa
Geneven sopimuksiin ja YK:n Ihmisoikeuksien julistukseen.
Suomen humanitaarisen avun pääkanavat vuonna 2003 olivat YK:n pakolaisasioiden päävaltuutettu (UNHCR), Punaisen Ristin kansainvälinen komitea (ICRC),
Kansainvälinen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten liitto (IFRC),
Maailman elintarvikeohjelma (WFP), YK:n
Lähi-idässä olevien palestiinalaispakolaisten avustus- ja yhteistyöelin (UNRWA) ja
YK:n lastenrahasto (UNICEF). Suomalaiset kanavat olivat Suomen Punainen Risti
(SPR), Kirkon Ulkomaanapu, Fida International ja Pelastakaa Lapset ry.
YK-järjestöjen humanitaarista apua
koordinoi YK:n pääsihteerin alainen
humanitaarisen avun toimisto (OCHA). Se
koordinoi humanitaarista apua ja avustustarpeita arvioivien selvitysryhmien työtä ja
kokoaa vuosittain julkaistavat YK-järjestöjen yhteiset vetoomukset (CAP).
Humanitaarinen tilanne jatkui vaikeana
vuonna 2003. Käynnissä oli edelleen yli 30
sotaa ja aseellista konfliktia ympäri maailmaa. Väkivalta pakotti ihmiset jättämään
kotiseutunsa. Pakolaisia oli noin 10 miljoonaa ja sisäisiä pakolaisia 20 miljoonaa.

Maailmalla tapahtuu vuosittain 600–800
luonnonkatastrofiksi luokiteltavaa onnettomuutta. Punaisen Ristin federaation (IFRC)
vuoden 2003 katastrofiraportin mukaan
luonnonkatastrofien seurauksista kärsiviä
ihmisiä oli vuonna 2002 noin 608 miljoonaa ja kuolonuhreja 24 500. Eniten kuolleisuutta aiheuttavat nälänhädät. Noin 94 prosenttia luonnononnettomuuksien uhreista
asuu kehitysmaissa.
Maailmanlaajuisen humanitaarisen avun
mittasuhteita kuvastavat vuoden 2003 avustusvetoomukset. YK-järjestöjen vuoden
2003 yhteisvetoomusten loppusumma oli
5,1 miljardia dollaria. Punaisen Ristin kansainvälisen komitean vuoden 2003 hätäapuohjelman rahoitustarve oli 539 miljoonaa
euroa ja komitean päämajatuen vetoomus
102 miljoonaa euroa. Punaisen Ristin ja
Punaisen Puolikuun yhdistysten liiton vuoden 2003 vetoomus oli 145 miljoonaa
euroa. Euroopan komission humanitaarisen
avun toimiston (ECHO) vuoden 2003 budjetti oli 470 miljoonaa euroa. Lisäksi tulee
kansalaisjärjestöjen kokoama mittava apu.
Vuoden 2003 aikana useissa kansainvälisissä kokouksissa kiinnitettiin huomiota
humanitaarisen avun tuloksellisuuteen ja
tehokkuuteen. Suomi osallistui Tukholmassa kesäkuussa pidettyyn Good Humanitarian Donorship -konferenssiin, jossa
hyväksyttiin tehokkaan humanitaarisen
avun periaatteita ja menettelytapoja käsittelevä asiakirja. Tavoitteena on laajentaa
avunantajamaiden joukkoa ja lisätä humanitaarista apua huomattavasti nykyisen
kuuden miljardin dollarin vuositasolta.
Humanitaarisen rahoituksen joustavuutta
pitää lisätä, jotta avustusjärjestöt voisivat
vapaammin itse päättää avun tarkoituksenmukaisesta kohdentamisesta.
Väkiluvun kasvu, ympäristön tilan huononeminen, teollistuminen ja kaupungistuminen altistavat köyhiä kehitysmaita luon-
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Käytettyjä jalkaproteeseja, Jaffinassa, Sri Lankassa. Kuva Lars Backström.

nonkatastrofeille. Tilastojen mukaan luonnonkatastrofien uhrien määrä on köyhissä
maissa aina suurempi kuin vastaavan
onnettomuuden tapahtuessa kehittyneessä
maassa. Käytännössä suuri osa humanitaarisesta avusta annetaan köyhiin kehitysmaihin, mutta apua voidaan tarvittaessa
antaa muuallekin.
Suomen humanitaarinen apu vuonna
2003 oli yhteensä 42 miljoonaa euroa.
Avustusoperaatioita tuettiin 30 maassa tai
alueella ympäri maailmaa. Avustusprojektien määrä oli 73 (ks. liite 3). Yleisavustuksia myönnettiin 7 miljoonaa euroa
UNHCR:lle, 2,5 miljoonaa euroa
UNRWAlle, miljoona euroa ICRC:lle, miljoona euroa OCHA:lle ja 100 000 euroa
ISDR:lle.
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■ Aasia
Vaikka Afganistanin olosuhteet kohentuivat vuoden 2003 aikana, asetti maan vaikea turvallisuustilanne edelleen huomattavia rajoituksia jälleenrakennukselle.
Humanitaarisen avun osuus Afganistaniin
annetusta kansainvälisestä avusta oli vielä
yli 50 prosenttia. UNHCR:n mukaan puoli
miljoonaa pakolaista palasi naapurimaista
vuoden loppuun mennessä. Afganistanilaisia pakolaisia arvellaan olevan vielä jopa 4
miljoonaa lähialueilla ja kauempanakin.
Sisäisten pakolaisten määrä vuonna 2003
oli noin 220 000, joista kotiseuduilleen
kykeni palaamaan 65 000.
Afganistanissa viisi vuotta jatkunut kuivuus katkesi osittain vuonna 2003, mikä
paransi satotulosta Afganistanin pohjois-,
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Joukkokuljetusväline Afganistanissa. Kuva Lars Backström.

itä- ja länsiosissa. Satotilanteen kohentuminen ei ole parantanut ihmisten ravintotasoa pitkällä aikavälillä. Maassa vuosikymmeniä jatkunut syvä köyhyys vaikuttaa
perheiden mahdollisuuksiin päästä jaloilleen ja ylläpitää perustoimeentuloa.
Avustusjärjestöjen ohjelmat kohdistuivat vuonna 2003 kolmelle pääalueelle: terveydenhuoltoon, koulutukseen ja vedensaantiin. Maassa toteutettiin laajat lasten
rokotusohjelmat poliota ja tuhkarokkoa
vastaan. Yli 6 miljoonan lapsen rokottamisella saavutettiin lähes 80-prosenttinen
suoja lasten yleisimpiä tartuntatauteja vastaan. Laaja koulurakennuksien kunnostaminen ja opettajien koulutus mahdollistivat yli 4 miljoonan lapsen palaamisen opetuksen piiriin. Luku on 60 prosenttia kouluikäisten lasten määrästä. Vedensaannin ja

sanitaation parantamiseksi rakennettiin
uusia vesipisteitä peruskoulujen yhteyteen
noin 2 miljoonan ihmisen käyttöön.
Suomen humanitaarinen apu Afganistaniin oli kolme miljoonaa euroa. Avustukset
ohjattiin Kansainvälisen siirtolaisjärjestön
(IOM), UNHCR:n, UNICEFin, SPR/ICRC:n
ja Kirkon Ulkomaanavun kautta.
Pohjois-Koreassa humanitaarisen avun
tarve pysyi edelleen korkeana. Maan poliittinen ja taloudellinen eristäytyminen sekä
teollisuustuotannon romahtaminen eivät
antaneet mahdollisuutta ihmisten elinolosuhteiden parantamiseen. Vaikka kansainvälisellä avustustyöllä on saavutettu merkittäviä tuloksia, ne eivät ole riittäneet
hädän rakenteelliseen korjaamiseen. Tartuntatauteja on pyritty ehkäisemään väestön rokotusohjelmilla ja vesihuoltojärjeste-
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Kuito kärsi Angolan kaupungeista eniten pitkän sisällissodan aikana. Kuva: Lars Backström.

lyillä. Hätäavun perille toimittaminen on
kohdannut vuoden aikana vaikeuksia. Tarvittavia kulkulupia ei ole myönnetty kaikkiin kohteisiin maaseudulla.
Maan oma ruokatuotanto on puutteellista
ja satotulos alle minimitarpeiden. Julkisen
ruoanjakelun päiväannoksen suuruutta on
pienennetty sen ollen loppuvuodesta 300
grammaa henkeä kohden päivässä. Asutuskeskusten ulkopuolella ihmiset joutuvat edelleen
keräämään luonnosta ravinnokseen pähkinöitä, kasvien juuria ja ruohoja. WFP ennakoi
Pohjois-Koreassa olevan 6,5 miljoonaa ihmistä
ruoka-avun tarpeessa jatkossakin.
Suomi avusti vuonna 2003 Pohjois-Koreaa 1,1 miljoonalla eurolla ruoka-avun ja terveydenhuollon aloilla. Apu ohjattiin WFP:n,
YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön
(FAO), UNICEFin ja SPR/ICRC:n kautta.
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■ Afrikka
Afrikan humanitaarisen avun tarpeet johtuvat köyhyydestä, aseellisista konflikteista
ja luonnonkatastrofeista. Vuoden 2003
aikana toimenpiteitä vaati kaksi poikkeuksellisen laajaa nälänhätäaluetta eteläisessä
Afrikassa ja Afrikan sarvessa. Etiopian
nälänhädästä kärsi yli 13 miljoonaa ihmistä, ja Eritrea menetti noin neljä viidesosaa
sadostaan. Eteläisen Afrikan maiden nälänhädän uhrien auttamiseen arvioitiin tarvittavan apua yli 600 miljoonan dollarin
arvosta.
Euroopan komission humanitaarisen
avun toimiston arvion mukaan noin puolet maapallon aseellisista konflikteista
tapahtuu Afrikassa. Konfliktit jatkuivat
Kongon demokraattisessa tasavallassa ja
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Länsi-Afrikassa. Molemmilla alueilla nähtiin poikkeuksellista julmuutta ja ihmisoikeuksien loukkauksia. Angolan tilanteen
rauhoittuminen, pakolaisten paluumuutto,
aseellisten joukkojen kotiuttaminen ja siirtyminen jälleenrakentamiseen antoivat toivoa paremmasta tulevaisuudesta. Myös
Sudanissa rauhanneuvottelut edistyivät.
YK:n pääsihteeri nimitti presidentti
Martti Ahtisaaren Afrikan sarven alueen
erityisedustajaksi. Ahtisaari pyrki tehtävässään humanitaarisen ja muun avun edistämisen ohella löytämään keinoja, joilla voidaan puuttua nälänhätien ja köyhyyden
syihin. Vuosien 1980–2000 kokemus on
osoittanut, että toistuvat nälkäkatastrofit
syövät yhä suuremman osan humanitaariseen apuun ja kehitykseen tarvittavista voimavaroista. Siksi on tärkeää kehittää ennaltaehkäiseviä ja syihin puuttuvia toimia.
Afrikka kärsii poikkeuksellisen vaikeasta
pakolaisongelmasta. Melkein puolet maapallon pakolaisista asuu Afrikassa. LuoteisTansaniassa sijaitsee Afrikan suurimpiin

kuuluva pakolaisleirien alue, jossa hoidetaan Afrikan suurten järvien alueelta tulleita pakolaisia. UNHCR arvioi Afrikan
suurten järvien pakolaismääräksi 1,2 miljoonaa. Länsi- ja Keski-Afrikassa on pakolaisia 570 000, Afrikan sarven alueella 970
000, eteläisessä Afrikassa 360 000 ja Pohjois-Afrikassa 180 000. Suomi tuki vuoden
2003 aikana UNHCR:n alueellisia pakolaisohjelmia Afrikassa yhteensä 5,1 miljoonalla eurolla.
Afrikan aids-katatastrofi on aiheuttamassa ennennäkemättömiä humanitaarisia tarpeita. Afrikan maatalouden työvoimasta seitsemän miljoonaa ihmistä on
kuollut, ja vielä suurempi joukko sairastaa
tai kantaa aidsia. Työvoimavaltainen maatalous ei kykene ylläpitämään aikaisempaa
tasoaan, vaan tuotanto vähenee ja ruokaturva heikkenee. Aids-orpojen määrä lasketaan miljoonissa. WFP jakaa täsmäapua
aidsin uhreille muun muassa kansalaisjärjestöjen kautta.

Rauha palasi Angolaan
Joukko Unitan entisiä sotilaita perheineen oli odottanut Cunjen leirissä sodan tuhoaman Kuiton
kaupungin liepeillä viikkokaupalla kuorma-auto- ja lentokonekuljetuksia kotiin. Sodassa tuhottu
tehdasalue oli heidän väliaikainen kotinsa. Tien vieressä seisoi tuhottu venäläinen panssarivaunu.
Kuito kärsi Angolan kaupungeista eniten pitkän ja verisen sisällissodan aikana. Unitalaiset odottivat
nyt kärsivällisesti kuljetuksia kotiin raunioiden keskellä. Sota oli ohi ja parempi aika edessä.
Harva maa on viime vuosikymmeninä nähnyt yhtä paljon kärsimyksiä kuin Angola. Suoraan
sodassa kuolleiden ihmisten määrä noussee miljoonaan. Sodan seurauksena menehtyneiden määrä
on moninkertainen. Sisäisiä pakolaisia oli 27 vuoden sotimisen jälkeen enemmän kuin missään toisessa valtiossa. Luku läheni 4 miljoonaa ihmistä, mikä oli kolmannes koko maan väestöstä. YK:n
humanitaarinen operaatio Angolassa vuonna 2003 oli Irakin operaation jälkeen yksi maailman suurimmista. Angolan auttamiseen osallistui lisäksi 112 kansainvälistä kansalaisjärjestöä ja 356 kansallista järjestöä. Rahoitusta tarvittiin 387 miljoonaa dollaria.
Kukaan ei Cunjessa nähnyt nälkää, kiitos YK:n avustusjärjestöjen ja kansalaisjärjestöjen uutteran
työn. Kaikki angolalaiset eivät valitettavasti olleet yhtä onnellisessa asemassa. Keväällä 2003 Angolassa oli vielä laajoja alueita, jonne avustusjärjestöt eivät sadekauden ja miinoitettujen teiden takia
päässeet hätää kärsiviä auttamaan.
Suomi tuki Angolan sisällissodan uhrien avustamista 1,95 miljoonalla eurolla vuonna 2003.
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■ Lähi-itä
YK:n Lähi-idässä olevien palestiinalaispakolaisten avustus- ja yhteistyöelin (UNRWA)
avustaa yli neljää miljoonaa palestiinalaispakolaista Gazassa, Länsirannalla, Jordaniassa,
Libanonissa ja Syyriassa. Jatkuvat väkivaltaisuudet alueella vaikeuttavat palestiinalaisten
tilannetta kaikin tavoin. Noin 60 prosenttia
Länsirannan ja Gazan väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella. Arviolta 40 prosenttia
työikäisestä väestöstä on vailla työtä. Väestöstä noin 40 prosenttia ei saa tarpeeksi terveellistä ruokaa. Puolet väestöstä ei pääse
terveydenhoitoon tiesulkujen ja ulkonaliikkumiskieltojen vuoksi.
UNRWA on YK:n suurin toimija Lähiidässä. Sillä on henkilöstöä yli 24 000, joista
melkein kaikki ovat itsekin pakolaisia.
UNRWA on myös palestiinalaisalueiden
merkittävin ja tehokkain kanava humanitaarisen avun perille toimittamisessa. Lisäksi
järjestöllä on omat koulutus-, terveys- ja
sosiaalipalveluohjelmansa. Noin 85 prosenttia ohjelmista on koulutus- ja terveysohjelmia. Kaksi kolmannesta pakolaisväestöstä on
naisia ja alle 15-vuotiaita lapsia. Äitiysohjelmat ja lasten terveydenhoito ovatkin
UNRWAn toiminnassa etusijalla. Järjestön
kouluissa on puoli miljoonaa lasta.
UNRWAn taloudellinen tilanne oli kertomusvuonna edellisvuotta parempi. Järjestön
säännönmukainen budjetti oli 315 miljoonaa dollaria. Siitä katettiin noin 305 miljoonaa dollaria. Sen sijaan erillisten hätäapuvetoomusten rahoitus oli heikompi: loppuvuoden kattavasta vetoomuksesta rahoitettiin
noin puolet.
Suomi aloitti UNRWAn tukemisen jo
vuonna 1952. Vuonna 2003 Suomi tuki järjestön toimintaa 3,2 miljoonalla eurolla.
Ennen Irakin kriisin puhkeamista pelättiin, että jopa miljoonat pakolaiset saattaisivat lähteä liikkeelle maassa. Sodan alettua
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YK julkisti historiansa suurimman yhteisvetoomuksen, jonka määrä oli kaksi miljardia
dollaria. Myönteistä oli, että pakolaisvirtoja
ei tullut ja että YK:n vetoomus saatiin poikkeuksellisen hyvin rahoitetuksi. Humanitaaristen järjestöjen on ollut erittäin vaikeaa
toimia Irakissa turvallisuustilanteen huonontumisen vuoksi. Peruspalvelujen turvaaminen väestölle on epäsäännöllistä. Maassa
on paljon työttömiä, ja suuri osa väestöstä
on edelleen riippuvainen humanitaarisesta
avusta.
Suomi myönsi keväällä Irakin sodan
uhreille humanitaarista apua 4,8 miljoonaa
euroa. Apua harkittaessa pidettiin tärkeänä
avun toimittamista perille puolueettomasti
ja kestävällä tavalla niin, että siitä hyötyisivät erityisesti heikoimmassa asemassa olevat
lapset, vanhukset ja sairaat. WFP:lle myönnettiin kaksi miljoonaa euroa ja ICRC:lle
miljoona euroa. Muut rahoitusta saaneet
järjestöt olivat UNICEF, IOM, Kirkon Ulkomaanapu, OCHA ja YK:n miinanraivaustoimisto (UNMAS).

■ Humanitaarinen
miinatoiminta
Miinatoiminta tarkoittaa miinanraivausta,
miinauhrien auttamista ja miinatietoisuuden jakamista. Miinatoiminta on osa siviilikriisinhallintaa. Miinat vaarantavat ihmisten elämää 65 maassa. Uhreja arvioidaan
vuosittain olevan pitkälti yli 10 000. Konfliktinjälkeisissä oloissa miinat vaikeuttavat
pakolaisten paluumuuttoa, hätäavun perille
toimittamista ja jälleenrakennusta. Miinatoimintaan käytetään maailmanlaajuisesti
noin 300 miljoonaa dollaria joka vuosi.
Miinoja on raivattu ulkoasiainministeriön varoin jo vuodesta 1991. Vuodesta
1998 lähtien Suomi on käyttänyt miinatoimintaan vuosittain viisi miljoonaa euroa.

Kehit y syhte ist yön toteutus

Afganistanin miinaongelma on maailman vaikeimpia. Kuva: Mikko Pyhälä.

Vuonna 2003 Suomi toteutti miinatoimintaa
11 valtiossa keskittyen maihin, joissa miinauhrien määrä on suurin. Lähes kaksi kolmasosaa Suomen miinatoiminta-avusta
suunnattiin Afganistaniin, Kambodzhaan ja
Angolaan.
Afganistanin miinaongelma on yksi vaikeimmista maailmassa. Uhrien määrä on
100–200 henkeä kuukaudessa. Miinanraivaus on etusijalla maan väliaikaisen hallinnon toiminnassa. Suomi jatkoi vuonna
2003 miljoonalla eurolla tukeaan YK:n miinanraivaustoimiston (UNMAS) koordinoimalle Afganistan Mine Action Programmelle
(MAPA), joka vastaa Afganistanin miinanraivausohjelmasta. Suomi jatkoi yli miljoonalla eurolla tukeaan Kambodzhan miinatoimintaohjelmalle, jota on toteutettu jo
vuodesta 1995.

Vuonna 2002 solmittu rauhansopimus
Angolassa mahdollisti laajamittaisemman
miinatoiminnan toteuttamisen myös siellä.
Angolassa on arviolta viisi miljoonaa maamiinaa sekä moninkertainen määrä räjähtämättömiä ammuksia. Suomi tuki miinatoimintaa Angolassa vuonna 2003 yhteensä
miljoonalla eurolla. Muita avustuksen kohdealueita olivat Bosnia ja Hertsegovina,
Laos, Pohjois-Kaukasia, Etiopia, Somalia ja
Sri Lanka.
Suomen miinatoiminta-apu kanavoitiin
YK:n järjestöjen (UNDP, UNICEF ja
UNMAS), kansainvälisten kansalaisjärjestöjen (HALO Trust, Norwegian People's
Aid, Mines Advisory Group ja Handicap
International) ja suomalaisten kansalaisjärjestöjen (SPR ja Kirkon Ulkomaanapu)
kautta.
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Kansalaisjärjestöjen
kehitysyhteistyö

Kansalaisyhteiskunta ja kansalaisjärjestöt sen
osana ovat keskeinen osa Suomen kehitysyhteistyöpolitiikkaa. Kansalaisjärjestöillä on
merkittävä rooli köyhyyden vähentämisessä,
ihmisoikeuksien toteuttamisessa, konfliktien
ehkäisemisessä sekä demokratian ja rauhan
vahvistamisessa. Kehityskysymyksistä kiinnostuneille suomalaisille kansalaisjärjestöt
tarjoavat mahdollisuuden osallistua kehitysyhteistyöhön niin kotimaassa kuin kumppanimaissa. Ne pystyvät vaikuttamaan kehityspolitiikan suuntiin ja sisältöihin Suomessa,
Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyö tulee nähdä
paitsi Suomen kahdenvälistä kehitysyhteistyötä täydentävänä elementtinä, myös voimavarana, joka muodostaa perustan valtiolliset rajat ylittävälle ymmärrykselle ja kulttuurien väliselle vuorovaikutukselle.
Valtioneuvoston tekemissä kehitysyhteistyön periaatepäätöksissä kansalaisjärjestöjen
kehitysyhteistyön vuotuiseksi tavoitetasoksi
on asetettu 10–15 prosenttia varsinaisen
kehitysyhteistyön määrärahoista. Vuoden
2003 talousarviossa määrä oli noin 40,8 miljoonaa euroa, eli 11 prosenttia, josta noin
38,5 miljoonaa euroa varattiin suomalaisten
kansalaisjärjestöjen ja säätiöiden kehitysyhteistyöhön. Kansainvälisten kansalaisjärjestöjen hankkeisiin ohjattiin 1,2 miljoonaa euroa
alueittain kohdentamattomina määrärahoina.
Osana kansalaisjärjestöjen hanketukijärjestelmän uudistamista Kehitysyhteistyön
palvelukeskuksen (Kepa) kanssa toteutettiin
kokeilu, jossa osa vuoden 2004 hanketukikierroksen hakemuksista annettiin kehityspoliittista lausuntoa varten käsiteltäväksi
Kepaan. Kansalaisjärjestöyksikkö teki kuiten-
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kin hankkeita koskevat päätökset. Uudistusten tavoitteena on tehostaa hanketukihallintoa sekä siirtää päätäntävaltaa ja vastuuta
entistä enemmän järjestökentälle. Kokeilun
mahdollisesta laajentamisesta päätetään
myöhemmin, kun hanketukihallinnon
uudistamista koskevat eri vaihtoehdot on selvitetty.
Kansalaisyhteiskunnan voimavarojen ja
mahdollisuuksien paremmaksi hyödyntämiseksi siirryttiin vuonna 2003 suurten järjestöjen kanssa kumppanuussopimusjärjestelmään: aikaisemmin kehyssopimuksena tunnetut sopimukset korvattiin erillisillä kumppanuus- ja rahoitussopimuksilla. Uudet kolmivuotiset sopimukset allekirjoitettiin joulukuussa 2003 kahdeksan järjestön kanssa, jotka ovat Kirkon Ulkomaanapu, FIDA International, Frikyrkliga Samverkan, Suomen
Punainen Risti, Suomen Lähetysseura, Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus,
Kansainvälinen Solidaarisuussäätiö sekä
uutena tulokkaana Suomen World Vision.
Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia oli
elokuussa järjestetty Kansalaisjärjestöseminaari. Tilaisuus kokosi yhteen lähes 300 kehityskysymyksistä kiinnostunutta kansalaisjärjestöjen edustajaa kuulemaan ja keskustelemaan kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön
nykytilasta ja tulevaisuudesta. Seminaarissa
käytiin läpi myös vuoden 2004 hanketukikierrokseen liittyviä käytännön kysymyksiä.
Kesällä käynnistynyt hallituksen uuden
kehityspoliittisen ohjelman valmistelu oli
kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön kannalta tärkeä: ohjelmassa tunnustetaan aikaisempaa selkeämmin kansalaisjärjestöjen rooli
kehitysyhteistyön merkittävinä ja itsenäisinä
toimijoina. Järjestöt osallistuivat ohjelman
valmisteluun tätä varten perustetussa työryhmässä, ulkoasiainministeriön ja Kepan
yhdessä järjestämässä keskustelutilaisuudessa
sekä keskustelufoorumissa.
Kuten kaikessa kehitysyhteistyössä, myös
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Kirkon Ulkomaanavun tukemassa maaseudun kehitysohjelmassa Bangladeshissa naiset hankkivat käytännön
taitoja perheiden toimeentulon parantamiseksi Kuva: Kirkon Ulkomaanapu / Henrik Bergman

kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen on
keskeisessä asemassa. Köyhyyden vähentämiseksi ulkoasiainministeriössä vuonna 2003
hyväksytty tasa-arvostrategia sisältää useita
toimenpiteitä, jotka koskevat kansalaisjärjestöjä. Kansalaisjärjestöyksikön Internet-sivuille
avattiin elokuussa järjestöille suunnattu,
sukupuolten välistä tasa-arvoa käsittelevä
koulutuspaketti. Tasa-arvokysymyksiin on
kiinnitetty huomiota myös järjestöille suunnatussa koulutuksessa.
Vuonna 2003 evaluoitiin kansalaisjärjestöjen opetusalan hankkeet. Evaluointi antoi
hyvän kuvan kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön suunnittelusta, toteuttamisesta ja
arvioinnista. Vastaavia arviointeja tullaan
toteuttamaan muillakin aloilla kansalaisjärjestöhankkeiden laadun ja vaikuttavuuden

parantamiseksi. Arviointiin ja kansalaisjärjestöhankkeiden painopisteisiin kiinnitettiin
huomiota myös hanketuen käsikirjaa uudistettaessa. Erityistä huomiota kiinnitettiin
sukupuolten välisen tasa-arvon ja naisten
aseman parantamiseen. Muita uudistuksia
olivat vammaisnäkökulman huomioiminen
läpileikkaavana periaatteena sekä eräät
taloushallintoon liittyvät tarkennukset.

■ Tuki suomalaisille
kansalaisjärjestöille
Kehitysyhteistyövaroista suomalaisille kansalaisjärjestöille suunnataan pääasiassa hankeja tiedotustukea. Vuonna 2003 tukea myönnettiin kaikkiaan 151 järjestölle 447 hankkeeseen. Järjestöjen hanketukeen ohjattiin
noin 5,57 miljoonaa euroa. Noin puolet
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Punainen Risti Kabulissa, Afganistanissa. Kuva: Mikko Pyhälä.

käytettävissä olevasta määrärahasta myönnettiin kumppanuusjärjestöille. Lukumääräisesti eniten tuettiin pienten järjestöjen
hankkeita.
Kansalaisjärjestöt toteuttavat kehitysyhteistyötä monilla toimialoilla. Vuonna 2003
suurimpia sektoreita olivat opetus, terveydenhuolto sekä kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen. Näillä aloilla suomalaisten osaaminen on perinteisesti ollut vahvaa. Muita
keskeisiä toimialoja olivat työpolitiikka ja hallinto, sosiaalipalvelut, ympäristönsuojelu,
maa- ja metsätalous sekä naisten asema.
Naisten aseman parantamiseen ensisijaisesti
tähtääviä hankkeita oli kuitenkin vain kaksi
prosenttia. Myös kansalaisjärjestöhankkeiden alueellinen jakautuminen heijastelee
hyvin Suomen kehityspolitiikan painopisteitä: hankkeista yli puolet sijoittui Afrikkaan,
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kolmannes Aasiaan, loput Latinalaiseen
Amerikkaan ja Balkanille. Kaikkiaan hankkeita toteutetaan 73 maassa. Kansalaisjärjestöt toteuttavat hankkeita monissa sellaisissa maissa ja sellaisilla sektoreilla, joilla
kahdenvälistä yhteistyötä ei ole.
Hanketuen lisäksi kansalaisjärjestöt saivat vuonna 2003 lähes 1,9 miljoonaa
euroa tiedotustukea. Suomessa tapahtuvaan kehitysmaita ja kehityskysymyksiä
koskevaan tiedotustoimintaan tukea
myönnettiin yhteensä 106 hankkeeseen.
Yleisiä kehityskysymyksiä koskevan tiedotustoiminnan lisäksi tukea myönnettiin
ihmisoikeuksia, demokratiaa ja humanitaarisia kysymyksiä käsittelevään tiedottamiseen.
Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyövaroista tuetaan myös kolmen suomalaisen
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säätiön toimintaa: Kansalaisten ihmisoikeussäätiö (KIOS) tekee ihmisoikeustyötä,
ABILIS edistää vammaisten asemaa, kansalais- ja ympäristöjärjestöjen Siemenpuusäätiö on keskittynyt ympäristökysymyksiin. Säätiöt eivät itse toteuta kehityshankkeita vaan jakavat varat edelleen toimialoilleen keskittyneille kehitysmaiden järjestöille sekä kehitysmaissa toimiville kansainvälisille kansalaisjärjestöille.

■ Tuki kansainvälisille
kansalaisjärjestöille (INGO)
Kehitysyhteistyövaroista tuetaan myös luotettavien kansainvälisten ja alueellisten kansalaisjärjestöjen sekä muiden kansainvälisten
organisaatioiden toimintaa, joka tukee Suomen kehityspolitiikan päämääriä strategisesti tärkeillä toimialoilla. Tällaisia aloja ovat
muun muassa ihmisoikeudet, hyvä hallinto,
demokratia, ympäristö, naisten ja tyttöjen
asema, tasa-arvo, sosiaalinen kehitys, konfliktien ehkäisy, terveys ja koulutus.
Vuoden 2003 alussa kansainvälisten kansalaisjärjestöjen tuen hallinto jaettiin ulkoasiainministeriössä eri yksiköihin: ihmisoikeus- ja ympäristöpolitiikan yksikkö vastaavat toimialaansa liittyvistä kysymyksistä,
kansalaisjärjestöyksikkö opetus- ja terveyssektorista. Samalla laadittiin kansainvälisiä
kansalaisjärjestöjä koskeva niin sanottu
INGO-linjaus sekä ohje tuen saamisen
ehdoista. Yhteistyöjärjestöjen määrää rajoitettiin muutamiin strategisesti merkittävimpiin. Kansalaisjärjestöyksikkö ohjasi
vuonna 2003 kehitysyhteistyöhön noin
1,20 miljoonaa euroa yhteensä 11 kansainvälisen kansalaisjärjestön kautta.

■Yhteistyö Kehitysyhteistyön
palvelukeskuksen kanssa
Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry on

yli kahdensadan suomalaisen kehitysyhteistyötä tekevän tai kehityskysymyksistä
kiinnostuneen kansalaisjärjestön yhteistyö- ja kattojärjestö. Kepa tukee jäsenjärjestöjensä työtä, jakaa tietoa kehitysyhteistyöstä ja maailmanlaajuisista kehityskysymyksistä, järjestää koulutusta kehitysyhteistyötehtäviin lähteville ja kehityshankkeista kiinnostuneille kansalaisjärjestöjen
edustajille sekä tukee kehitysmaiden kansalaistoimintaa. Se pyrkii myös vaikuttamaan Suomen julkiseen mielipiteeseen
kehitysyhteistyöstä sekä kehitysyhteistyön
suuntauksiin Suomessa, EU:ssa ja kansainvälisissä järjestöissä.
Kepa vastaa nuorten vapaaehtoisohjelmasta (ETVO), jota se toteuttaa yhdessä
Allianssin, Kansainvälisen vapaaehtoistyön,
Maailmanvaihdon ja Suomen Tinkun kanssa. Ohjelman kautta noin sata nuorta saa
vuosittain mahdollisuuden osallistua
vapaaehtoistyöhön Intiassa, Nepalissa,
Malesiassa, Thaimaassa, Filippiineillä, Sambiassa, Tansaniassa, Boliviassa, Ecuadorissa
ja Perussa. Kepan julkaisema kehitysmaa- ja
globaalikysymyksiä käsittelevä aikakauslehti
Kumppani ilmestyy kuusi kertaa vuodessa
ja on toistaiseksi tilaajilleen maksuton.
Internetin kautta Kepa tarjoaa tiedotus-,
julkaisu- ja järjestöpalveluja.
Pääosan rahoituksestaan Kepa saa julkisista kehitysyhteistyövaroista. Vuonna
2003 ulkoasiainministeriön tuki Kepalle
oli 4,5 miljoonaa euroa. Kulunut vuosi oli
samalla vanhan yhteistyösopimuksen viimeinen kausi: neuvottelut uudesta kolmivuotisesta rahoitussopimuksesta Kepan ja
ministeriön välillä alkoivat tammikuussa
ja päättyivät lokakuussa 2003. Kepan uusi,
vuodet 2004–2006 kattava ohjelma painottaa suomalaisen kansalaisyhteiskunnan
kehitysyhteistyöosaamista vahvistavaa toimintaa. Lisäksi neuvotteluissa sovittiin erityisestä lisäpanostuksesta laatupalveluihin.
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Kuva: Nepal / Juha Iisak Koivisto.

■ EU:n tuki
kansalaisjärjestöille
Suomi on osallistunut Euroopan yhteisön
rahoittamien kansalaisjärjestöhankkeiden
yhteisrahoitukseen jäsenyytensä alusta alkaen. Yhteisrahoituksella Euroopan komissio
rahoittaa nimenomaan kansalaisjärjestöjen
kehitysyhteistyöhankkeita. Komissio korvaa
tavallisesti 75 prosenttia hankkeiden kokonaiskustannuksista, loppuosa muodostuu
järjestön omasta varainhankinnasta ja ulkoministeriön tuesta. Yhteisön budjetissa on
useita muitakin kansalaisjärjestöille avoimia
budjettilinjoja. Ulkoasiainministeriön kansalaisjärjestöyksikkö osallistuu kansallisen
tuen muodossa kuitenkin vain yhteisrahoituslinjan hankkeisiin.
Toistaiseksi suomalaiset järjestöt ovat
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hakeneet hankkeilleen rahoitusta EU:sta vain
vähän. Järjestöjen EU-tiedon lisäämiseksi
vuonna 2001 perustetun kansalaisjärjestöjen
EU-yhdistys Kehys ry:n tarkoituksena on
lisätä unionin kehitysyhteistyön tuntemusta
suomalaisessa järjestökentässä, toimia koordinoijana ja tiedonvälittäjänä unionin sekä
eurooppalaisten ja suomalaisten kansalaisjärjestöjen välillä, vaikuttaa unionin kehitysyhteistyöpolitiikan muotoutumiseen sekä erityisesti parantaa suomalaisten kehitysyhteistyötä tekevien kansalaisjärjestöjen EU-rahoitusmahdollisuuksia järjestämällä koulutusta
ja hankeneuvontaa. Ulkoasiainministeriön
kansalaisjärjestöyksikkö osallistuu Euroopan
komission yhteisrahoituskomitean kokouksiin, joissa käsitellään kansalaisjärjestöjen
kehitysyhteistyöhön EU:ssa liittyviä kysymyksiä.
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Henkilöapu ja
kansainvälinen
rekrytointi
Suomi palkkaa vuosittain runsaat sata henkilöä kansainvälisten järjestöjen apulaisasiantuntijatehtäviin ja kansainvälisiin
siviilikriisinhallintatehtäviin. Henkilöapu
on osa Suomen tukea kansainvälisille järjestöille, ja se kohdennetaan Suomen kehitysyhteistyön yleisten periaatteiden
mukaan. Viime vuosina on korostettu
ihmisoikeuskysymyksiä ja demokratian
edistämistä.
Tehtävät kattavat laajan kirjon erilaisia
ammattialoja yhteistyöjärjestöjen toimialakohtaisen suuntautumisen mukaan. Tehtävät valitaan yhteistyössä järjestöjen kanssa,
ja niillä pyritään toteuttamaan Suomen
kehityspoliittisia linjauksia. Tehtävistä tiedotetaan kehitysyhteistyöosaston rekrytointiyksikön kotisivuilla sekä päivälehdissä. Valinnat suoritetaan haastattelujen,
soveltuvuustestien ja lausuntojen perusteella.

■ Apulaisasiantuntijaohjelma
ja YK:n vapaaehtoisohjelma
Suomi rahoittaa vuosittain noin 60 apulaisasiantuntijaa YK-järjestöihin. Tehtävät
ovat yleensä kenttätehtäviä, osa on järjestöjen päämajatehtäviä. Niistä käytetään yleisnimikettä Junior Professional Officer
(JPO). Hakijoilta edellytetään akateemista
loppututkintoa ja haettavan tehtävän kannalta olennaista, vähintään parin vuoden
työkokemusta. Yläikäraja on 32 vuotta.
Apulaisasiantuntijoita rekrytoidaan
myös EU:n kehitysmaaedustustoihin
(Young Experts -ohjelma). Näihin tehtäviin yläikäraja on 30 vuotta. Suomalaisille

hakijoille tehtäviä on tarjolla viisi joka toinen vuosi. Viimeisin rekrytointi tehtäviin
käynnistyi vuoden 2003 lopulla, ja työt
alkavat vuoden 2005 alussa.
YK:n vapaaehtoistoiminnassa (UNV)
ikäraja on 21–60 vuotta. Vapaaehtoistoiminnan ajatuksena on, että tehtäviin
hakeutuvilla on halu ja mahdollisuus antaa
työpanoksensa käytettäväksi verraten vaatimatonta korvausta vastaan. Tehtävät ovat
avanneet useille nuorille pääsyn kansainvälisten järjestöjen pysyviin tai pysyväisluontoisiin tehtäviin. UNV hankkii muiden
YK-järjestöjen palvelukseen hankkeiden
tarpeisiin räätälöityä erityisasiantuntemusta myös varttuneemmista asiantuntijoista,
joilla on aiempaa kehitysmaakokemusta.
Vuonna 2003 Suomesta rekrytoitiin 24
uutta apulaisasiantuntijaa ja 22 YK-vapaaehtoista. Vuoden 2003 lopulla suomalaisia
apulaisasiantuntijoita oli yhteensä 58 eri
järjestöjen palveluksessa ja 40 YK:n vapaaehtoisohjelmassa. Ohjelman painopistealueita vuonna 2003 olivat Latinalainen
Amerikka ja Afrikka.
Vuonna 2003 apulaisasiantuntijoita rekrytoitiin seuraavien järjestöjen palvelukseen.
Operatiiviset kehitysjärjestöt:

•
•
•
•

YK:n kehitysohjelma UNDP
YK:n lastenrahasto UNICEF
YK:n väestörahasto UNFPA
Maailman elintarvikeohjelma WFP

Humanitaariset ja ihmisoikeusjärjestöt:

•
•

YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun toimisto UNHCR
YK:n ihmisoikeuskomissaarin toimisto
UNHCHR

Maatalousjärjestöt ja -ohjelmat

•

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö
FAO

H E N K I L Ö A P U J A K A N S A I N V Ä L I N E N R E K RY T O I N T I

171

Kehit y syhte ist yön toteutus

Kuva: Tansania / Martti Lintunen

Kehitysrahoituslaitokset:

•

Maailmanpankki

Muut erityisjärjestöt ja -ohjelmat:

•
•
•
•
•
•

•
•
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■ Siviilikriisinhallinta

YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unesco
Kansainvälinen työjärjestö ILO
YK:n hiv/aids-ohjelma UNAIDS
Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto
IUCN
Institute for Democracy and Electoral
Assistance IDEA
Aavikoitumisen vastaisen toiminnan järjestö UNSO/UN Office to Combat
Desertification
YK:n huume- ja rikosjärjestö UNODC
YK:n sihteeristö UN/DESA

Kansainvälinen rekrytointiyksikkö koordinoi EU:ssa, kansainvälisellä tasolla ja kotimaassa toteutettavaa siviilikriisinhallintakoulutusta ja vaalitarkkailukoulutusta, ylläpitää asiaintuntijarekisteriä sekä hoitaa rekrytoinnin kehitysmaiden vaalitarkkailutehtäviin.
EU:ssa on meneillään siviilikriisinhallintakoulutuksen pilottiprojekti, jonka tavoitteena on saada hyvin koulutettuja siviiliasiantuntijoita kriisinhallintaoperaatioihin.
Suomi järjesti vuonna 2003 projektin 15
opetusjaksosta kaksi: Rule of Law -kurssin
Åbo Akademissa ja Democratization and
Good Governance -kurssin Helsingin yliopistossa. Projektin koulutustapahtumiin
osallistui Suomesta yhteensä 21 henkilöä.
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Valtioneuvoston uudistetun ohjesäännön
mukaan sisäasiainministeriö on vastannut
vuoden 2003 alusta alkaen kansallisten valmiuksien yhteensovittamisesta siltä osin
kuin tehtävät eivät kuulu muille viranomaisille, kansallinen koulutus ja rekrytointi mukaan luettuina. Ohjesäännön myötä
painotukset ulkoasiainministeriön kansainvälisen rekrytointiyksikön ja poliittisen
osaston siviilikriisinhallintayksikön sekä
sisäasiainministeriön välisessä yhteistyössä
ovat muuttuneet. Tämä edellyttää siviilikriisinhallintarekrytointeja ja -koulutusta
koskevien toimien entistä tehokkaampaa
yhteensovittamista.
Rekrytointiyksikön vastuulle kuuluu rekrytointi kehitysmaiden vaalitarkkailutehtäviin. Yksikkö rekrytoi vuonna 2003 yhteensä
19 vaalitarkkailijaa Nigeriaan, Kambodzhaan, Guatemalaan, Mosambikiin ja
Ruandaan. Lisäksi Suomi on lähettänyt kaksi henkilöä EU:n järjestämään vaalitarkkailijakoulutukseen (NEEDS).
Kansainvälisen rekrytointiyksikön asiantuntijarekisterissä on tällä hetkellä 608
asiantuntijan CV-tiedot. Rekisteriin hyväksytään asiantuntijoita, jotka ovat päteviä ja
kiinnostuneita hakeutumaan siviilikriisinhallintatehtäviin. Vuonna 2003 hakemuksia
tuli 209 kappaletta.

■ Valmennus
Vuonna 2003 rekrytointiyksikkö järjesti
kuusi kahden viikon pituista valmennuskurssia. Lisäksi järjestettiin kielikoulutusta.
Kurssitettavia oli 90 ja kohdemaita 34.
Koulutettavat jakaantuivat seuraavasti:
• YK:n ja erityisjärjestöjen palvelukseen
lähtevät ja YK:n vapaaehtoiset (UNV),
35,5 prosenttia.
• Kansalaisjärjestöjen edustajat, 30,0 prosenttia.

•

•
•

Kahdenvälisiä hankkeita toteuttavien
organisaatioiden edustajat, 17,8 prosenttia.
Mukana seuraavat puolisot, 12,2 prosenttia.
Ulkoasiainministeriön henkilökunta,
4,4 prosenttia.

Kursseilla selvitettiin osanottajille
• kehitysmaiden tämän päivän tilannetta
• Suomen keskeiset kehitysmaasuhteita
ohjaavat linjaukset
• yhteistyön eri muotoja.
Kursseilla annettiin käytännön elämää
helpottavaa tietoa kulttuurista, stressinhallinnasta, terveydestä, turvallisuudesta ja
sosiaalikysymyksistä. Eniten myönteistä
palautetta kentältä on saatu hankehallintoosuuksista ja kulttuuritietouden ja stressin
käsittelemisestä.
Valmennus on osallistunut kansainväliseen materiaalin kehittämishankkeeseen
sekä Pohjoismaiden että samanmielisten
maiden kanssa. Tämän niin sanotun harmonisointiyhteistyön merkitys korostuu
lähivuosina. Vuoden 2003 syksyllä saatiin
valmiiksi yhteispohjoismaisen hiv- ja aidsvalmennuskokonaisuuden pilottivaihe, ja
marras-joulukuussa käynnistettiin varsinainen toteuttaminen saatujen kokemusten pohjalta. Internetiä hyödyntävällä
kurssilla annetaan monipuolista tietoa
hiv:stä ja aidsista ja niiden huomioon ottamisesta kaikessa kehitysyhteistyössä.
Tavoitteena on vaikuttaa ihmisten asenteisiin ja pelkoihin, jotta he voivat työssään
kohdella asiallisesti ja ihmisoikeuksia kunnioittavasti tautiin sairastuneita. Ulkoasiainministeriö on vastannut aineiston
sosiokulttuurisesta osuudesta.
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ted Export Credits). Sopimukseen kuuluvan
niin sanotun Helsinki-paketin lähtökohtana
on, ettei kaupallisesti kannattaville julkisille
tai yksityisille hankkeille pidä myöntää kehitysyhteistyövaroista rahoitettavaa korkotukea,
vaan ne olisi rahoitettava joko markkinaehtoisesti tai normaaleilla vientiluotoilla. Korkotukiluottoja voidaan myöntää vain liiketaloudellisesti kannattamattomille hankkeille.
Sopimuksessa määritellään kriteerit, joiden
mukaan kannattavuutta arvioidaan. Järjestelmää valvotaan tiedonvaihdon, seurannan ja
neuvotteluiden avulla.
Suomen antaman korkotuen vuosittaiset
maksatukset ovat laskeneet huippuvuosien
1994–1995 jälkeen sekä määrällisesti että varsinkin suhteessa kehitysyhteistyön samanaikaisesti kasvaneisiin kokonaismaksatuksiin.
Syynä tähän on ennen Helsinki-paketin voimaantuloa hyväksyttyjen suurten teollisten
hankkeiden tuleminen kokonaan takaisinmaksetuiksi sekä poikkeuksellisen alhainen
vallitseva korkotaso.
Vuonna 2003 suoritettiin korkotukiluottojärjestelmän evaluointi. Arvioinnin suositusten pohjalta on laadittu lista toimenpideehdotuksista, joiden avulla korkotukien käytön tehokkuutta ja laatua voidaan tulevaisuudessa parantaa.
Vuonna 2003 korkotukiluottoja myönnettiin kymmenelle uudelle hankkeelle, jotka

Korkotukiluotot

Korkotukiluotot ovat julkisesti tuettuja vientiluottoja, joille maksetaan korkotukea valtion
kehitysyhteistyövaroista. Luotot hyväksyy korkotukiluotoiksi ulkoasiainministeriö arvioituaan rahoitettavan hankkeen kehitysvaikutukset. Luotto on vastaanottajalle täysin koroton
tai huomattavasti alle markkinakoron. Korkotukiluottoja voidaan myöntää alhaisen kehitystason maille, ja niiden tarkoituksena on
tukea maiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä.
Korkotukiluottoa saavien hankkeiden on
oltava taloudellisesti, ympäristöllisesti ja
sosiaalisesti kestäviä, ja niiden on toteutettava
valtioneuvoston vuoden 1998 kehitysmaapoliittisen linjauksen sekä vuoden 2001 toiminnallistamispäätöksen tavoitteita. Näiden periaatepäätösten mukaan korkotukiluotot on
suunnattu pääosin ympäristö-, terveys- ja
sosiaalialan hankkeisiin. Hankkeita valittaessa
kiinnitetään huomiota myös mahdollisuuteen
lisätä Suomen ja kehitysmaiden välistä taloudellista vuorovaikutusta.
Korkotukihankkeiden valinnassa ja hallinnossa otetaan huomioon OECD:n vientiluottoja ja korkotukiluottoja koskeva konsensussopimus (Arrangement on Officially Suppor-
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Kuva: Thaimaa / Martti Lintunen.

sijaitsevat Kiinassa, Hondurasissa ja Sri Lankassa. Hankkeet suuntautuvat sairaalateknologian parantamiseen, kaukolämpöön, maaseudun sähköistämiseen ja maatalouteen.
Uusille hankkeille myönnetyn korkotuen
määrä vuonna 2003 oli yhteensä noin 27,96
miljoonaa euroa.
Vuoden 2001 alusta lähtien on noudatettu
uutta korkotukiluottoja säätelevää lakia
(1114/2000) ja valtioneuvoston asetusta
(1253/2000). Lain mukaan päätöksen korkotuen myöntämisestä tekee edelleen ulkoasiainministeriö ja luottoon liittyvät riskit
takaa Finnvera Oyj. Luoton järjestäjinä voivat
toimia suomalaiset tai muut Euroopan
talousalueella toimiluvan saaneet luottolaitokset. Vuoden 2003 aikana luottoja korkotukihankkeisiin myönsivät Nordea Pankki,
HSH Nordbank ja BNP Paribas. Viejä saa itse

valita rahoittajan. Uuden lain päätarkoitus oli
tehdä luottojen käyttäminen joustavammaksi. Tämä on toteutunut siten, että luottojen
piiriin on tullut uusia kohdemaita ja hankkeita toteutetaan entistä useammilla aloilla.

Korkotuen suurimmat
saajamaat 1999-2003
Vuosikeskiarvot, MEUR
Kiina

7,0
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Zimbabwe
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Vietnam
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Namibialainen elintarvikeliike. Kuva: Rauli Virtanen.

Teollinen ja kaupallinen
yhteistyö

■ Taloudellinen, teollinen ja
teknologinen yhteistyö
Niin sanottua TTT-määrärahaa voidaan myöntää suomalaisten yritysten kehitysmaissa toteutettaviin hankkeisiin, jotka edistävät maiden
hyvinvointia ja joihin liittyy taloudellista tai
teollista yhteistyötä tai teknologian siirtoa.
Määräraha on tarkoitettu siemenrahaksi pyrittäessä pitempiaikaisiin, ensisijaisesti kaupalliselta rahoituspohjalta toteutuviin yhteistyöhankkeisiin. TTT-varoja voidaan käyttää muun
muassa soveltuvuustutkimuksiin, koulutukseen
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ja asiantuntijapalvelujen hankkimiseen sekä
tällaisen toiminnan suunnittelumenoihin.
Koulutuskuluja lukuun ottamatta tuki voi kattaa enintään puolet hankkeen kustannuksista.
Vuonna 2003 taloudellisen, teollisen ja teknologisen yhteistyön määrärahaa oli käytettävissä 2,2 miljoonaa euroa ja rahapäätöksiä tehtiin koko summan edestä. Hanke-esityksiä tuli
46 ja niistä hyväksyttiin 28. Eniten rahoitusta
myönnettiin Vietnamissa tehtäviin hankkeisiin: hyväksyttyjä hankkeita oli 7, yhteisarvoltaan 636 162 euroa. Kiinaan myönnettiin
tukea 5 hankkeelle yhteensä 330 920 euroa ja
Uruguayhin yhdelle hankkeelle 326 141 euroa.
Muut vuonna 2003 hyväksytyt hankkeet
toteutetaan Argentiinassa, Etelä-Afrikassa,
Etiopiassa, Filippiineillä, Mongoliassa, Namibiassa, Sri Lankassa, Tansaniassa ja Turkissa.

Kehit y syhte ist yön toteutus

■ Teollisen yhteistyön
rahasto Oy
Teollisen yhteistyön rahasto Oy (Finnfund)
rahoittaa kehitys- ja siirtymätalousmaissa
vastuullista yksityistä yritystoimintaa. Finnfund toimii itsekannattavasti ja kohdistaa
sijoituksensa kannattaviin hankkeisiin haastavilla markkinoilla, joilla kaupallista rahoitusta
on niukasti saatavilla. Tavoitteena on kohdemaiden taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen
edistäminen.
Finnfund toimii yhteistyössä suomalaisten
ja ulkomaisten yritysten, sijoittajien ja rahoittajien kanssa. Sijoitukset voivat olla oman
pääoman ehtoista osakepääomaa, pitkäaikaisia investointilainoja tai välirahoitusta.
Vuonna 2003 Finnfundin johtokunta teki
viisitoista uutta rahoituspäätöstä. Näistä kaksitoista, yhteisarvoltaan noin 30 miljoonaa
euroa, kohdistui kehitysmaihin. Maksatukset
kehitysmaissa sijaitseviin hankkeisiin nousivat
myös noin 30 miljoonaan euroon. Edelliseen
vuoteen verrattuna maksatukset yli kaksinkertaistuivat. Vaikka myös lainojen takaisinmaksut ja muu palautuva rahoitus oli ennätyskorkealla tasolla, Finnfundin sijoituskanta
kasvoi selvästi.
Edellisenä vuonna hyväksytyn strategian
mukaisesti rahoituksen painopiste siirtyi kohti köyhempiä maita. Euroopan unioniin
vuonna 2004 liittyvissä maissa ei enää rahoitettu uusia hankkeita. Venäjällä rahoitettiin
muutamaa hanketta, joista merkittävin oli
Pietarin lounainen jätevedenpuhdistamo. Yli
neljä viidesosaa rahoituksesta kohdistui
matalatuloisiin ja alemman keskitulon kehitysmaihin. Tärkein yksittäinen kohdemaa oli
edelleen Kiina.
Finnfundin ominta alaa kehitysrahoituksen kentällä ovat hankkeet, joissa on mukana
suomalaisia osapuolia joko teollisena sponsorina tai muissa rooleissa, esimerkiksi teknologian toimittajina. Lähinnä köyhimmissä

maissa, joihin kohdistuva suomalaisten yritysten kiinnostus on vähäistä, Finnfund voi
lisäksi osallistua kehitys- ja ympäristövaikutuksiltaan erityisen myönteisten hankkeiden
rahoittamiseen, tyypillisesti yhdessä muiden
kehitysrahoittajien kanssa. Vuonna 2003 runsas puolet uusista sijoituksista kohdistui
hankkeisiin, joiden vetovastuu tai keskeinen
teknologiatoimitus oli suomalaisella yrityksellä.
Uusiutuvan energian hankkeilla on onnistuessaan yleensä erittäin myönteisiä kehitysja ympäristövaikutuksia. Useilla suomalaisilla
yrityksillä on kansainvälisesti kilpailukykyistä
osaamista uusiutuvasta energiasta. Yhdessä
useiden suomalaisyritysten kanssa Finnfund
on mukana ulkoasiainministeriön tukemassa
Keski-Amerikan uusiutuvan energian kumppanuusohjelmassa. Lisäksi Finnfund osallistui
vuonna 2003 merkittävällä panoksella maatalousjätettä polttavan biovoimalaitoksen
rakentamiseen Thaimaassa.
Kehitysmaiden pieniä ja keskisuuria yrityksiä Finnfund rahoittaa välillisesti muun
muassa pääomasijoitusrahastojen ja pienrahoitukseen keskittyville pankeille pääomia
välittävien rahastojen kautta. Vuonna 2003
näihin tehtiin kolme sijoitusta.
Finnfund ei vuonna 2003 saanut enää
mitään rahoitusta kehitysyhteistyöbudjetista.
Laki edellyttää Finnfundin toimivan itsekannattavasti. Tämä sulkee rahoituksen ulkopuolelle joukon yksityisiä hankkeita, joiden toteutumisella olisi huomattavia myönteisiä kehitysvaikutuksia, mutta joiden tuotto arvioidaan riittämättömäksi suhteessa kaupallisiin
riskeihin. Useissa muissa maissa tällaisten
hankkeiden rahoittamiseen on luotu järjestely, jossa hankevalmistelua tai riskinottoa
tuetaan kehitysyhteistyövaroin. Tällaisesta
on keskusteltu myös Suomessa, ja vuoden
2004 alussa hallituksen kehityspoliittinen
ohjelma lupasi, että Finnfundille luodaan
mahdollisuus erityisriskinottoon.
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Evaluointi ja sisäinen
tarkastus
Kehityspoliittisen osaston evaluoinnin ja
sisäisen tarkastuksen yksikkö selvittää kehitysyhteistyön vaikutuksia ja toimivuutta
evaluointien ja tilintarkastusten avulla. Tarkoituksena on auttaa päätöksentekoa ja
kehitysyhteistyön kokonaissuunnittelua
sekä välttää virheiden toistuminen.
Evaluoinnin ja sisäisen tarkastuksen
yksikkö osallistuu oman kansallisen toimintansa lisäksi aktiivisesti OECD:n kehitysapukomitean (DAC) ja EU:n evaluointiryhmien toimintaan sekä Pohjoismaiden
evaluointiyksiköiden yhteistyöhön.

■ Evaluointi
Evaluoinneilla arvioidaan kehitysyhteistyön
tarkoituksenmukaisuutta, tehokkuutta,
tuloksellisuutta, vaikutuksia ja kestävyyttä
suhteessa Suomen kehitysyhteistyön periaatteisiin ja tavoitteisiin. Arvioitavana voivat
olla esimerkiksi tietty temaattinen kokonaisuus, kokonaiset maaohjelmat tai erilaiset
apumuodot. Ulkopuolisten suomalaisten ja
kansainvälisten asiaintuntijoiden ja konsulttien käyttö takaa evaluointien riippumattomuuden ja objektiivisuuden. Evaluointeja
teetetään myös yhteistyössä muiden avunantajien kanssa (Joint evaluations).
Vuonna 2003 evaluoitiin korkotukiluottojärjestelmä, kehitysyhteistyö opetusalalla,
vammaisasian huomioon ottaminen kehitysyhteistyössä sekä metsäalan kehitysyhteistyö. Lisäksi kohteena oli edustustojen
hallinnoima paikallisen yhteistyön määrärahakäytäntö. Loppuvuodesta käynnistyivät
Tansaniassa toimivien suomalaisten kansalaisjärjestöjen paikallisevaluointi, Bosnian
maaevaluointi sekä Kansainvälisen kauppa-
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keskuksen (ITC) ja Maailman elintarvikeohjelman (WFP) yhteisevaluoinnit muiden
avunantajamaiden kanssa.
Vuonna 2003 jatkettiin vuotta aikaisemmin valmistuneiden laajojen maaohjelmaevaluointien ja niistä laaditun yhteenvedon
tulosten käsittelyä päätöksenteon eri tasoilla. Jo nyt on nähtävissä, että näistä arvioinneista saadut tulokset ja suositukset tulevat
vaikuttamaan eri maiden kanssa harjoitettavan ja suunnitteilla olevan yhteistyön laatuun, muotoihin ja laajuuteen.

■ Sisäinen tarkastus
Kehitysyhteistyön sisäisellä tarkastuksella
valvotaan kehitysyhteistyövarojen käyttöä
ja arvioidaan hallintomenettelyjen tehokkuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Tarkastuksissa saadun tiedon avulla voidaan
ehkäistä virheiden ja väärien menettelytapojen uusiutumista sekä parantaa toiminnan suunnittelua ja toteuttamista. Valvonnalla ja tarkastuksilla myös varmistetaan,
että varojen käytössä noudatetaan vallitsevaa lainsäädäntöä ja ohjeistuksia. Hankkeiden tarkastuksista vastaavat yleensä ulkopuoliset tilintarkastusyhteisöt. Tällä halutaan varmistaa tarkastustulosten objektiivisuus.
Kansalaisjärjestötoiminnan tarkastuksissa
keskityttiin raportointiin, kirjanpitoon ja
varainhallintaan. Vuonna 2003 tarkastettiin
yllä mainitun mukaisesti
• Pelastakaa Lapset ry
• Villa Karon Ystävät ry
• Tiedonpuu ry
• Niilo Mäki säätiö
• Uusi Tuuli ry
• Finlands U-landshjälp från folk till folk
(UFF).
Kansainvälisistä kansalaisjärjestöistä
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(INGO) tarkastettiin
• Aga Khan Foundation
• Council of Social Welfare
• Association for Prevention of Torture.
Kahdenvälisen kehitysyhteistyön hanketarkastusten kohteina olivat
• Namibian terveyshankkeen II vaihe
• Vietnamin maaseudun kehityshanke.
Humanitaarisen avun tarkastuskohteena oli Suomen Punaisen Ristin hallinnoima Afganistan-apu. Yhteistyössä ulkoasiainministeriön valvonta- ja tarkastusyksikön (VTY) kanssa tarkastettiin New Delhin ja Hanoin edustustot. Tarkastuksissa
keskityttiin paikallisen yhteistyön määrärahan käytön arviointiin.

Tutkimus

Kehitysyhteistyövaroin rahoitettava tutkimus tuottaa tietoa kehitysyhteistyön suunnitteluun, toteutukseen ja valvontaan. Sillä
edistetään tutkijoiden koulutusta ja tutkimuslaitosten toimintaa sekä Suomessa että
kehitysmaissa. Erityisesti korostetaan tutkijoiden yhteistyötä ja verkostoitumista sekä
kehitysmaiden oman tutkimuksen edistämistä. Sekä teoreettista perustutkimusta
että ajankohtaisiin käytännön kysymyksiin
pureutuvaa tutkimusta tehdään useilla tieteenaloilla.
Kehitysyhteistyövaroin rahoitettava tutkimus on keskittynyt aihepiireihin, jotka on
määritelty Suomen kehityspolitiikan tavoitteiksi: laajamittaisen köyhyyden vähentäminen, maailmanlaajuisen turvallisuuden
lisääminen, globaalien ympäristöuhkien
torjuminen, ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja demokratian edistäminen sekä taloudellisen vuorovaikutuksen lisääminen.
Kehitysyhteistyön tutkimusrahoituksen
tärkeimmät kanavat ovat yhteistyö Suomen
Akatemian kanssa, yhteistyö kehitystutkimusta tekevien muiden tutkimuslaitosten ja
-järjestöjen kanssa sekä ulkoasiainministeriön aloitteesta tehtävä tilaustutkimus.
Vuoden 2003 alkupuolella päättyi ministeriössä edellisenä vuonna käynnistetty tutkimustarpeita ja tulevaisuuden ratkaisuja
käsittelevä työryhmätyöskentely. Päämääränä oli kohdentaa tutkimusta vastaamaan
jatkossa entistä paremmin ministeriön tarpeita ja tavoitteita. Työskentelyn tuloksena
ministeriön tasolle luotiin yhteistyörakenne, joka mahdollistaa ministeriön tutkimustoiminnan muodostaman kokonaisuuden entistä paremman koordinaation ja
johdonmukaisuuden. Myös kehitysyhteistyövaroin rahoitettavan tutkimuksen vai-
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kuttavuutta ja tarkoituksenmukaisuutta
sekä hallinnon johdonmukaisuutta pyritään lisäämään.

■ Tilaustutkimukset
Suomen kehitysyhteistyön omiin tarpeisiin
teetetyt tilaustutkimukset ja lyhytaikaiset
selvitykset ovat helpoimmin hyödynnettävissä jokapäiväisessä toiminnassa. Ne tukevat käytännön kehitysyhteistyötä ja edistävät virkamiesten ja tutkijoiden yhteistoimintaa. Selvityksiä tekevät pääasiassa suomalaisten tutkimuslaitosten tutkijat, mutta
lisäksi luodaan yhteyksiä kehitysmaiden
tutkijoihin. Yhteistyötä voidaan tehdä
myös kehityskysymyksiä riippumattomasti
tarkastelevien kansainvälisten tutkimuslaitosten ja tiedejärjestöjen kanssa.
Vuonna 2003 viimeisteltiin vuonna
2001 käynnistyneitä tilaustutkimuksia. Ne
keskittyivät kolmeen teemaan, jotka olivat
demokratia ja kansainvälinen yhteistyö;
globalisaatio, kehitysmaat ja Suomi sekä
informaatioteknologia ja kehitys. Pääaiheet
jakautuivat alakysymyksiin, jotka käsittelivät kauppapolitiikkaa, köyhyyttä, ihmisoikeuksia, ympäristökysymyksiä ja kansalaisyhteiskunnan osallistumista. Selvitykset
esiteltiin seminaareissa ja alan julkaisuissa,
ja tutkimuslaitokset julkaisivat niitä omissa
tutkimussarjoissaan. Vuonna 2003 käynnistyi joukko uusia tilaustutkimuksia, joiden aiheita olivat muun muassa maaseutukehitys, paikallishallinnon rooli kehityksessä, kansainvälisen sääntelyjärjestelmän
ongelmat sekä terrorismin ja kehityksen
suhde.

■ Muu tutkimus
Pitkäaikainen yhteistyö tutkijoiden ja tutkimuslaitosten kanssa on osoittautunut
hedelmälliseksi. Sen myötä tutkijat pysty-
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vät nopeastikin tuottamaan yksittäisiin
ongelmiin ja teemoihin liittyviä selvityksiä.
Suomen Akatemia on 1990-luvulta lähtien hoitanut ulkoasiainministeriön puolesta monitieteisiin teoreettisiin tutkimuksiin keskittyvää osaa kehitysmaatutkimuksesta. Ministeriö solmi vuonna 2002 Suomen Akatemian kanssa uuden sopimuksen
kehitysmaatutkimuksen hallinnosta. Sopimuksen mukaan ministeriö rahoittaa Akatemian hoitamia kehitystutkimuksia
yhteensä noin 2,5 miljoonalla eurolla kolmen vuoden aikana. Tutkimukset käynnistyivät vuonna 2003.
Yhdessä muiden ministeriöiden ja
rahoittajatahojen kanssa ulkoasiainministeriö rahoittaa luonnon monimuotoisuuden tutkimukseen ja seurantaan keskittyvää tutkimusohjelmaa vuosina 2003–2006.
Kehitysyhteistyövaroin ohjelman kautta
rahoitetaan hankkeita, jotka tarkastelevat
kehitysmaiden kannalta olennaisia biodiversiteettiin liittyviä kysymyksiä. Hankkeet
käynnistyivät vuoden 2003 alkupuolella.
Ulkoministeriö rahoitti vuonna 2003
ohjelman sisällä hanketta, joka tarkastelee
luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta Tansanian Sansibarin alueen paikallisen
kyläyhteisön ja metsävarojen vuorovaikutusta.
Pohjoismaisen Afrikka-instituutin tutkimusta, seminaareja, julkaisuja ja stipendiaattirahastoa Suomi tuki 336 000 eurolla
vuonna 2003. Vuonna 2001 solmittu uusi
yhteistyösopimus kattaa vuodet
2002–2004. Instituutin tutkimusohjelmat
käsittelevät kaupunkeja, hallintoa ja kansalaisyhteiskuntaa; konfliktin jälkeistä muutostilaa ja valtion ja kansalaisyhteiskunnan
suhdetta sekä seksuaalisuutta, sukupuolta
ja yhteiskuntaa Afrikassa.
Kehitysmaapolitiikan hallinnon eurooppalaisen keskuksen (ECDPM) kanssa solmittiin vuonna 2002 yhteistyösopimus kol-
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Kuva: Intia / Martti Lintunen.

meksi vuodeksi. Sopimuksen kokonaisarvo
on 84 000 euroa vuodessa. Tuki kohdistuu
keskuksen määrittelemiin painopistealueisiin ja tarjoaa Suomelle hyödyllistä tietoa muun muassa EY:n kehitysyhteistyöstä
sekä kehityspolitiikan käänteistä EU-jäsenmaissa. Vuonna 2003 järjestettiin yhteistyössä ECDPM:n kanssa koulutustilaisuus,
joka käsitteli unionin ajankohtaisia kehityspoliittisia kysymyksiä, erityisesti Cotonoun
sopimusta ja Euroopan kehitysrahastoa.
Kehitysyhteistyövaroin rahoitetaan Kansainvälisen maataloustutkimusohjelman
(CGIAR) verkostoon kuuluvia tutkimuslaitoksia, Helsingissä sijaitsevaa Taloudellisen
kehitysmaatutkimuksen kansainvälistä instituuttia (WIDER), YK:n sosiaalisen kehityksen tutkimusohjelman (UNRISD) tutkimustoimintaa sekä erilaisia kertaluonteisia

tutkimusohjelmia suomalaisissa ja ulkomaisissa tutkimuslaitoksissa. Kahdenvälisillä hankkeilla kehitysmaiden kanssa on
tuettu maiden omaa tutkimusvalmiutta:
tutkijakoulutusta ja investointeja tutkimuslaitoksiin sekä tutkimusyhteistyötä vastaanottajan kehitysongelmien ratkaisemiseksi.
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Kehitysyhteistyötiedotus

Kehityspoliittisen tiedotuksen tehtävänä on
jakaa tietoa Suomen kehitysyhteistyöstä ja
kehityspolitiikasta sekä rohkaista kehitysja globaalikysymyksiä koskevaa keskustelua
Suomessa. Tiedotuksen kohderyhmiä ovat
niin sanotun suuren yleisön lisäksi tiedotusvälineet, kehitysyhteistyössä mukana
olevat kansalaisjärjestöt ja yritykset sekä
poliittiset ja taloudelliset päättäjät. Tiedotusta suunnataan myös opettajille, opiskelijoille ja koululaisille.
Vuoden 2003 tiedotuksen pääteemana
olivat YK:n vuosituhattavoitteet ja niiden
suhde Suomen kehityspolitiikkaan ja kehitysyhteistyöhön. Vuosituhattavoitteita tuotiin esille muun muassa julkaisuissa, kehitysyhteistyön verkkosivustolla ja kouluihin
suunnatussa tiedotuksessa, ja niiden tunnetuksi tekemiseksi järjestettiin yleisöseminaareja 18 paikkakunnalla eri puolella
Suomea. Seminaarit keräsivät kaikkiaan
noin 420 osanottajaa, ja ne toivat vuosituhattavoitteille julkisuutta myös tiedotusvälineissä.
Vuoden alkupuolella tiedotuksessa tuotiin esille kehitysavun määrää ja laatua selvittäneen, valtioneuvos Harri Holkerin
johtaman työryhmän työtä.
Syyskuussa toteutettiin vuosittainen
mielipidetutkimus, jossa selviteltiin suomalaisten suhtautumista kehitysyhteistyöhön. Tutkimuksen mukaan 76 prosenttia
suomalaisista tukee kehitysyhteistyömäärärahojen nostamista ja noin puolet haluaisi
sen olevan vähintään YK:n suositteleman
0,7 prosentin tasolla bruttokansantulosta.
Tuki määrärahojen lisäämiselle on hieman
noussut edellisestä vuodesta. Tutkimuksen
mukaan kehitysyhteistyön maantieteelliset
ja toimialakohtaiset painotukset vastaavat
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varsin hyvin suomalaisten näkemyksiä siitä, miten apua tulisi suunnata. Vuosituhattavoitteita suomalaiset tuntevat edelleen huonosti.
Vuoden 2003 aikana järjestettiin neljä
toimittajamatkaa kehitysyhteistyön
kumppanimaihin: Vietnamiin, Nicaraguaan, Palestiinalaisalueille ja Kambodzhaan. Palestiinalaisalueiden matka
toteutettiin kehitysyhteistyöministeri
Paula Lehtomäen matkan yhteydessä.
Lisäksi järjestettiin toimittajamatka Geneveen, jossa toimittajia tutustutettiin
humanitaarista apua hoitavien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.
Journalistien matkoja kehitysyhteistyökohteisiin tuettiin myös apurahoilla, joita
myönnettiin 45 toimittajalle tai valokuvaajalle. Yhteydenpitoa journalistiikan
oppilaitoksiin jatkettiin tukemalla Jyväskylän yliopiston opiskelijoille järjestämää
kenttämatkaa Keniaan yhdessä YK:n kehitysohjelman UNDP:n kanssa. Tiedotus oli
myös mukana osarahoittajana useissa eri
televisiokanavilla esitettävissä dokumenttifilmiprojekteissa. Tiedotusvälineille järjestettiin tiedotus- ja taustoitustilaisuuksia.
Neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Kehitys–Utveckling-lehden teemoina vuonna
2003 olivat kehitysyhteistyön arvot ja
moraali, EU:n kehitysyhteistyö ja dialogi
kehitysyhteistyössä. Lehden ulkoasua
uudistettiin, ja sen sisältöä painotettiin
keskustelun ja syvällisen analyysin suuntaan. Kehitysuutiset-lehti ilmestyy kuukausittain, ja siinä tiedotetaan kehitysyhteistyön ajankohtaisista hankkeista ja
tapahtumista. Molempien lehtien tilaajamäärät kasvoivat vuonna 2003.
Kehitys–Utveckling-lehden painosmäärä
on 10 000 ja Kehitysuutisten 5 000.
Lehtien lisäksi julkaistiin kehitysyhteistyötä ja kehityskysymyksiä käsitteleviä
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YK:n vuosituhattavoitteita tunnetuksi tekevä maakuntakampanja oli tärkeä osa kehitysyhteistyötiedotuksen
työtä vuonna 2003. Kolmas vuosituhattavoite edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa. Kuva: Rauli Virtanen.

esitteitä ja julkaisuja eri kielillä. Merkittävimpiä julkaisusarjoja ovat kehitysyhteistyön teemaesitteet, ohjeistot sekä englanninkielinen Elements for Discussion -sarja, joka esittelee analyyttisesti kehitysyhteistyön taustoja. Vuosituhattavoitteita
esiteltiin pienjulkaisuissa. Kehitysyhteistyötiedotuksen julkaisuluettelo on liitteenä 9.
Kehitysyhteistyön verkkopalvelu tarjoaa ajankohtaisia uutisia ja taustatietoja
osoitteessa http://global.finland.fi. Uutisten ja sähköisten julkaisujen lisäksi verkkopalvelu tuottaa taustatietoa kehityskysymyksistä. Kehitysyhteistyön tarjouskilpailut julkistetaan ja niiden asiakirjat jaellaan verkkopalvelun kautta.
Verkkopalvelun käyttö jatkoi kasvuaan:

sivuilla oli kaikkiaan 468 000 käyntiä. Vilkkain kuukausi oli marraskuu, jolloin
sivuilla oli noin 50 000 käyntiä. Viikoittaisen sähköisen uutiskirjeen tilaajia oli vuoden lopussa noin 3 200. Syksyllä 2003 global.finland.fi-sivuston keskustelufoorumissa käytiin vilkasta keskustelua valmisteilla
olevasta kehityspoliittisesta ohjelmasta.
Kehityspoliittinen osasto on rahoittajana ja tiedontuottajana mukana kehitysyhteistyön ja ihmisoikeuksien maailma.netportaalissa.
Kouluille ja muille oppilaitoksille suunnattua tiedotusta on toteutettu yhteistyössä
opetushallituksen kanssa. Koulutiedotus
on tukenut koulujen kansainvälisyyskasvatusta tuottamalla aineistoja, järjestämällä
nuorisotapahtumia ja tarjoamalla koulu-
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tusta ja seminaareja eri oppiaineiden
opettajille. Eri opettajaryhmille järjestettyihin seminaareihin ja koulutustilaisuuksiin osallistui vuoden aikana noin
400 opettajaa ja opiskelijoille suunnattuihin tapahtumiin noin 360 osallistujaa 35
eri oppilaitoksesta. Opettajaryhmiin
pidettiin yhteyttä pedagogisten ainejärjestöjen kautta ja osallistumalla opetusalan messutapahtumiin ja seminaareihin. Messutapahtumissa tavoitettiin kaikkiaan noin 1500 opettajaa.
Kouluille suunnattu aineisto on tärkeä
osa verkkopalvelua. Vuoden 2003 aikana
kohennettiin erityisesti Keskellä konfliktia -opiskeluaineistoa.
Kehitysyhteistyötiedotuksen merkittävä osa-alue on yleisöpalvelu. Tiedotus
vastaa vuosittain tuhansiin puhelimitse ja
verkon kautta tuleviin tiedusteluihin ja
aineistopyyntöihin sekä opastaa kävijöitä
Rahapajan tiedotuspisteessä. Opastukseen kuuluvat myös osastolla vieraileville
koululais- ja opiskelijaryhmille järjestetyt
luennot ja keskustelutilaisuudet.
Ulkoasiainministeriö järjesti avoimien
ovien päivän Helsinki-päivänä 12. kesä-
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kuuta, jolloin kävijöille esiteltiin myös
kehitysyhteistyötä ja kehityspolitiikkaa
ministeriön eri tiloissa. Yleisön tiedontarpeisiin vastattiin niin ikään osallistumalla
kaikkiaan seitsemään messutapahtumaan
vuoden aikana.

■ Kirjasto
Kehityspoliittisen osaston kirjaston aineisto muodostaa Suomen suurimman kehitysmaita ja kehityskysymyksiä koskevan
kokoelman. Kirjastossa on noin 34 300 kirjaa ja sinne tulee noin 360 aikakauslehteä.
Kirjasto keskittyy kehitysyhteistyöhön,
kehitysmaaproblematiikkaan ja ennen
muuta niiden kehitysmaiden talouteen ja
politiikkaan, joiden kanssa Suomella on
kehitysyhteistyötä.
Vuoden 2004 aikana aloitettiin uuden
PrettyCirc-lehtikiertojärjestelmän kokeilu.
Suomalaisten kehitysmaakirjastojen yhteistyö aktivoitui muun muassa pohjoismaisen
alan yhteistyöverkoston Nordocin kokousjärjestelyiden myötä. Kokousta toukokuussa isännöi Helsingin yliopiston kehitysmaatutkimuksen laitoksen kirjasto.
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Kehitysmaasuhteiden
neuvottelukunnasta
kehityspoliittiseen
toimikuntaan
Kehitysmaasuhteiden neuvottelukunta
(KESU) on perinteisesti ollut valtioneuvoston asettama ulkoasianministeriön neuvoaantava elin. Neuvottelukunnan jäsenet ovat
edustaneet poliittisia puolueita, kehityskysymysten parissa toimivia yhteisöjä ja liikeelämää. Vuonna 1999 asetetun KESUn toimikausi päättyi toukokuun lopussa 2003.
KESUn puheenjohtajana toimi kansanedustaja Katja Syvärinen (vas.) ja varapuheenjohtajina neuvotteleva virkamies Jaana
Palojärvi (kok.) ja erityisopettaja Tuija
Maaret Pykäläinen (vihr.).
Vuoden 2003 aikana KESU kokoontui
täysistuntoon viisi kertaa. Huhtikuussa
2003 se tapasi tasavallan presidentin, jonka
kanssa keskusteltiin globalisaation haasteista ja KESUn tulevasta roolista.
Toimikauden viimeisen vuoden keskeinen kysymys oli neuvottelukunnan tulevaisuus. Yhtä mieltä oltiin siitä, että neuvottelukuntaa tarvitaan, mutta sen toimintaa
tulee kehittää. Pohtiessaan KESUn tulevaisuutta sen viimeisessä kokouksessa alivaltiosihteeri Pertti Majanen totesi tulevan
KESUn haasteiksi nousevan kokonaisvaltaisen näkökulman muodostamisen kehitykseen ja kehityksen eri osa-alueiden käsittelyn mielekkäänä kokonaisuutena sekä YK:n
Vuosituhatjulistuksen nitomisen osaksi
kaikkea kehitysyhteistyötä. KESUn jäsenten
ajatukset neuvottelukunnan tulevaisuudesta olivat paljolti samansuuntaiset.

Valtioneuvosto nimittikin lokakuussa
2003 KESUn seuraajaksi Kehityspoliittisen
toimikunnan (KPT), jonka toimikausi
päättyy toukokuussa 2007. Toimikunnan
tavoitteet ovat:
• YK:n vuosituhattavoitteiden kansallisen
toimeenpanon varmistaminen.
• Johdonmukaisuutta edistävän toimintakulttuurin luominen eri politiikkalohkoille.
• Suuren yleisön huomion kiinnittäminen kehitysongelmiin.
• Kehitysyhteistyön laadun ja vaikuttavuuden lisääminen.
• Suomen hallituksen tukeminen pyrittäessä oikeudenmukaisempaan globalisaatioon.
Tavoitteisiin pääsyn mahdollistamiseksi
toimikunnan rakennetta on jossain määrin
muutettu ja sen pysyvien asiantuntijoiden
määrää lisätty huomattavasti. Toimikunnassa ovat edustettuina kaikki eduskunnassa olevat poliittiset puolueet sekä uusina
eturyhminä Elinkeinoelämän Valtuuskunta, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto sekä palkansaajakeskusjärjestöt. Ulkoasianministeriö nimittää pysyvät asiantuntijat kaikista ministeriöistä, jotka ilmaisevat
kiinnostuksensa osallistua toimikunnan
työhön.
Toimikunta kokoontui täysistuntoon
vuonna 2003 kolme kertaa. Kokouksissa
sovittiin toiminnan periaatteista ja toimielimistä. Joulukuussa toimikunta antoi
kommenttinsa valmisteilla olevaan hallituksen kehityspoliittiseen ohjelmaan. Toimikunnan pääsihteerin ja tämän avustajan
rekrytointi saataneen päätökseen heti vuoden 2004 alussa.
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Kehityspoliittisen toimikunnan
kokoonpano on seuraava:
Puheenjohtaja Gunvor Kronman (r.)
Varapuheenjohtaja Mirja Ryynänen (kesk.)
Varapuheenjohtaja Katja Syvärinen (vas.)
(Suluissa henkilökohtaiset varajäsenet)
Suomen Keskusta
Mirja Ryynänen (Eija Viitanen)
Kalle Laaksonen (Eerikki Viljanen)
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Jutta Urpilainen (Reino Ojala)
Helena Laukko (Janne Ronkainen)
Kansallinen Kokoomus
Marcus Ademola (Hanna Onwen)
Tuija Nurmi (Jari Vilén)
Vasemmistoliitto
Katja Syvärinen (Pekka Ristelä)
Vihreä liitto
Marko Ulvila (Anni Sinnemäki)
Ruotsalainen kansanpuolue
Gunvor Kronman (Lotta Österberg)
Suomen Kristillisdemokraatit
Kristiina Kunnas (Pekka Reinikainen)
Perussuomalaiset
Rolf Sormo (Vaili-Kaarina Jämsä)
Kehitysyhteistyön palvelukeskus (KEPA)
Ville Luukkanen (Suvi Virkkunen)
Teollisuuden ja työnantajain keskusliitto (TT)
Simo Karetie (Minna Niemivirta)
Elinkeinoelämän Valtuuskunta (EVA)
Risto E. J. Penttilä
Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus
(SASK)
Hannu Ohvo (Mirjam Korhonen)
Kirkon Ulkomaanapu (KUA)
Maija Hakulinen (Leo Siliämaa)
Helsingin yliopiston kehitysmaatutkimuksen laitos
Juhani Koponen (Outi Hakkarainen)
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK)
Seppo Kallio
Palkansaajakeskusjärjestöt (AKAVA, SAK, STTK)
Turo Bergman (Salla Kiilunen)

Kuva: Lubanga, Angola / Lars Backström
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Hanke- ja ohjelmakohtainen kehitysyhteistyö maittain ja alueittain 2003
Maa tai alue
Aasia alueellinen
Afganistan
Afrikka alueellinen
Albania
Angola
Argentiina
Bangladesh
Bhutan
Bolivia
Bosnia-Hertsegovina
Brasilia
Burkina Faso
Chile
Ecuador
Egypti
El Salvador
Eritrea
Etelä-Afrikan tasavalta
Etelä-Amerikka alueellinen
Etiopia
Filippiinit
Georgia
Guatemala
Haiti
Honduras
Indonesia
Intia
Iran
Itä-Timor
Kambodzha
Kehitysmaat jakamaton
Kenia
Kiina
Kirgistan
Kroatia
Laos
Makedonia
Malawi
Malediivit
Malesia
Marokko
Meksiko
Mosambik
Namibia
Nepal
Nicaragua
Pakistan
Palestiinan itsehall.alueet
Papua-Uusi Guinea
Peru
Pohj.- ja Keski-Amerikka alueell.
Saharan etel.puol. Afr. al.
Sambia
Serbia ja Montenegro
Somalia
Sri Lanka
Syyria
Tadzhikistan
Tansania
Thaimaa
Tunisia
Turkki
Turkmenistan
Uzbekistan
Venezuela
Vietnam
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Maksatus, euroa
5 404 338
6 404 123
2 450 987
470 851
1 000 000
106 553
30 000
17 000
554 030
2 289 674
1 000 000
825 921
35 047
0
3 868 817
1 104
28 190
8 480 672
1 577 962
5 447 805
296 799
465 500
1 090 288
25 000
1 028 861
545 181
484 532
6 499
1 746 336
2 787 732
16 994 856
2 127 900
563 616
369 690
55 200
1 373 484
526 890
713 066
28 301
181 339
154 583
240 189
16 086 403
7 890 451
3 560 652
6 498 669
348 200
3 499 419
37 986
766 531
4 112 937
1 958 497
3 767 319
5 815 720
200 000
680 074
16 080
363 000
9 306 462
254 402
45 106
54 245
12 000
200 000
85 979
6 146 466

14,6
26,1

YK:n väestörahasto UNFPA

YK:n lastenrahasto UNICEF

.

Euroopan kehitysrahasto EKR

YHTEENSÄ

17,4

.

.

.

0,7

.

.

9,9

.

43,1

23,5

9,8

21,7

13,5

28,6

1992

15,4

.

.

.

7,2

.

.

9,9

.

35,5

9,6

5,1

6,1

6,3

13,7

14,5

.

31,1

4,9

0,9

4,8

1,3

.

3,4

24,8

7,6

5,1

7,6

8,4

9,3

1995

12,1

.

37,4

4,9

3,0

4,9

1,4

15,5

.

25,8

8,0

5,6

9,8

10,8

10,8

1996

20,1

.

42,1

5,6

2,1

12,5

1,6

3,7

3,4

12,0

9,7

6,9

11,6

12,8

12,1

1997

20,1

16,3

42,1

2,5

2,1

13,0

1,5

4,9

3,4

9,0

9,8

7,3

11,7

13,0

12,0

1998

18,3

5,3

47,9

4,3

3,0

5,5

1,7

10,3

3,4

12,2

10,7

6,9

11,2

12,6

11,7

1999

17,6

5,3

49,5

1,4

0,9

4,7

1,6

13,5

3,4

14,9

10,0

6,9

11,8

12,5

13,0

2000

23,8

.

61,6

.

1,6

4,7

0,1

3,3

.

34,2

9,6

6,9

12,2

12,5

13,5

2001

33,3

3,0

64,2

2,6

0,4

9,6

0,1

26,8

7,1

22,0

8,1

7,0

12,1

14,5

13,1

2002

67,2 123,5 149,8 156,0 168,5 165,0 166,9 183,8 223,7

12,8

.

.

4,9

1,8

2,5

.

9,9

1,7

2,1

7,1

5,1

8,7

6,2

4,5

1993 1994

234,3 167,9 108,8

60,7

.

Suomen osuus EU:n kehitysyhteistyöbudjettiin

Muut järjestöt yhteensä

.

0,5

Maailman ympäristörahasto GEF

2,0

.

Latinalaisen Amerikan kehityspankki IDB

Muut alueelliset kehityspankit ja -rahastot

.

Pohjoismaiden kehitysrahasto NDF

.

Afrikan kehitysrahasto AfDF

43,1

Maailmanpankki / IDA

Aasian kehitysrahasto AsDF

38,5

Maailman elintarvikeohjelma WFP

9,9

39,0

YK:n kehitysohjelma UNDP

YK:n pakolaispäävaltuutettu UNHCR

1991

Järjestö

Monenkeskinen kehitysyhteistyö järjestöittäin 1991-2002, MEUR
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HUMANITAARINEN APU VUONNA 2003 MAITTAIN

LIITE 3

Varsinainen humanitaarinen apu
ALUE/MAA

JÄRJESTÖ

MYÖNTÖ

AVUN KOHDE / TARKOITUS

EUR
AASIA
Afganistan
Afganistan
Afganistan
Afganistan
Afganistan

IOM
KUA
SPR/ICRC
UNHCR
UNICEF

300
300
1 000
1 000
400

000
000
000
000
000

Georgia

SPR/ICRC

Irak
Irak
Irak
Irak
Irak

IOM
KUA
SPR/ICRC
UNICEF
WFP

300
300
1 000
700
2 000

Iran

SPR/IFRC

1 000 000

Mongolia

SPR/IFRC

200 000

Hätäapu

Myanmar

SPR/ICRC

200 000

Hätäapu

Palestiinalaisalueet
Palestiinalaisalueet

UNRWA
UNRWA

500 000
200 000

Palestiinalaispakolaisten avustaminen
Palestiinalaispakolaisten avustaminen

Pohjois-Korea
Pohjois-Korea
Pohjois-Korea
Pohjois-Korea
Pohjois-Korea

FAO
SPR/IFRC
SPR/IFRC
UNICEF
WFP

300
300
200
300
200

Elintarvikeapu
Hätäapu
Hätäapu
Perusterveydenhuolto
Elintarvikeapu

Sri Lanka

SPR/ICRC

300 000
000
000
000
000
000

000
000
000
000
000

90 000

Sisäisten pakolaisten tukeminen
Hätäapu
Hätäapu
Pakolaisten paluumuutto
Naiset ja lapset
Abhasian hätäapu
Hätäapu sodan uhrien auttamiseksi
Humanitaarinen apu Irakin sodan uhreille
Humanitaarinen apu Irakin sodan uhreille
Hätäapu sodan uhrien auttamiseksi
Hätäapu sodan uhrien auttamiseksi
Humanitaarinen apu maanjäristyksen uhreille

Avustusohjelma

AFRIKKA
Afr. sarven ja Itä-Afrikan alue
Afr. sarven ja Itä-Afrikan alue
Afr. suurten järvien alue
ja Keski-Afrikka
Afrikan suurten järvien alue

WFP

Eteläisen Afrikan
Eteläisen Afrikan
Eteläisen Afrikan
Eteläisen Afrikan

UNHCR
UNHCR
UNICEF
WFP

alue
alue
alue
alue

UNHCR
UNHCR
UNHCR

900 000
600 000
1 000 000
200 000
500
1 000
200
500

Pakolaisten hätäapuohjelmat
Pakolaisten hätäapuohjelmat
Pakolaisten hätäapuohjelmat
Elintarvikeapu

000
000
000
000

Pakolaisten hätäapuohjelmat
Pakolaisten hätäapuohjelmat
Perusterveydenhuolto
Elintarvikeapu

Länsi-Afrikan alue
Länsi-Afrikan alue
Länsi-Afrikan alue

KUA
UNHCR
UNHCR

300 000
600 000
500 000

Hätäapu
Pakolaisten hätäapuohjelmat
Pakolaisten hätäapuohjelmat

Algeria
Angola
Angola
Angola
Angola
Angola

WFP
KUA
KUA
SPR/ICRC
UNICEF
WFP

200
200
200
750
300
200

Elintarvikeapu
Humanitaarinen apu ja paluumuuton tuki
Pakolaisten paluumuuton tuki
Hätäapu
Perusterveydenhuolto
Elintarvikeapu
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Varsinainen humanitaarinen apu
ALUE/MAA

JÄRJESTÖ

MYÖNTÖ

AVUN KOHDE / TARKOITUS

EUR
Angola

WFP

300 000

Humanitaarinen apu hätäohjelmille

Eritrea
Eritrea
Eritrea
Eritrea

KUA
SPR/IFRC
UNICEF
WFP

100
500
300
500

000
000
000
000

Humanitaarinen apu
Hätäapu
Perusterveydenhuolto
Elintarvikeapu

Etiopia
Etiopia
Etiopia
Etiopia
Etiopia

KUA
PELA ry
SPR/IFRC
UNICEF
WFP

200
150
300
300
500

000
000
000
000
000

Kuivuusapu
Humanitaarinen ruoka-apu nälänhädän uhreille
Humanitaarinen ruoka-apu nälänhädän uhreille
Perusterveydenhuolto
Elintarvikeapu

Kenia

WFP

200 000

Elintarvikeapu

SPR/ICRC
WFP
WFP
WHO

500
300
500
150

000
000
000
000

Hätäapu
Elintarvikeapu
Humanitaarinen apu sisällissodan uhreille
Hätäapu

Liberia
Liberia
Liberia
Liberia

SPR/ICRC
SPR/ICRC
UNICEF
WHO

250
300
200
150

000
000
000
000

Hätäapu
Humanitaarinen apu sisällissodan uhreille
Humanitaarinen apu sisällissodan uhreille
Hätäapu, naisprojekti

Ruanda

SPR/ICRC

400 000

Hätäapu

Somalia
Somalia
Somalia

SPR/ICRC
UNICEF
WFP

100 000
300 000
200 000

Hätäapu
Perusterveydenhuolto
Elintarvikeapu

Sudan
Sudan
Sudan
Sudan
Sudan

Fida Internat.
SPR/ICRC
UNICEF
WFP
WFP

150
400
400
300
500

Kouluapu pakolaislapsille
Hätäapu
Perusterveydenhuolto
Elintarvikeapu
Humanitaarinen apu sisällissodan uhreille

Tansania

Fida Internat. 110 000

Kouluapu pakolaisleirien lapsille

Uganda
Uganda

Fida Internat. 100 000
Fida Internat. 100 000

Hätäapu
Apu väkivallan uhreille

Zimbabwe

WFP

300 000

Humanitaarinen apu nälänhädän
helpottamiseksi

SPR/ICRC

300 000

Hätäapu

KUA
SPR/ICRC

200 000
1 200 000

Kongo
Kongo
Kongo
Kongo

dt
dt
dt
dt

000
000
000
000
000

AMERIKKA
Kolumbia

EUROOPPA
Pohjois-Kaukasia
Pohjois-Kaukasia

Elintarvikeapu
Tshetshenian hätäapu
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Liitteet

Varsinainen humanitaarinen apu
ALUE/MAA

JÄRJESTÖ

MYÖNTÖ

AVUN KOHDE / TARKOITUS

EUR
YLEISAVUSTUKSET
ICRC
ICRC
IOM
ISDR

500
500
400
100

000
000
000
000

OCHA

1 000 000

UNHCR
UNRWA

7 000 000
2 500 000

YHTEENSÄ

42 000 000

BUDJETTI 2003

42 000 000

Päämajatuki
Päämajatuki
Kuljetusrahasto
Yleisavustus luonnonkatastrofien
estämiseen
Yleisavustus: 300 000 Irak, 50 000
Pohjois-Kaukasia
Yleisavustus
Yleisavustus

Humanitaarinen miinatoiminta

AASIA
Afganistan
Kambodzha
Kambodzha
Kambodzha
Kambodzha
Laos
Sri Lanka
Sri Lanka

UNMAS
1
HALO Trust
Handicap Int.
KUA
SPR/ICRC
UNDP
HALO Trust
MAG

000
670
100
252
90
300
62
100

000
000
000
282
000
000
274
000

Miinanraivaus
Miinanraivaus
Miinanraivaus
Miinanraivaus
Miinatietoisuusohjelma
Miinanraivaus
Miinanraivaus
Miinanraivaus

HALO Trust
KUA
SPR/ICRC
NPA
HALO Trust

150
450
400
147
137

000
000
000
718
726

Miinanraivaus
Miinatoimintaohjelma
Miinauhrit
Miinanraivaus
Miinanraivaus: Somalimaa, Puntland

SPR/ICRC
SPR/ICRC

170 000
170 000

Miinatoimintaohjelma
Miinatoimintaohjelma

GICHD
UNICEF
UNMAS

100 000
200 000
500 000

Suomen tuki miinakeskuksen toimintaan
Miinatietoisuusohjelma Afrikassa
Kansalliset miinaselvitykset: Irak 200 000

AFRIKKA
Angola
Angola
Angola
Etiopia
Somalia
EUROOPPA
Bosnia ja Hertsegovina
Pohjois-Kaukasia

ERITTELEMÄTÖN

YHTEENSÄ

5 000 000

BUDJETTI 2003

5 000 000
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Alue

Saharan eteläp. Afrikka

Maa tai alue

.
.
.
.
.

Makedonia
Moldova
Serbia-Montenegro
Slovenia

YHTEENSÄ
0,17

1,53
0,41

Guinea

0,52

Ghana

12,43

.

Etelä-Afrikka

Gambia

.

Eritrea

Etiopia

0,08

Djibouti

0,03

Burkina Faso
.

1,41

Botswana

Burundi

0,03

Benin

-0,24

Tunisia
0,98

0,50

Marokko

Angola

0,37

193

0,15

0,46

0,36

6,00

.

.

0,06

.

0,02

0,18

0,00

6,04

.

7,44

.

0,73

0,07

0,18

.

1,26

.

1,03

.

.

0,01

0,03

0,22

.

3,35

0,60

0,15

.

0,57

0,01

0,01

.

1,27

0,09

1996

.

3,37

.

.

.

.

.

.

0,08

0,03

0,81

.

2,57

1,19

7,62

0,35

1999

0,08

.

1,63

.

0,43

1,80

4,64

0,36

2000

0,17

.

0,57

.

0,11

2,61

5,34

0,52

2001

.

-2,87

.

0,28

.

0,77

.

2,05 21,01 12,22 14,29

0,02

0,02

0,34

.

.

2,24

8,05

0,37

1998

0,26 -0,78

.

1,50

0,01

0,35

0,81

.

.

.

7,71

0,81

1997

1,20

0,00

9,52

0,48

0,00

0,14

.

.

0,65

4,95

1,01

2002

0,03

0,54

.

5,62

0,16

0,50

.

0,56

0,02

0,18

.

1,23

-0,06

0,22

.

3,77

.

0,03

0,62

.

5,60

1,10

0,63

.

0,27

.

0,12

.

2,90

-0,06

0,09

.

3,22

0,01

.

0,63

0,02

5,78

2,93

0,51

.

0,05

0,37

0,08

.

0,57

-0,17

0,04

.

2,45

0,01

0,44

0,63

0,01

6,29

3,39

0,37

.

0,36

0,29

0,10

0,01

1,06

0,02

0,10

.

2,12

.

0,07

0,51

0,01

5,57

2,63

0,34

.

0,77

0,45

0,11

.

3,40

0,01

0,06

.

2,54

0,05

0,46

0,68

0,03

6,14

2,83

0,34

.

1,05

0,51

0,05

0,10

1,40

.

0,04

.

3,76

0,09

1,00

0,66

0,05

5,64

4,04

0,23

.

0,93

0,87

0,14

0,16

2,27

.

0,24

.

4,14

0,20

0,18

0,52

0,05

4,86

6,71

0,21

.

1,25

1,35

0,16

0,14

3,36

0,01

0,03

0,01

5,48

0,20

4,88 11,90 11,45 12,31 30,81 21,43 24,38 17,95

-0,93

.

1,15

.

.

.

.

.

.

1,44 11,59

0,16

1995

0,23 -0,10

.

.

.

.

.

.

.

7,04

.

0,17

1994

0,01 -0,02

0,28

.

4,72

0,11

5,82

0,30 -0,11

0,03

0,32

-0,08

0,41

.

14,58 12,53

Libya

Egypti

0,27

.

.

.

.

.

.

.

6,01

.

0,17

1993

1,80 -0,36

.

.

.

.

.

.

12,08 23,61

6,31

0,01

. -0,03

Kroatia

Turkki

.

0,19

1992

5,33 21,65

.

0,43

1991

Kreikka

Eurooppa (erittelemätön)

Ent. Jugoslavia (eritt.)

Bosnia-Hertsegovina

Albania

Saharan pohjoisp. Afrikka Algeria

EUROOPPA

Eurooppa

Kahdenvälisen kehitysyhteistyön maksatukset alueittain ja vastaanottajamaittain 1991-2002, MEUR
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.

10,34

Sudan

.
0,02

Togo
Tsad

0,04

9,92

Somalia

27,59

0,37

Sierra Leone

Tansania

1,39

Senegal

Swazimaa

17,26

.

0,12

Sambia

Saharan eteläp. Afrikka (eritt.)

Ruanda

.

0,35

Norsunluurannikko
Päiväntasaajan Guinea

0,52

Nigeria

11,93

Namibia
0,31

16,42

Mosambik

Niger

0,20

Mauritius

.

0,02

Mali
Mauritania

3,85

Malawi

.

0,91

Liberia
Madagaskar

0,31

.

0,87

.

23,20

0,28

1991

Lesotho

Kongon tasavalta

Kongon dem. tasav. (Zaire)

Komorit

Kenia

Kamerun

Guinea-Bissau

Maa tai alue

0,18

.

.

0,33

0,01

0,59

.

.

0,42

0,06

5,28

0,11

.

1994

4,92

0,28

0,00

.

0,06

.

7,65

2,84

2,03

.

1,56

0,69

0,05

0,61

.

1,03

2,17

0,02

0,63

0,02

.

.

.

.

.

26,34 15,15 19,78

0,04

2,10

4,83

0,02

4,97

.

.

.

5,82

8,70

0,21

.

.

0,17

0,01

0,17

.

.

.

0,07

4,50

0,11

.

1995

.

.

6,87

.

1,11

0,66

0,01

0,86

8,73

2,60

2,04

0,00 -0,00

.

0,02

.

8,13

9,17 11,03

0,20

.

.

0,29

0,02

0,42

.

.

0,20

0,04

7,31

0,45

.

1993

23,47 14,59 11,49

15,62

0,34

0,00

0,02

0,22

0,27

7,34

17,20

0,22

.

0,03

0,21

.

0,39

0,01

.

0,77

.

15,55

0,69

0,01

1992

.

.

6,98

.

0,71

1,16

0,30

0,63

9,07

5,18

0,79

.

.

.

.

5,96

8,39

0,19

.

.

0,25

0,02

0,57

.

.

2,01

0,03

2,53

0,16

.

1996

0,15

.

.

1,20

0,04

0,51

0,01

.

0,28

0,02

4,68

0,05

.

1998

0,11

.

.

0,68

0,04

0,76

.

.

1,27

.

3,85

0,01

0,34

1999

0,10

.

0,01

1,09

0,04

0,60

.

.

0,96

.

4,38

0,01

.

2000

0,06

0,01

0,04

0,54

0,15

1,01

.

0,03

1,42

.

6,01

.

.

2001

0,01

.

0,06

0,79

0,11

0,49

.

0,09

1,19

.

5,58

.

.

2002

.

1,18

0,34

0,50

0,28

6,40

4,51

0,50

.

0,02

0,06

.

5,41

.

0,09

.

0,04

8,72 10,71

.

0,78

0,12

.

0,35

7,40

6,65

0,74

0,03

.

.

.

6,59

.

1,26

2,50

0,69

0,32

3,63

3,53

0,61

.

.

0,13

.

7,15

.

2,78

2,95

1,69

0,52

4,47

3,86

0,45

.

.

0,17

.

7,89

.

1,72

2,85

1,49

0,33

5,65

3,18

0,92

.

0,07

0,33

.

7,43

.

.

0,04

.

.

.

0,02

.

9,97 13,49 14,41 13,38

.

1,64

2,08

0,64

0,32

3,55

5,06

0,50

.

0,04

0,07

.

6,43

8,77 10,96 13,88 12,59 11,78 12,51

0,18

.

.

0,18

.

0,24

0,01

0,11

0,22

0,05

3,72

0,02

.

1997
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Barbados

Pohjois- ja Keski-Amerikka

Etelä-Amerikka

YHTEENSÄ

31,88

0,05
0,02
0,03

Haiti
Honduras

0,95

Chile

5,08

.

Paraguay
Peru

0,10

.

0,26

Kolumbia

Guyana

Etelä-Amerikka (eritt.)

-0,17

0,20

Brasilia

Ecuador

0,02

Pohj.- ja Keski-Amerikka (eritt.)
0,05

3,19

Panama

Bolivia

0,01

Nicaragua

Argentiina

1,14
16,71

Meksiko

0,49

Kuuba

.

0,53

Guatemala

.

El Salvador

.

0,27

.

-0,12

Dominikaaninen tasav.

Jamaika

2,35

7,49

1,12

1992

1,78

9,51

0,46

1993

0,66

0,91

0,27

1994

0,93

5,73

0,94

1995

0,51

4,28

0,82

1996
1,01

1998

2,45

1,85

0,77 -0,79

0,94

1997

1,61

-1,85

1,09

1999

4,17

0,20

0,76

2000

0,71

0,83

2002

2,97 12,70

0,20

0,85

2001

0,28

.

0,04

.

-0,17

3,01

.

0,10

.

0,03

0,20

0,42

0,12

0,13

0,10

3,89

.

10,56

1,56

0,41

0,01

0,03

.

0,03

0,03

0,02

0,08

5,13

.

4,45

1,02

.

.

.

0,05

0,20

-0,02

0,33

.

0,00

.

-0,06

1,91

.

0,03

.

0,15

0,10

0,14

.

0,01

.

0,04

0,02

0,18 -0,37

0,07

0,06

.

4,44

.

7,74

1,31

0,01

0,01

.

.

0,22

0,23 -0,00

.

0,14

0,02

.

-0,11

2,15

.

0,07

.

0,26

0,08

-0,28

0,19

0,23

0,05

4,37

.

4,71

0,90

.

.

0,03

0,00

0,08

.

0,30

.

0,17

.

-0,05

0,46

0,03

0,07

.

0,19

0,09

-0,37

0,19

0,25

0,03

2,41

.

3,96

0,49

0,01

.

0,02

0,03

0,09

.

0,35

.

.

.

-0,13

0,19

0,03

0,07

.

0,92

0,04

-0,43

0,31

0,49

0,07

3,00

.

6,54

0,12

0,00

.

.

.

0,09

0,12

0,09

.

.

.

-0,10

0,20

.

0,04

0,01

0,16

0,15

-0,52

0,41

0,31

0,12

3,47

0,00

6,75

0,14

0,08

.

0,01

0,03

0,22

0,07

0,12

.

.

.

-0,03

0,63

.

0,23

.

0,57

0,09

-0,63

0,31

0,28

0,01

3,12

0,02

9,07

0,16

0,21

.

0,68

0,06

0,88

0,22

0,07

.

0,10

0,04

.

1,30

.

0,06

.

0,86

0,26

-0,67

0,24

0,24

0,09

4,62

0,02

8,51

0,24

0,03

.

.

0,05

0,18

0,12

0,23

.

.

.

.

1,52

.

0,39

0,01

1,20

0,26

0,05

0,36

0,32

0,07

3,57

0,01

7,50

0,25

0,15

.

.

0,08

0,58

0,62

0,18

.

0,04

.

.

1,70

.

0,53

0,01

3,34

0,31

0,07

1,46

0,55

0,02

5,02

.

6,26

0,25

0,17

.

0,81

0,14

0,98

0,45

0,79

.

0,05

.

.

199,99 152,39 83,69 80,39 63,00 65,05 62,41 65,13 68,62 75,73 84,86 96,96

Dominica

Costa Rica

Belize

Afrikka (erittelemätön)

AFRIKKA

7,98

Zimbabwe

1991
1,01

Maa tai alue
Uganda

Afrikka

Alue

Liitteet

195

196
Maa tai alue

Etelä- ja Keski-Aasia

.
.
.

Kazakstan

Kirgisia

Malediivit

2,52

.

Georgia

Intia

.

Etelä- ja Keski-Aasia (eritt.)

2,19

Burma (Myanmar)

Bangladesh
0,15

.
10,74

Azerbaidzan

Bhutan

.

Armenia

1,55

0,26

Syyria

Afganistan

0,03

.

Palest. hall. alaiset al.

Saudi-Arabia

.

0,27

Libanon
.

0,04

Kuwait

Oman

0,58

Lähi-itä (erittelemätön)

0,02

Jordania

.

Jemen

Israel

3,91

.

Iran

Bahrain

Lähi-itä

0,01

0,15

.

0,03

1992

.

.

5,96

1993

.

.

0,00

1994

.

.

0,01

1995

.

.

.

4,25

.

.

0,36

0,05

7,99

.

.

1,08

0,24

0,05

.

.

0,03

0,18

0,01

0,56

0,04

0,33

1,43

2,10

.

.

.

.

2,16

0,08

0,34

.

0,03

4,10

.

.

1,42

0,02

.

.

.

1,38

0,18

0,08

0,19

.

0,00

1,81

4,53

.

.

.

.

1,79

0,25

.

.

.

4,42

.

.

1,14

0,00

.

.

0,03

0,48

0,05

.

0,10

0,00

0,00

0,88

1,46

.

.

0,01

0,07

1,26

0,07

1,13

.

.

3,46

.

.

1,02

0,05

.

0,64

0,02

.

0,02

.

0,12

.

0,01

1,62

2,26

.

28,87 21,05 22,35 11,07 13,28

2,71

YHTEENSÄ

.

0,05

1991

Irak

Amerikka (eritt.)

AMERIKKA

Venezuela

Uruguay

Amerikka

Alue

.

0,02

0,02

1997

.

0,03

0,02

1998

0,05

0,03

.

1999

0,04

0,50

0,00

2000

0,02

0,06

.

2001

0,04

0,00

.

2002

.

0,10

0,02

0,88

0,65

0,01

.

.

0,80

0,49

0,21

2,73

.

.

2,24

.

.

0,02

.

0,07

.

0,01

1,12

1,92

0,00

.

0,34

.

0,91

1,25

.

0,04

0,04

0,71

.

.

2,27

0,02

.

0,92

.

0,20

0,08

.

0,04

.

.

3,15

4,22

.

.

0,88

0,13

0,07

.

0,58

0,17

0,19

3,38

0,05

.

3,15

.

.

0,11

.

0,03

.

.

3,11

3,71

.

0,83

.

.

1,11

0,04

1,23 -0,30

1,01

0,72

0,02

.

0,63

0,17

0,25

2,61

.

.

2,13

.

.

0,34

.

0,05

.

.

1,53

4,12

.

.

0,46

0,07

1,17

1,04

0,67

1,38

.

0,69

0,30

0,10

5,38

.

.

4,65

.

0,17

0,16

.

.

.

.

1,92

3,34

.

.

0,12

.

4,54

.

0,32

0,10

.

0,04

.

.

1,64

1,80

0,03

0,41

0,05

2,33

0,84

0,28

0,11

.

0,55

0,14

.

0,00

0,07

0,07

2,69

1,61

0,52

0,15

.

0,65

0,09

0,01

9,74 16,19

0,07

.

2,85

.

.

0,08

.

0,03

.

.

1,90

1,61

.

8,24 11,57 11,80 16,18 16,92 17,22 22,95

.

0,03

0,03

1996

Kahdenvälisen kehitysyhteistyön maksatukset alueittain ja vastaanottajamaittain 1991-2002, MEUR
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2,09
.

Indonesia

Itä-Timor

Kehitysmaat (erittelemätön)

Kehitysmaat

KAHDENVÄLINEN YHTEENSÄ

YHTEENSÄ

OSEANIA

Papua-Uusi-Guinea

Oseania (erittelemätön)

Fidzi

Oseania

Vietnam

YHTEENSÄ

2,62
12,49

Thaimaa

AASIA

0,33

Singapore

48,28

0,19

0,07

.

0,13

72,30

4,37

9,72

2,38

0,04

0,42

0,89

0,09

0,12

.

9,67

1,25

0,71

.

1,36

1,09

0,95

.

.

.

7,22

1,19

12,14

1992

46,81

0,09

0,06

0,03

.

74,13

3,19

7,04

3,66

.

0,82

19,68

0,00

0,06

.

9,21

.

0,44

.

0,83

.

0,61

.

.

.

6,03

0,55

5,69

1993

38,43

0,04

0,04

.

.

50,28

2,60

7,06

5,68

0,02

0,38

2,37

0,03

0,04

.

8,38

.

0,02

.

1,37

-0,13

0,81

.

.

0,43

4,48

0,51

5,62

1994

31,02

0,03

0,03

.

.

49,47

1,53

8,22

6,08

.

0,40

-0,29

1,15

.

.

11,93

.

0,29

.

0,57

.

0,98

.

.

.

1,20

1,20

4,48

1995

30,25

0,03

0,03

.

.

50,32

3,97

7,48

5,85

.

0,94

-0,89

1,10

.

0,05

11,17

.

0,44

.

0,45

-0,11

1,02

.

0,01

1,64

0,53

1,17

4,23

1996

35,20

0,12

0,03

0,09

.

53,79

3,49

7,17

4,89

.

0,33

-4,06

1,17

.

0,99

15,01

.

1,18

.

0,32

.

1,02

.

0,07

0,50

0,63

1,08

5,80

1997

36,53

0,07

0,05

0,02

.

61,97

2,89

7,82

5,63

.

0,24

-2,43

1,17

.

0,17

13,17

0,86

2,06

.

0,29

.

0,94

0,06

0,02

0,34

0,53

0,88

11,72

1998

47,19

0,11

0,07

.

0,04

63,01

6,81

7,21

4,35

.

0,19

-2,24

2,00

.

1,01

12,41

0,07

2,00

.

1,59

.

1,36

0,01

.

1,01

2,50

0,97

5,36

1999

53,48

0,08

0,08

.

.

67,90

5,21

6,27

3,60

.

0,51

-3,52

2,07

.

0,84

11,87

0,10

3,96

3,00

0,70

.

2,97

0,00

0,03

0,76

0,91

1,11

6,02

2000

62,81

0,24

0,14

0,09

.

61,05

4,44

5,78

3,51

.

0,28

-3,52

1,72

.

0,84

10,24

0,12

3,07

4,04

0,46

.

0,96

0,25

.

0,96

0,69

0,98

5,23

2001

64,84

0,26

0,15

0,12

.

63,75

2,81

7,62

3,04

.

0,07

-2,25

1,42

.

1,00

4,30

0,06

2,87

2,02

0,44

.

0,66

0,61

.

0,86

0,45

1,21

5,94

2002

398,17 317,82 232,88 187,65 161,67 165,77 174,54 187,79 225,91 235,55 250,56 266,70

58,04

0,27

0,05

.

0,22

98,93

15,40

0,17

Aasia (erittelemätön)

6,34

Mongolia

.

0,11

.

8,61

.

Malesia

Laos

Korean tasavalta

Korean kansantasav.

Kiina

Kaukoitä (erittelemätön)

2,15

0,05

Kambodza

0,73

.

Uzbekistan

Hongkong (Kiina)

.

Turkmenistan

Filippiinit

.

9,21

Tadzikistan

Sri Lanka

12,23

1991

1,43

Maa tai alue

Pakistan

Nepal

Aasia

Kaukoitä

Alue

Liitteet
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.
.

Muu monisektori

.

.

.

10,05

0,74

60,76

1993

.

.

.

37,95

3,76

5,87

35,47

45,11

0,20

.

18,66

6,97

7,17

32,99

5,18

1,35

17,72

1,26

3,47

9,01

38,00

1994

.

.

.

7,74

.

4,80

48,10

52,89

0,11

.

1,41

1,67

2,24

5,42

6,75

3,15

13,50

.

13,58

5,71

42,69

1995

42,00

0,54

12,13

54,67

0,51

1,86

6,19

8,55

.

4,00

1,54

.

1,10

6,65

1,97

1,60

12,13

2,56

6,49

10,99

35,74

1996

8,15

0,73

9,04

17,91

0,96

2,74

17,94

21,64

2,29

0,59

23,90

0,58

0,50

27,87

3,83

6,04

17,74

0,25

8,59

5,79

42,23

1997

32,39

0,51

8,81

41,72

0,17

8,82

13,92

22,89

.

1,76

3,65

0,03

1,85

7,30

6,17

20,87

13,19

1,34

4,89

14,77

61,24

1998

25,86

0,59

6,06

32,51

2,09

2,98

30,52

35,60

1,47

6,10

4,75

0,76

1,19

14,28

12,24

22,68

11,15

0,68

22,94

16,08

85,78

1999

13,14

0,76

6,59

20,49

0,16

2,34

9,59

12,09

0,21

1,34

8,90

0,48

2,27

13,19

17,87

20,18

11,50

1,16

15,75

18,22

84,68

2000

2001

2002

30,36

0,37

7,20

37,92

1,54

1,77

9,35

12,66

0,88

0,05

0,82

1,08

.

2,83

11,64

35,22

14,47

1,41

11,13

19,75

54,85

1,47

12,86

69,23

0,69

0,69

25,21

26,59

0,00

1,12

0,46

1,04

0,30

2,91

20,47

46,66

11,81

8,11

15,86

27,44

17,82

0,53

11,97

30,32

3,19

5,48

22,64

31,32

1,08

0,79

7,52

1,55

0,40

11,33

22,97

52,44

22,38

2,85

39,08

35,60

93,62 130,33 175,33

14,35
20,24
85,01

Ohjelma- ja tavara-apu

Velkajärjestelyt

Hätäapu

71,21

51,51

.

23,92

18,09

12,65

24,05

.

0,84

22,99

19,71

.

25,86

0,84

.

26,05

.

0,51

28,43

0,76

0,02

45,31

34,89

3,37

36,47

.

1,77

42,55

6,00

4,58

41,18

0,03

6,60

376,39 210,26 154,02 108,74 105,59 109,65 133,16 168,17 130,45 147,03 229,08 248,30

.

Naiset kehityksessä

83,62

2,79

Ympäristönsuojelu

MONILLA TOIMIALOILLA TAPAHT.
TOIM.*

Kauppa ja matkailu

23,27

Teollisuus, kaiv.toiminta sekä rakennus

46,03

28,62

Maa-, metsä- ja kalatalous

0,55

.

13,07

9,48

5,00

28,95

15,07

7,25

24,54

3,06

6,97

7,66

54,74 107,54

0,79

.

94,66

6,32

32,84

134,61

1992
63,71

TUOTANTO

Liike-elämä

Pankit ja rahoitus

Energia

Tietoliikenne

Kuljetus ja varastointi

TALOUSELÄMÄN PERUSRAKENTEET

4,22

13,86

Sosiaalipalvelut

Julkinen hallinto ja kansalaisyhteiskunta

0,00

Väestö
53,76

6,13

Vesihuolto ja sanitaatio

25,44

*Erittelyä ei saatavissa vuosille 1991-1994

TOIMIALOITT. JAKAMATON

TOIMIALOITT. KOHDENN.
YHT.

1991
103,41

Terveys

SOSIAALINEN KEHITYS

TOIMIALOITT. KOHDENN.

Opetus

Toimiala

Kohdennus/yhteensä

Kahdenvälisen kehitysyhteistyön sitoumukset toimialoittain 1991-2002, MEUR
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LIITE 5

50,1

41,9

42,5

0,0
52,0

.
53,2

.

1,6

25,6

69,4

.

1,2

47,9

52,1

75,9

.

-0,9

41,2

82,1

.

-1,1

93,6

0,0

1,2

55,6

35,2

398,2 317,8 232,9 187,7 161,7 165,8 174,5 187,8 225,9 235,6 250,6 266,7

61,6

0,0

28,0
-0,2

53,6

YHTEENSÄ

75,9

0,0

0,6

23,7

40,6

81,1

2002

108,7

0,2

0,9

28,7

47,0

74,8

2001

Maittain jakamaton

1,7

3,9

32,7

46,6

67,8

2000

0,5

28,0

33,6

47,9

60,5

1999

Korkeatuloiset maat

3,2

57,9

49,1

60,8

1998

9,2

42,4

46,9

1997

60,0

35,1

49,9

1996

Ylemmän keskitulotason maat

52,0

47,9

1995

Alemman keskitulotason maat

72,6

65,9

1994

86,8

57,6

1993

Muut matalan tulotason maat

Vähiten kehittyneet maat

1992

1991
132,9 106,5

Tuloluokka

Kahdenvälisen kehitysyhteistyön maksatukset maaluokittain 1991-2002, MEUR
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Kahdenvälisen kehitysyhteistyön maksatukset
maanosittain 1991-2002, %
%
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Kahdenvälisen kehitysyhteistyön sitoumukset toimialoittain 1991-2002, %
%
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1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

1. Sosiaalinen kehitys
2. Talouselämän perusrakenteet

2000

2001

2002

Liitteet

KEHITYSPOLIITTISEN VIESTINNÄN
JULKAISUT
LINJAUKSET JA STRATEGIAT
• Kehityspoliittinen ohjelma, valtioneuvoston
periaatepäätös 2004 (suomi, ruotsi, englanti)
(*)
• Kehitysmaapolitiikan toiminnallistaminen Suomen
kehitysyhteistyössä, 2001 (suomi, ruotsi, englanti)
(*)
• Suomen kehitysmaapoliittinen linjaus 1998 (suomi,
ruotsi, englanti, ranska) (*)
VUOSIKERTOMUKSET, TILASTOT JA
HANKELUETTELOT
• Suomen kehitysyhteistyö 2002 (suomi, ruotsi,
englanti) (*)
• Suomen kehitysyhteistyö 2001 (suomi, ruotsi,
englanti) (*)
• Suomen kehitysyhteistyön perustilastot 2002 (*)
• Kansalaisjärjestöhankkeet 2003 (*)
• Kahdenväliset hankkeet 2003 (*)
TAUSTATIETOA
• YK:n vuosituhatjulistus, 2003 (*) (suomi, ruotsi)
• 2015 - Meidän pitää muuttaa maailmaa, 2003
• Vuosituhatjulistuksen rauhan ja kehityksen tavoitteet
(toim. Sinikka Koski), 2003
• Financing Business Opportunities in Africa, 2002 (*)
• Financing Business Opportunities in Latin America
and the Caribbean, 2003 (englanti, espanja) (*)
• Financing Business Opportunities in Asia, 2003
• Valopilkkuja Afrikassa; Demokratisaatio, reformit ja
talouden uudet mahdollisuudet, 2002
ELEMENTS FOR DISCUSSION
• Rural Development Cooperation, Learning from
Finland's International Projects and Programmes, by
Elina Eskola, 2003 (*)
• Free as in Education, Significance of the Free/Libre
and Open Source Software for Developing Countries,
by Niranjan Rajani in collaboration with Juha
Rekola and Timo Mielonen, 2003 (*)
• Improving Effectiveness of Finnish Development
Cooperation, Perspectives from the South, by Oliver
S. Saasa, Galio C. Gurdian, Zenebeworke
Tadesse, Gopal Siwakoti Chintan, 2003 (*)
• Global Social Governance, Themes and Prospects, by
Bob Deacon, Eeva Ollila, Meri Koivusalo and
Paul Stubbs, 2003 (*)

201
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• Sustainable Forest Management Through Multilateral
Environmental Agreements and Market-based
Mechanisms, by Pekka Virtanen and Eero
Palmujoki, 2002 (*)
• Regional Integration for Conflict prevention and
Peace Building in Africa, edited by Liisa Laakso,
2002 (*)
• Democracy and Globalization, Promoting a NorthSouth dialogue, Edited by Leena Rikkilä and
Katarina Sehm Patomäki, 2001 (*)
• Peaceful solutions: Navigating the Prevention and
Mitigation of Conflicts, by Olli Ruohomäki, Timo
Kivimäki, 2000 (*)
• Towards Local Partnerships, The Social Interfaces of
Aid in Rural Tanzania, by Pekka Seppälä, 2000 (*)
• Meeting Special and Diverse Educational Needs,
Making Inclusive Education a Reality, Edited by
Hannu Savolainen, Heikki Kokkala, Hanna
Alasuutari, 2000 (*)
• Comics with an attitude. A Guide to the Use of
Comics in Development Information, by Leif
Packalén and Frank Odoi, 1999
• Environmental Development Co-operation
Opportunities. Kazakstan, Kyrgyz Republic,
Turkmenistan, Uzbekistan, 1998 (saatavana vain
verkkoversiona)
FINNISH EXPERIENCE
• Welfare Development, The Finnish Experience, Local
Self-Government in Finland, 2002 (*)
• Welfare Development, The Finnish Experience,
Education for All, 2002 (*)
• Welfare Development, The Finnish Experience, Sexual
and Reproductive Health, 2001
• Développement du bien-être, Expérience finlandaise,
Santé sexuelle et génésique, 2001
TEEMAESITTEET
• Ympäristö ja Suomen kehitysyhteistyö, 2002 (suomi,
englanti) (*)
• Lapsissa on tulevaisuus, Lapsen oikeudet
kehitysyhteistyössä, 2002 (suomi, englanti) (*)
• Koulutus kaikille, Suomen opetusalan
kehitysyhteistyö, 2001 (suomi, englanti) (*)
• Suomi, EU ja kehitysmaat, 2000 (suomi, ruotsi) (*)
• Demokratia ja ihmisoikeudet – tie rauhaan ja
kehitykseen, 1999 (*)

201
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• Humanitaarinen apu Suomen kehitysyhteistyössä,
1999 (suomi, englanti) (*)
• Naiset, miehet ja kehitys. Tasa-arvo Suomen
kehitysyhteistyössä, 1999 (suomi, englanti) (*)
OPPAAT
• Sukupuolten tasa-arvon edistämisen strategia ja
toimintaohjelma Suomen kehitysmaapolitiikassa
2003–2007, 2003 (*)
• Strategy and Action Plan for Promoting Gender
Equality in Finland's Policy for Developing Countries
2003–2007, 2003 (*)
• Korruption vastaisen toiminnan käsikirja, 2002 (*)
• Preventing Corruption, An Handbook of Anticorruption Techniques for Use in International
Development Cooperation, 2003 (*)
• Thinking Strategically about Democracy Assistance,
Guidelines, 2001
• Yhdessä väkivaltaa vastaan, naisiin kohdistuvan
väkivallan poistaminen kehitysyhteistyössä, Leena
Näre, Päivi Mattila, 2001
• Navigating Culture: A road map to culture and
development, 1999 (saatavana vain
verkkoversiona)
• Navigating Gender: A framework and a tool for
participatory development, 1999
• Explorando género, Un marco y una herramienta para
el desarrollo participativo, 2001
• YK kehitysmaan arjessa - perustiedot YK-järjestöistä,
1999 (*)
• Guidelines for Programme Design, Monitoring and
Evaluation, 2000 (saatavana vain verkkoversiona)

integroituminen Euroopassa” -tietopaketti 14–18vuotiaille. Sis. videon, opettajan oppaan ja
pelin. Saatavissa myös juliste ja esite. 1999
• Sambian maa -aineistopaketti. Sisältää kansion ja
kasetin. 1997
• Matka Sambiaan. CD-rom, 1997
• Maailmanpankin kartasto ja CD-rom, 1997
LEHDET
• Kehitys – Utveckling. Taustatietoja
kehityskysymyksistä. Ilmestyy neljästi vuodessa.
(*)
• Kehitysuutiset. Ajankohtaista kehitysyhteistyöstä.
Ilmestyy kerran kuussa. (*)
• (*) Julkaisu löytyy verkkoversiona PDFmuodossa osoitteessa http://global.finland.fi

KANSAINVÄLISET TEHTÄVÄT
• Kehitysmaat kutsuvat, 2000
• Avoimet tehtävät - kuukausittain ilmestyvä
luettelo kansainvälisten järjestöjen avoimista
tehtävistä, maksuton, tilaukset
rekrytointiyksiköstä puh. (09) 1341 6461, 1341
6465
KOULUAINEISTOT
• YK:n vuosituhattavoitteet, julistesarja, 2003
• Mustaa valkoisella, Afrikka eurooppalaisen katseen
kohteena, Jari Kivistö ja Pirjo West, 2002
• Keskellä konfliktia - vaihtoehtoja maailman
jäsentämiseen: lukioille, yläasteille ja
ammatillisille oppilaitoksille tarkoitettu
aineistopaketti, 1999
• UNHCR:n ”Ole kuin kotonasi - pakolaisten
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ACBF
Andien yhteisön maat
AKT-maat
ALA-maat
AU

African Capacity Building Foundation, Afrikan kapasiteetin kehittämisen säätiö
Bolivia, Ecuador, Kolumbia, Peru ja Venezuela
Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alueen maat (EU-yhteyksissä)
Aasian ja Latinalaisen Amerikan maat (EU-yhteyksissä)
African Union, Afrikan unioni

BKT
BKTL

Bruttokansantuote
Bruttokansantulo (sisältää BKT:n lisäksi tuotannontekijätulot ulkomailta nettoarvoisina)

CEMAC
CIMIC
Cotonou-sopimus

Central African Economic and Monetary Community, Keski-Afrikan talous- ja rahayhteisö
Civilian-military cooperation, sotilaiden ja siviilien välinen yhteistyö
EU:n ja AKT-maiden välinen kumppanuussopimus

DAC
DDC

Development Assistance Committee, OECD:n kehitysapukomitea
Drylands Development Centre, UNDP:n alainen aavikoitumis- ja kuivuusasioihin
keskittyvä toimisto (entinen UNSO)

EAC
ECDPM

ETYJ

East African Community, Itäisen Afrikan yhteisö (Uganda, Kenia, Tansania)
European Centre for Development Policy Management, Kehitysmaapolitiikan hallinnon
eurooppalainen keskus
European Commission’s Humanitarian Aid Office, Euroopan yhteisön humanitaarisen avun
toimisto
Economic and Social Council, YK:n talous- ja sosiaalineuvosto
Economic Community of West African States, Länsi-Afrikan maiden talousjärjestö
European Investment Banc, Euroopan investointipankki
Euroopan kehitysrahasto
Economic Partnership Agreements, Cotonou-sopimukseen liittyvät
talouskumppanuussopimukset
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö

FAO
FTAA

Food And Agriculture Organisation, YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö
Free Trade Area of the Americas, Amerikkojen vapaakauppa-alue

GEF

Global Environment Facility, Maailmanlaajuinen ympäristörahasto

HDI
HIPC-ohjelma

Human Development Index, UNDP:n kehittämä inhimillisen kehityksen indeksi
Maailmanpankin käynnistämä ohjelma raskaasti velkaantuneiden köyhien maiden
(Heavily Indebted Poor Countries) auttamiseksi

ICRC
IDA

International Committee of the Red Cross, Punaisen Ristin kansainvälinen komitea
International Development Association, Kansainvälinen kehitysjärjestö,
Maailmanpankkiryhmään kuuluva rahoituslaitos
International Fund for Agricultural Development, Kansainvälinen maatalouden
kehittämisrahasto (YK-järjestö)
International Finance Corporation, Kansainvälinen rahoitusyhtiö,
Maailmanpankkiryhmään kuuluva rahoituslaitos
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Punaisen Ristin ja
Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto
Intergovernmental Authority on Development, Afrikan sarven alueen maiden
yhteistyöjärjestö
Inter-American Investment Corporation, Latinalaisen Amerikan sijoitusyhtiö, kuuluu
Latinalaisen Amerikan kehityspankkiryhmään
International Labour Organisation, Kansainvälinen työjärjestö
International Monetary Fund, Kansainvälinen valuuttarahasto
International Non-Governmental Organisation, kansainvälinen kansalaisjärjestö
International Organisation for Migration, Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö
International Strategy For Disaster Reduction, ISDR koordinoi YK:n ohjelmia, jotka
pyrkivät vähentämään luonnonkatastrofien tuhoja
International Trade Center, Kansainvälinen kauppakeskus

ECHO
ECOSOC
ECOWAS
EIB
EKR
EPA

IFAD
IFC
IFRC
IGAD
IIC
ILO
IMF
INGO
IOM
ISDR
ITC
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Kepa
KESU
KPT

Kehitysyhteistyön palvelukeskus
Kehitysmaasuhteiden neuvottelukunta, jonka viimeinen toimikausi päättyi vuonna 2003
Kehityspoliittinen toimikunta, KESUn seuraaja

MDG’s
MEDA-ohjelma
Mercosur
NDF
NEPAD

Millenium Development Goals, vuosituhattavoitteet
EU:n ja Välimeren alueen maiden kehitysyhteistyöohjelma
Etelä-Amerikan markkina-alue (Brasilia, Argentiina, Paraguay, Uruguay)
Nordic Development Fund, Pohjoismainen kehitysrahasto
New Partnership for Africa’s Development, Afrikan kumppanuusohjelma mantereen
kehittämiseksi

OAS
OCHA
ODA
OECD

Organization of American States, Amerikan valtioiden järjestö
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, YK:n humanitaarisen avun toimisto
Official Development Assistance, julkinen kehitysapu
Organisation for Economic Co-operation and Development, Taloudellisen yhteistyön ja
kehityksen järjestö

PRSP
PYM

Poverty Reduction Strategy Paper, Köyhyyden vähentämisohjelma
Kehitysmaissa toimiville Suomen edustustoille ja kiertäville suurlähettiläille myönnettävä
paikallisen yhteistyön määräraha, jota käytetään ennen kaikkea yhteistyömaan
kansalaisyhteiskunnan kehittämiseen. Määrärahalla tuetaan monenlaisia
kansalaisyhteiskunnan toimijoita, esimerkiksi kansalaisjärjestöjä, säätiöitä tai
elinkeinoelämän etujärjestöjä.

SADC
SPR

Southern African Development Community, Eteläisen Afrikan kehitysyhteisö
Suomen Punainen Risti

TTT-yhteistyö

Taloudellinen, teollinen ja teknologinen yhteistyö

UNAIDS
UNAMA
UNCCD
UNCDF
UNCTAD

United Nations Programme on HIV/AIDS, YK:n hiv/aids-ohjelma
United Nations Assistance Mission in Afghanistan, YK:n Afganistanin avustusjärjestö
United Nations Convention to Combat Desertification, YK:n aavikoitumissopimus
United Nations Capital Development Fund, YK:n pääomakehitysrahasto
United Nations Conference on Trade and Development, YK:n kauppa- ja
kehityskonferenssi
United Nations International Drug Control Programme, YK:n huumevalvontaohjelma
United Nations Development Programme, YK:n kehitysohjelma
United Nations Economic Commission for Africa, YK:n Afrikan talouskomissio
United Nations Environment Programme, YK:n ympäristöohjelma
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, YK:n kasvatus- tiede- ja
kulttuurijärjestö
United Nations Fund for Population Activities, YK:n väestörahasto
United Nations High Commissioner for Refugees, YK:n pakolaisasiain päävaltuutettu
United Nations Children's Fund, YK:n lastenrahasto
United Nations Industrial Development Organisation, YK:n teollistamisjärjestö
United Nations Development Fund for Women, YK:n naistenrahasto
United Nations Mine Action Service, YK:n miinanraivaustoimisto
United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, YK:n Kosovon hallinto- ja
jälleenrakennusorganisaatio
United Nations Office on Drugs and Crime, YK:n huume- ja rikostoimisto
United Nations Research Institute for Social Development, YK:n sosiaalisen kehityksen
tutkimusohjelma
United Nations Relief and Works Agency for Palestine, YK:n Lähi-idässä olevien
palestiinalaispakolaisten avustus- ja yhteistyöelin
United Nations Volunteers, YK:n vapaaehtoisohjelma

UNDCP
UNDP
UNECA
UNEP
UNESCO
UNFPA
UNHCR
UNICEF
UNIDO
UNIFEM
UNMAS
UNMIK
UNODC
UNRISD
UNRWA
UNV
WBI
WFP
WHO
Wider World
WMO
WSIS
WTO
YAUN
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World Bank Institute, Maailmanpankin koulutusinstituutti
World Food Programme, Maailman elintarvikeohjelma
World Health Organization, Maailman terveysjärjestö
Institute for Development Economics Research, Taloudellisen kehitystutkimuksen
kansainvälinen instituutti
World Meteorological Organization, Maailman ilmatieteellinen järjestö
World Summit on the Information Society, YK:n tietoyhteiskuntahuippukokous
World Trade Organisation, Maailman kauppajärjestö
EU:n yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvosto
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