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Suomi ja EU:n kehitysyhteistyö

Euroopan unioni on kehitysavun, kauppavaihdon sekä suorien
investointien määrän perusteella kehitysmaiden tärkein kumppani. Yli puolet kaikesta maailman kehitysavusta on lähtöisin
Euroopan unionista tai sen 25 jäsenmaasta. Euroopan unionin
ja jäsenvaltioiden yhteinen tuki kehitysmaille on noin 40 miljardia euroa vuodessa.
Euroopan unionin kehitysyhteistyö ulottuu lähes kaikkialle
– yhdessä EU ja jäsenvaltiot avustavat yli 160 maata, aluetta
tai järjestöä eri puolilla maailmaa.
EU on myös monien kehitysmaiden tärkein kauppakumppani ja sillä on tärkeä rooli kansainvälisissä organisaatioissa
– kuten YK:ssa, WTO:ssa ja kansainvälisissä rahoituslaitoksissa. EU on kehitysmaiden näkökulmasta keskeinen maailmanlaajuinen toimija.
Suomen liittyminen EU:n jäseneksi vuonna 1995 laajensi
tuntuvasti Suomen kehitysyhteistyön kattavuutta. Yhteis-

Kuva: Mosambik/Matti Remes

Euroopan unionin kehitysyhteistyö
EU:n kehitysyhteistyöllä tarkoitetaan kokonaisuutta,
jonka muodostavat Euroopan yhteisön kehitysyhteistyö sekä kunkin jäsenmaan oma kansallinen
kehitysyhteistyö.
EU:n jäsenmaat ovat mukana ohjaamassa Euroopan
yhteisön kehitysyhteistyötä, jonka toteutuksesta
vastaa Euroopan komissio. Komissio hallinnoi EU:n
puolesta noin 20 prosenttia unionin avun kokonaismäärästä.
Komission hoitaman kehitysyhteistyön ja jäsenmaiden oman kehitysyhteistyön lisäksi EU:n budjetin
ulkopuolisesta Euroopan kehitysrahastosta (EKR)
rahoitetaan yhteistyötä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden (AKT) kanssa.

työkumppaneiksi tuli kymmeniä uusia maita, ja Suomi pääsi
mukaan päättämään EU:n kehitysyhteistyön linjauksista ja
sisällöstä. Suomen kehitysyhteistyömäärärahoista noin viidennes kanavoidaan EU:n kautta.
Suomen tavoitteena on parantaa EU:n kehitysavun laatua
ja tehostaa sen perillemenoa sekä varmistaa avun suuntaaminen köyhyyden vähentämiseen. Suomi edistää EU:n ja jäsenvaltioiden kahdenvälisen avun koordinointia ja täydentävyyttä
sekä eri politiikkalohkojen välistä johdonmukaisuutta. EU:n
apu on tärkeä osa Suomen kahdenkeskisen ja monenkeskisen
avun kokonaisuutta.
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YK:n vuosituhattavoitteet
Kaikkiaan 189 maan johtajat allekirjoittivat syyskuussa 2000 YK:ssa yhteisen vuosituhatjulistuksen, joka
on kansainvälinen sitoumus paremman maailman
puolesta. Julistuksessa allekirjoittaneet maat
lupasivat vuoteen 2015 mennessä:
 puolittaa äärimmäisen köyhyyden ja nälän
 ulottaa peruskoulutuksen kaikille
 edistää sukupuolten tasa-arvoa
 vähentää lapsikuolleisuutta
 parantaa odottavien äitien terveyttä
 taistella aidsia, malariaa ja muita tauteja
vastaan
 tukea ympäristön kestävää kehitystä
 luoda globaalin kumppanuuden kehitykseen
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Kehitysyhteistyön tavoitteet ja toteutus

Köyhyyden vähentäminen on EU:n kehityspolitiikan päätavoite. EU:n kehityspolitiikkaa ohjaa marraskuussa 2005 yleisten
asioiden ja ulkosuhteiden neuvostossa hyväksytty kehityspoliittinen julkilausuma "The European Consensus on Development". EU:n kehityspolitiikka kattaa kaikki julkista kehitysapua saavat maat OECD/DAC:n periaatteiden mukaisesti ja
se pohjautuu kansainväliseen kehityspolitiikan agendaan ja
erityisesti YK:n vuosituhatjulistukseen.

Uusi kehityspoliittinen julkilausuma
Vuoden 2005 lopulla hyväksytty uusi kehityspoliittinen julkilausumaa sisältää ensimmäistä kertaa sekä EU:ta että Euroopan yhteisöä koskevat osuudet. EU:n neuvoston, komission
ja parlamentin, yhteinen julkilausuma ohjaa EU:n politiikkaa
kaikkien OECD:n kehitysmaiksi määrittelemien maiden
kanssa. Aiemmin yhteisön kehitysapua ohjasi vuonna 2000
annettu julkilausuma, joka kohdistui pelkästään yhteisön kehitysyhteistyöhön. Nyt julkilausuma kattaa myös jäsenmaiden
kansallisen kehitysyhteistyön.
Julkilausuma koostuu kahdesta osiosta. Ensimmäiseen
osaan on kirjattu koko unionin kehityspolitiikkaa, eli sekä
jäsenmaita että komissiota ohjaavat tavoitteet ja periaatteet.
Ne perustuvat jäsenmaiden ja komission jo tekemiin kansainvälisiin sitoumuksiin, erityisesti vuosituhatjulistuksen kehitystavoitteiden saavuttamiseen. Toisessa osassa keskitytään
erityisesti yhteisöavun toteutusta ohjaaviin linjauksiin sekä

käsitellään yhteisöavun roolia EU:n kehitysavun kokonaisuudessa. Köyhyyden vähentäminen on EU:n kehityspolitiikan
päätavoite.

I osa: Euroopan unionin kehitysstrategia

Julkilausuman ensimmäiseen osioon "The European Union Vision of Development" on kirjattu yhteisiä, toimintaa
ohjaavia periaatteita. EU:n toimintaa ohjaavia arvoja ovat
ihmisoikeuksien, demokratian, hyvän hallinnon, tasa-arvon,
solidaarisuuden ja oikeusvaltion kunnioittaminen. Köyhyyden
vähentämisen rinnalla korostetaan hyvää hallintoa ja ihmisoikeuksien kunnioittamista, jotka luovat olennaisen pohjan
pitkän ajan kehitykselle.
Yhteistyötä ohjaavia periaatteita ovat omistajuus, kumppanuus, poliittisen dialogin tärkeys, kansalaisyhteiskunnan
osallistuminen ja tasa-arvo. Säännöllistä poliittista vuoropuhelua käydään ihmisoikeuksien kunnioittamisesta, sukupuolten
välisestä tasa-arvosta, demokratian periaatteista ja oikeusvaltion toteutumisesta. Erityistä huomiota kiinnitetään hauraiden
valtioiden tukemiseen.
Julkilausuman ensimmäiseen osaan on kirjattu EU:n keväällä 2005 tekemät sitoumukset avun määrästä, tuloksellisuudesta,
täydentävyydestä ja politiikan johdonmukaisuudesta.
Päätelmät velvoittavat kaikkia jäsenmaita ja komissiota
jatkamaan ja kehittämään johdonmukaisuutta. Määritellyillä
12 alueella tarvitaan konkreettisia toimia, jotta autetaan kehi-
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Kuva: Palestiina/EC/ECHO

Johdonmukainen kehityspolitiikka
Vuosituhattavoitteiden saavuttaminen vaatii johdonmukaista päätöksentekoa eli koherenssia kaikilla
kehitysmaiden asemaan vaikuttavilla politiikan
lohkoilla. Jäsenmaat hyväksyivät toukokuussa 2005
kattavan ohjelman johdonmukaisuudesta 12 eri
alueella:
● kauppa
● ympäristö
● turvallisuus
● maatalous
● kalastus
● sosiaalinen globalisaatio ja työllisyys
● siirtolaisuus
● tutkimus
● tietoyhteiskunta
● liikenne
● energia
● ilmastonmuutos
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tysmaita saavuttamaan vuosituhatjulistuksen kehitystavoitteet. Kaikkea politiikkaa suunniteltaessa on huomioitava myös
sen kehitysvaikutukset.
Myös EU:n kehityspoliittisessa julkilausumassa sitoudutaan vahvistamaan kehityspoliittista johdonmukaisuutta
kaikilla tasoilla. Komissio ja jäsenmaat valmistelevat julkilausuman mukaan koherenssin edistämiseksi työohjelman,
jossa sovitaan toimintaprioriteeteista, määritellään neuvoston,
jäsenmaiden ja komission rooli ja vastuualueet sekä aikataulu.

II osa: Euroopan yhteisön kehitysyhteistyö

Julkilausuman toinen osa, "The European Community development policy", määrittelee yhteisön kehitysapua ja sen roolia
EU:n kehitysavun kokonaisuudessa. Pääperiaate on edelleen,
että yhteisön apu täydentää jäsenmaiden apua. Komissiolla on
erityinen rooli kehityspoliittisena toimijana – se on poliittinen
instituutio, sen läsnäolo on globaalia, ja sillä on laaja edustustoverkko. Komissio on johtavia voimia harmonisointiprosessissa eli kehitysyhteistyön menettelytapojen yhdenmukaistamisessa. Samalla se on eurooppalaisen kehityskeskustelun
moottori. Komissiolla on tärkeä rooli kehityskasvatuksessa ja
se tekee kehityskysymyksiä laajasti tunnetuiksi.
Julkilausumassa korostetaan tarvetta sopeuttaa EU:n
kehitysyhteistyötä maa- ja aluetasolla toimintaympäristön ja
tarpeiden mukaisesti. Vähiten kehittyneiden ja keskitulotason
maiden sekä hauraiden valtioiden väliset erot edellyttävät
erilaisten keinojen käyttöä. Yhteisö suunnittelee ohjelmiaan

maa-, alue- ja temaattisten strategiapapereiden avulla. Strategioita laadittaessa päätetään kuhunkin tilanteeseen soveltuvasta politiikasta ja huolehditaan siitä, että kokonaisuus on
johdonmukainen.
Määrärahojen kohdentamisesta päätetään maantieteellisin
tai temaattisin perustein, ja painopiste on vähiten kehittyneissä maissa. Alueelliset määrärahat kohdennetaan ja varojen
käyttöä arvioidaan maan tarpeiden ja toimintakyvyn sekä
suoriutumiseen liittyvien kriteerien pohjalta. Apua pyritään
keskittämään tuloksellisuuden takaamiseksi. Sektorit, joihin
keskitytään, valitaan maa- ja aluetasolla käymällä vuoropuhelua eri toimijoiden kanssa. Ohjelmissa huomioidaan myös
riittävän joustavuuden tarve. Harmonisointi tarkoittaa eri
avunantajien yhteistyötä kumppanimaan tukemiseksi.
EU:n kehityspoliittisen julkilausuman mukaan yhteisön apu
painottuu yhdeksälle sektorille:
1) kauppa ja alueellinen integraatio
2) ympäristö ja luonnonvarojen kestävä hallinta
3) infrastruktuuri, viestintä ja liikenne
4) vesi ja energia
5) maaseutukehitys, aluesuunnittelu, maatalous ja ruokaturva
6) hallinto, demokratia, ihmisoikeudet sekä tuki
taloudellisille ja institutionaalisille uudistuksille
7) konfliktien ehkäisy ja heikot hauraat valtiot
8) inhimillinen kehitys
9) sosiaalinen koheesio ja työllisyys.
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Yhteisön avun läpileikkaavat teemat ovat:
– Ihmisoikeuksien edistäminen
– Sukupuolten välinen tasa-arvo
– Demokratia
– Hyvä hallinto
– Lasten ja alkuperäiskansojen oikeudet
– Ympäristön kestävyys
– Hiv/aids.
Lisäksi yhteisön avulla tuetaan jatkossakin globaaleja aloitteita ja rahastoja. Ne ovat tärkeitä uusien poliittisten aloitteiden
käynnistäjiä ja vahvistavat jo olemassa olevia aloitteita.
Yhteisöllä on käytössään laaja keinovalikoima, joka tuo lisäarvoa yhteistyöhön. Budjettituen merkitys kasvaa jatkossa. Parhaiten suoriutuville maille kehitetään vakaampia ja ennakoitavia
tukimuotoja. Yhteisön toiminnassa painotetaan jatkossa entistä
enemmän tuloksia ja edistymisen mittareita. Hankemuotoinen
apu voi olla hyödyllistä etenkin vaikeissa tilanteissa ja silloin,
kun budjettitukea ei voida käyttää. Suurin osa yhteisön kehitysyhteistyöstä säilyy lahja-apuna. Euroopan investointipankin rooli kasvaa yhteisön avun toteuttajana. Yhteisö tekee yhteistyötä
myös merkittävien kansainvälisten järjestöjen kanssa. Päätökset
kulloinkin soveltuvimmista yhteistyön keinoista tehdään ohjelmien suunnittelun yhteydessä.
Kahvia kuivumassa Keski-Amerikassa EU:n tukemassa
hankkeessa. Kuva: EC/ECHO/H. Ramon Jarruad
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Miten EU:n kehitysyhteistyö rahoitetaan?

EU:n kehitysyhteistyön rahoitus tulee kahdesta lähteestä.
EU:n budjetista rahoitetaan unionin apu Aasian, Latinalaisen
Amerikan ja Välimeren alueen maille sekä elintarvike- ja humanitaarinen apu. Lisäksi siitä rahoitetaan tiettyihin sektoreihin
tai teemoihin liittyviä hankkeita, esimerkiksi ihmisoikeus- ja
ympäristöhankkeita. Euroopan kehitysrahastosta (EKR) rahoitetaan yhteistyötä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren (AKT)
alueen maiden kanssa.
Euroopan kehitysrahasto toimii EU:n budjetin ulkopuolella,
ja sen maksuosuudet neuvotellaan erikseen kutakin rahoituskautta varten. Vuonna 2000 sovittiin yhdeksännestä Euroopan
kehitysrahastosta (9.EKR), josta rahoitetaan EU:n ja AKTmaiden välistä yhteistyötä Cotonoun sopimuksen mukaisesti.
Yhdeksännen EKR:n suuruus on 13,8 miljardia euroa, josta
Suomen osuus on 1,48 prosenttia. Eurooppa-neuvosto teki
päätöksen 10. EKR:stä vuosille 2008–2013 joulukuussa 2005.
Rahaston suuruus on 22,682 miljardia euroa, josta Suomen
maksuosuus on 1,47 prosenttia.
Valtaosa EU:n kehitysyhteistyöstä toteutetaan lahja-apuna. Lisäksi myönnettävien luottojen osuus on ollut alle kymmenen prosenttia avusta. Laina-apu kanavoidaan useimmiten
Euroopan investointipankin (EIP) kautta. EIP:n pääoma on
peräisin osin pääomamarkkinoilta ja osin EY:n budjetista ja
Euroopan kehitysrahastosta.

Kuva: Nicaragua/EC/ECHO/Susana Perez Diaz
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Vesihuoltoa rakennetaan hätäapuna Myanmarissa.
Kuva: EC/ECHO/Bernard Delpuech

Mahdollisimman laadukasta apua

EU on sitoutunut kehitysmäärärahojen
kasvattamiseen
EU ja sen jäsenmaat ovat sitoutuneet kasvattamaan kehitysmäärärahoja YK:n vuosituhattavoitteiden hengessä. EU on
asettanut itselleen tavoitteeksi saavuttaa kehitysavussaan keskimäärin 0,56 prosentin BKTL-tason vuonna 2010. Tavoitteen
mukaisesti EU:n 15 vanhaa jäsenmaata sitoutuvat nostamaan
julkisen kehitysapunsa 0,51 prosenttiin, ja 10 uutta EU:n jäsenmaata 0,17 prosenttiin vuoteen 2010 mennessä. Vastaavasti
vanhat jäsenmaat sitoutuvat 0,7 prosentin saavuttamiseen
ja uudet jäsenmaat 0,33 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä.
Kehitysavun painopiste on vähiten kehittyneissä maissa ja
muissa matalan tulotason maissa. EU on myös sitoutunut
suuntaamaan 50 prosenttia lisääntyvästä avusta Afrikkaan,
sillä Afrikka on arvioiden mukaan maanosista kauimpana
vuosituhattavoitteiden saavuttamisesta.
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EU:lle ovat tärkeitä avun määrän kasvattamisen
lisäksi sen laatu ja tuloksellisuus. Tavoitteiden
saavuttaminen vaatii yhteistyötä ja avunantajien
toimintatapojen yhdenmukaistamista eli harmonisointia. EU on sitoutunut OECD:ssä vuonna 2005
sovittuun Pariisin julistukseen, joka edistää harmonisointia ja avun tuloksellisuutta.
EU:n oman harmonisointisuunnitelman periaatteita
ovat maakohtainen, kumppanimaan ohjaama
näkökulma harmonisointiin, avun täydentävyys,
harmonisointialoitteiden avoimuus kaikille avunantajille sekä eri apuvälineiden laaja käyttö.
EU pyrkii lisäämään rahoituksensa ennakoitavuutta
esimerkiksi kehittämällä innovatiivisia ja joustavia
rahoitusmekanismeja. Sekä yleistä että sektoribudjettitukea käytetään yhä enemmän.
Avun sitomattomuus on tärkeä keino parantaa
tuloksellisuutta. Avun sitomattomuus lisää avun
tehokkuutta, vähentää taloudellisia kustannuksia
ja edesauttaa avunsaajamaiden omien resurssien
käyttöä ja kehitystä.

Päätöksenteko ja hallinto

Kehityspolitiikkaa koskevassa päätöksenteossa EU:ssa on
monta eri tasoa, joilla vaikutetaan päätöksiin. Komissiolla,
neuvostolla ja parlamentilla on kaikilla oma roolinsa.

Komissio

Yhteisön kehitysyhteistyön toteutus kuuluu komissiolle.
Komissiossa on kehitysyhteistyön pääosasto ja humanitaarisen avun toimisto, jotka toimivat saman komissaarin alaisina.
Avun toteutuksesta vastaa vuonna 2000 perustettu EuropeAid-toimisto. EU:n ulkosuhteita hoitava pääosasto vastaa
kehitysmaasuhteiden poliittisesta ulottuvuudesta. Myös muut
pääosastot osallistuvat avun toteuttamiseen.
Jäsenmaat vaikuttavat kehitysyhteistyön toteutukseen
osallistumalla komissiota avustavien komiteoiden työskentelyyn. Komiteat antavat lausuntoja, joiden pohjalta komissio
tekee toteutusta koskevat päätökset. Jokaisella maantieteellisellä alueella on oma komiteansa, samoin esimerkiksi Euroopan kehitysrahastoa koskevilla asioilla sekä elintarvikeavulla
ja humanitaarisella avulla.
Komiteatyöskentelyn jälkeen toteuttaminen jalkautuu
kohdemaihin, joissa edustustojen rooli on tärkeä seurannassa
ja neuvojen antamisessa tulevaa politiikkaa varten.

Komission hallintouudistus
Jotta EU:n ulkoinen toiminta olisi tehokasta, tarvitaan tehokas komission hallintokoneisto. Euroopan
komission hallintouudistus saatiin lähes päätökseen
vuonna 2005. Uudistuksen myötä avun toimeenpanijaksi perustettiin EuropeAid-toimisto ja avun
hallinnointi hajautettiin 80 edustustolle. Ohjelmien
suunnittelussa keskitytään köyhyyden vähentämiseen. Samalla on parannettu tietojärjestelmiä ja
henkilökunnan koulutusta sekä painotettu laadun
tarkkailua.
Hallinnon hajauttaminen on luonut yhteensä 1500
uutta työpaikkaa kentällä. Työskentelymenetelmiä on
parannettu yksinkertaistamalla prosesseja. Komissio
on panostanut laadun, tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden seurantaan.
Toteutusvastuun siirryttyä vastaanottajamaihin,
hankkeita pystytään ohjaamaan paremmin ja
ottamaan samalla huomioon joustavuus ja yhteistyömaan omistajuus. Sekä komissio että jäsenmaat
ovat sitoutuneet parantamaan entisestään avun
tuloksellisuutta ja tehokasta hallinnointia sekä avun
kohdentamista köyhimmille maille.
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Neuvosto

EY:n kehitysyhteistyön linjauksista päättää yleisten asioiden
ja ulkosuhteiden neuvosto (YAUN), jossa ministerit kokoontuvat kerran kuussa. Kehitysministerit tapaavat neuvostossa
vähintään kerran puheenjohtajakauden aikana. Neuvoston
hyväksyntä komission ehdotuksille valmistellaan neuvoston
työryhmissä, joihin osallistuu jäsenmaiden kansallinen virkamiesedustaja. Ministerineuvostossa hyväksytyt linjaukset
palaavat tämän jälkeen takaisin komissiolle toteuttamista
varten.
EU:n kulloinenkin puheenjohtajamaa pystyy suuntaamaan
neuvoston työskentelyä. Neuvosto päättää kehitysyhteistyövarojen käytön pitkän ajan suunnittelusta ja on parlamentin
ohella mukana päättämässä vuosittaisesta budjetista.

Parlamentti

Euroopan parlamentti voi vaikuttaa sekä budjettiin sisällytettävien kehitysyhteistyövarojen määrään että niiden suuntaamiseen. Sen sijaan Euroopan kehitysrahastosta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren AKT-maille annettavaan rahoitukseen
parlamentilla ei ole suoranaista päätösvaltaa. Parlamentti on
viime vuosina pyrkinyt lisäämään vaikutusvaltaansa myös
AKT-yhteistyössä.
Kansainvälisen nuorten päivän viettoa EU:n parlamentissa.
Kuva: EP/Catherine Juckler
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Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maat (AKT)

EU:n yhteistyö AKT-maiden kanssa perustuu pitkäaikaisiin
yhteistyösopimuksiin, jotka tunnetaan Yaoundén ja Lomén
sopimuksina. Viimeisin, järjestyksessä neljäs Lomén sopimus,
umpeutui helmikuussa 2000, ja sen tilalle tuli kesäkuussa
2000 allekirjoitettu ja keväällä 2003 maakohtaisesti ratifioitu
Cotonoun sopimus. Sopimuksen päätavoitteena on vähentää
köyhyyttä AKT-maissa. Tähän pyritään edistämällä taloudellista, sosiaalista ja inhimillistä kehitystä sekä tukemalla alueellista yhteistyötä ja integraatiota. Esimerkiksi sukupuolten
tasa-arvo ja ympäristökysymykset otetaan huomioon kaikessa
yhteistyössä.
Cotonoun sopimuksen mukaan EU tukee AKT-maiden
kehitystä sekä kehitysavun että yksityissektorin investoinneille
varatun rahoituksen kautta. Sopimus korostaa kehitysmaiden
omaa vastuuta: avun määrää harkittaessa otetaan huomioon
paitsi avun tarve myös se, miten kumppanimaa on edistynyt
sovittujen taloudellisten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden
toteuttamisessa. Yhteistyötä rahoitetaan Euroopan kehitysrahastosta.
Cotonoun sopimuksessa sovittiin, että EU:n ja AKT-maiden kauppasuhteet järjestetään alueellisin talouskumppanuussopimuksin, joiden on oltava sopusoinnussa WTO-järjestelmän
kanssa. Neuvottelut sopimuksista aloitettiin vuonna 2002 ja
niiden on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2008 alusta.

Kuva: Kongon tasavalta/EC/ECHO/François Goemans

Cotonoun sopimuksen poliittisilla määräyksillä osapuolet
sitoutuvat ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden kunnioittamiseen sekä hyvän hallinnon edistämiseen.
Yhteistyö kattaa myös esimerkiksi konfliktien ehkäisemisen ja
ratkaisemisen sekä siirtolaisuuskysymykset.
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EU:n Afrikka-strategia

Kuva: Mosambik/Matti Remes
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EU:n kehityspolitiikan maantieteellinen painopiste on Afrikassa, jossa vuosituhattavoitteiden saavuttaminen on maanosista
eniten vaarassa viivästyä. Siksi EU suuntaa yhä enemmän
tukea Afrikan maihin.
Eurooppa-neuvosto hyväksyi EU:n Afrikka-strategian
joulukuussa 2005. Strategia-asiakirja sisältää runsaasti konkreettisia sitoumuksia ja aloitteita. Sen on kattava ja yhtenäinen
kehys EU:n ja Afrikan mantereen välisille suhteille.
Strategian keskeiset painopisteet ovat rauha ja turvallisuus,
hyvä hallinto, talouskasvu, alueellinen integraatio ja kauppa,
ympäristö, opetus- ja terveyssektorien tuki sekä kehitysyhteistyön määrän ja laadun kasvattaminen. Strategia tuo yhteen
runsaasti jo olemassa olevia prosesseja sekä sisältää ajatuksia
uusiksi avauksiksi.
Strategia koskee sekä Pohjois-Afrikkaa että Saharan
eteläpuolista Afrikkaa. Keskeisinä kumppaneina Afrikassa
ovat Afrikan unioni ja alueelliset järjestöt. Yhteistyötä muiden
toimijoiden (mm. YK, kansainväliset rahoituslaitokset, kansallisvaltiot) kanssa korostetaan. Afrikkalaiset kumppanit ovat
olleet mukana strategian laadinnassa.
Strategian toteuttamista on pohdittu yhdessä Afrikan Unionin kanssa virkamiestasolla. Työkaluksi strategian toteutumisen
seurantaan on laadittu matriisi, johon on kirjattu kaikki strategiassa mainitut EU:n sitoumukset sekä viime aikaisessa EU:n ja
AU:n välisessä vuoropuhelussa annetut sitoumukset. Matriisin
avulla sitoumusten täyttämistä seurataan lähivuosina. Matriisia
on tarkoitus päivittää Suomenkin puheenjohtajuuskaudella
parin kuukauden välein.

Välimeren maat (MEDA)

Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan maat ovat EU:n kannalta tärkeitä, ja kehitysyhteistyö niiden kanssa on osa unionin ulko- ja
turvallisuuspolitiikkaa. EU-Välimeri -kumppanuuden periaatteista sovittiin Barcelonassa vuonna 1995. Tuolloin käynnistyi
prosessi, jonka tavoitteena on lisätä Välimeren alueen vakautta
ja turvallisuutta sekä edistää EU:n ja Välimeren maiden taloudellista ja yhteiskunnallista hyvinvointia. Kauppapoliittinen
tavoite on aikaansaada vapaakauppa-alue vuoteen 2010 mennessä. Osana Barcelonan prosessia käydään myös kulttuurien
välistä vuoropuhelua, ja kulttuuriyhteistyötä tehdään mm.
Anna Lindh -säätiön kautta.
Tekninen ja rahoitusapu kanavoidaan Välimeren alueen
kehitysmaille MEDA-ohjelman kautta. Lahja-avusta lähes 90
prosenttia käytetään kahdenvälisiin ja runsaat 10 prosenttia
alueellisiin hankkeisiin.
Unioni on hyväksynyt vuosille 2000-2006 MEDA II -ohjelman, jonka arvo on 5,35 miljardia euroa. Ohjelman tavoitteita
ovat rakenteellinen sopeuttaminen, kehityserojen kaventaminen ja sosiaalisen kehityksen turvaaminen, demokratian ja
ihmisoikeuksien kunnioittaminen sekä alueellisen yhteistyön
tehostaminen. Vuonna 2007 MEDA- rahoitus siirtyy TACISrahoituksen tavoin osaksi Euroopan uuden naapuruuspolitiikan instrumenttia (ENPI: European Neighbourhood Policy
Instrument). ENPIn ensimmäinen rahoitusjakso kattaa vuodet
2007-2013.

Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan maat ovat EU:n
kannalta tärkeitä. Hedelmätarhuri Libanonista.
Kuva: Matti Nummelin.
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Kuva: Kolumbia/EC/ECHO/Karin Michotte

Aasia ja Latinalainen Amerikka (ALA)

EU:n komissio tekee yhteistyötä kaikkiaan 33 Aasian ja Latinalaisen Amerikan maan kanssa. Yhteistyö perustuu kahdenvälisiin sopimuksiin, jotka kattavat monipuolisesti yhteistyön eri
muodot. ALA-yhteistyössä voidaan päättää yhteistyömaista ja
niille annettavasta rahoituksesta joustavammin ja itsenäisemmin kuin AKT-yhteistyössä. EU:n komission budjetti sisältää
erilliset määrärahat Aasian ja Latinalaisen Amerikan kehitysyhteistyöhön, poliittiseen, taloudelliseen ja kulttuuriyhteistyöhön, jälleenrakentamiseen, asuinpaikoiltaan siirtymään joutuneiden avustamiseen sekä Afganistanin jälleenrakentamiseen.
Yhteistyössä painotetaan köyhyyden lieventämisen ohella
entistä selvemmin ihmisoikeuksien, demokratian, hyvän hallinnon, tasa-arvon, kulttuurin ja ympäristön merkitystä.
Monet ALA-maat kuuluvat kehitysmaiden vauraimpiin.
EU:n rahoitusapu maille on vaatimatonta niiden väestömäärään nähden. Yhteisön apu suuntautuu köyhyyden vähentämiseen alueen köyhimmissä maissa sekä kehittyvien maiden
köyhimmissä osissa.
ALA-yhteistyö jakautuu tekniseen, taloudelliseen ja
rahoitusyhteistyöhön. Taloudellisen yhteistyön määrärahat on
tarkoitettu EU:n ja ALA-maiden yhteisten etujen mukaiseen
toimintaan – muun muassa koulutukseen, teknologian siirtoon
sekä kaupan, energia-alan, ympäristönsuojelun tai hallinnon
tukemiseen.
Vuoden 2005 budjetissa yhteistyöhön Aasian maiden kanssa varattiin noin 623 miljoonaa euroa, jossa oli mukana myös
Afganistanin jälleenrakennukseen suunnattava 164 miljoonaa

Kuva: Kambodzha/EC/ECHO/Alain Robyns

euroa. Latinalaisen Amerikan yhteistyöhön varattiin 442 miljoonaa euroa.
Euroopan komissiota avustava ALA-komitea käsittelee
yhteistyötä, hankkeita ja ohjelmia Aasian ja Latinalaisen Amerikan kehitysmaissa. Komitean työ kattaa teknisen ja taloudellisen yhteistyön sekä rahoitusyhteistyön määrärahat. ALAkomitea kokoontui seitsemän kertaa vuonna 2005 ja käsitteli
36 Aasiaa koskevaa hanke-esitystä, joiden arvo oli yhteensä
938 miljoonaa euroa. ALA-komitea käsitteli 19 Latinalaisen
Amerikan hanketta, joiden yhteisarvo oli 408 miljoonaa euroa.
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Humanitaarinen apu

ECHOn humanitaarista apua jaettiin tsunamin uhreille
Sri Lankassa. Kuva: EC/ECHO/Amadieu Altafaj

EU:n komission humanitaarisen avun toimisto ECHO (European
Commission Humanitarian Aid Office) rahoittaa humanitaarista
apua yhteisöbudjetista vuosittain noin 600 miljoonalla eurolla.
Avun kanavina ovat eurooppalaiset kansalaisjärjestöt (60 prosenttia), YK-järjestöt (30 prosenttia) ja muut kansainväliset järjestöt
(10 prosenttia). Kun EU:n jäsenmaat lisäksi antavat humanitaarista apua vuosittain noin 2 000 miljoonaa euroa, on EU kokonaisuudessaan maailman suurin humanitaarisen avun antaja.
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ECHO perustettiin Balkanin kriisin yhteydessä 1992. Oman
vuosibudjettinsa lisäksi ECHO voi hyödyntää yhteisöbudjetin
hätätilarahaston (Emergency Aid Reserve) varoja. Hätätilarahaston suuruus on 220 miljoonaa euroa, ja siitä nostettiin viime
vuonna 100 miljoonaa euroa tsunamikatastrofin avustustarpeisiin. Aiemmin hätätilarahastosta on suunnattu varoja muun
muassa entisen Jugoslavian, Afrikan suurten järvien, Kosovon,
Afganistanin, Irakin sekä eteläisen Afrikan kriiseihin. Lisäksi
on myönnetty tukea Tyynellä valtamerellä vaikuttavan El
Niñon aiheuttamiin tuhoihin.
Vuonna 2005 ECHO teki yli 150 avustuspäätöstä, ja apua
kohdennettiin 85 maahan. Eurooppalaisia kansalaisjärjestöjä
kumppaneina on 185, suomalaisista mukana ovat olleet Suomen Punainen Risti ja Kirkon Ulkomaanapu.
ECHOn apusuunnitelmat ja -päätökset hyväksytään EU:n
humanitaarisen avun komiteassa (Humanitarian Aid Committee, HAC). Komiteassa keskustellaan myös jäsenmaiden oman
avun yhteensovittamisesta. EU:n puheenjohtajamaa isännöi
yleensä komitean epävirallisen kokouksen, johon osallistuvat
jäsenmaiden humanitaarisen avun päälliköt, ja jossa keskustellaan epävirallisesti erityisistä strategisista tai temaattisista
kysymyksistä.
ECHO tähdentää YK:n humanitaarisen avun toimiston
(OCHA) johtavaa roolia humanitaarisen avun kansainvälisessä koordinoinnissa. ECHO pitää tärkeänä ehkäistä luonnonkatastrofien syitä ja katastrofien aiheuttamia vahinkoja.

ECHOn laatukriteereitä ovat avun huolellinen tarvearviointi ja
tasapuolinen jakautuminen sekä niin sanottu jatkumoajattelu.
Sen mukaan humanitaarinen apu ei saa päättyessään jättää
kriisialueiden asukkaita heitteille, vaan apua on täydennettävä
jälleenrakennuksella. Tämä edellyttää sekä kansainvälistä koordinointia että komission eri toimintamuotojen välistä yhteistyötä.
Vuonna 2005 ECHOn suurimmat apukohteet olivat
(miljoonaa euroa):
●
●
●
●
●
●
●

Tsunamin uhrit
Pakistan maanjäristyksen uhrit
Sudanin pakolaiset
Kongon pakolaiset
Lähi-Idän pakolaiset
Tshetshenian pakolaiset
Liberian pakolaiset

120
50
45
40
30
29
28

Avun suuntaamista ohjaa humanitaarisen avun tarve. Humanitaarisen avun komitea hyväksyy vuosittain ECHOlle vuosistrategian, joka painottaa myös ns. unohdettujen kriisien
huomioimista. ECHOn tarkoituksena on antaa täydentävää
apua kohteille, jotka saavat EU:n jäsenmailta vain vähän
rahoitusta.
Teemakohtaiseen rahoitukseen käytetään kolme prosenttia
ja katastrofivalmiuden tukemiseen kaksi prosenttia kokonaisavusta.

Palestiinalaispakolaisten uudelleenasutushanke
Syyriassa.Kuva: EC/ECHO/Robert Watkins

ECHO:n pääjohtaja on portugalilainen Antonio Cavaco.
ECHO:n kotisivu on osoitteessa europa.eu.int/comm/
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Ruoka-apua Kongon demokraattisessa tasavallassa. Kuva: EC/ECHO/François Goemans

Elintarvikeapu

Elintarvikeapu on merkittävä osa Euroopan komission hallinnoimaa kehitysyhteistyötä. Suurin osa tuesta ohjataan Maailman elintarvikeohjelman (WFP) kautta.
Suoran elintarvikeavun tavoitteena on lieventää ihmisen
tai luonnon aiheuttamien katastrofien vaikutusta. EU ei pidä
elintarvikkeiden jakamista parhaana keinona parantaa ruokaturvaa pysyvästi, mutta ulkopuolinen elintarvikeapu toimii
turvaverkkona haavoittuvimmille väestönosille ja on välttämätöntä katastrofitilanteissa. Jaettava ruoka hankitaan aina
mahdollisimman läheltä avustuskohdetta, jotta ei horjuteta
paikallisten markkinoiden toimintaa.
Kehitysohjelmiensa avulla EU:n komissio pyrkii parantamaan ruokaturvaa pysyvästi vaikuttamalla kohdemaiden
oman elintarviketuotannon lisäämiseen. Komissio antaa myös
budjettitukea kohdemaiden oman ruokaturvan parantamiseen.
Elintarvikeavun ja ruokaturvahankkeiden rahoitusehdotukset hyväksyy ruokaturvan ja elintarvikeavun komitea, jossa
käsiteltävät asiat komissio valmistelee. Jäsenmaat vaikuttavat
elintarvikeapupolitiikkaan työryhmässä, jota kulloinenkin
puheenjohtajamaa johtaa.
Ruoka-avun jakelua Guineassa. Kuva: EC/ECHO/Benoit Collin
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EU:n tuki kansalaisjärjestöille

Ryhmä nuoria tutustumassa Euroopan parlamenttiin
Kansainvälisenä nuorten päivänä 2004.
Kuva: EP/Catherine Juckler
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EU:n jäsenmaiden kansalaisjärjestöt voivat hakea EU:lta rahoitustukea kehitysyhteistyöhankkeisiin. Toistaiseksi Suomesta
on tullut vähemmän hakemuksia kuin muista EU-maista, mutta suomalais- järjestöjen hakemukset ovat olleet tuloksellisia ja
noin 60 prosenttia niistä on hyväksytty.
Komission hanketuen hakemisesta kiinnostuneet suomalaiset kansalaisjärjestöt muodostivat vuonna 2002 yhteistyö- ja neuvontajärjestön, Kehys ry:n. EU-yhdistys Kehys ry
neuvoo ja tiedottaa järjestöjä komission rahoitusta koskevissa
asioissa. Kehys ry toimii myös suomalaisten järjestöjen edustajana EU:n kehitysyhteistyöjärjestöjen katto-organisaatiossa
Concorde'ssa.
EU:n kansalaisjärjestöjen yhteisrahoitusohjelman kautta
tuetuissa hankkeissa järjestöjen omarahoitusosuuden on oltava yleensä 15 prosenttia. Omarahoitusosuudet vaihtelevat eri
rahoitusohjelmien välillä. EU:n komissio on asettanut hankkeille minimikoon, jonka mukaan komission tuen on oltava
vähintään 50 000 euroa ja järjestön omavastuun vähintään
12 500 euroa.

Ihmiset saavat vettä vesitankkerista Irakissa. Kuva: EC/ECHO/UNICEF

Kehityspoliittinen viestintä
Käyntiosoite: Kanavakatu 4 a, 00160 Helsinki
Postiosoite: PL 176, 00161 Helsinki
Puhelin: (09) 1605 6370
Telefax: (09) 1605 6375
Vaihde: (09) 16005
Sähköposti: keoinfo@formin.ﬁ
Verkkosivut: http://global.ﬁnland.ﬁ

