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Bästa läsare,
den här broschyren är ett sammandrag av de
resultatinriktade landprogram som sammanställts vid utrikesministeriet. Det har gjorts
upp landprogram för alla Finlands sju långvariga partnerländer, varav fem ligger i Afrika
och två i Asien. Finland riktar ca 15 procent
(130 miljoner euro) av anslagen för egentligt
utvecklingssamarbete till de här länderna år
2013, det vill säga ca hälften av anslagen för utvecklingssamarbetet med länder och regioner.
I landprogrammen har vi ställt upp tydliga
mål och mätare för Finlands verksamhet.
I programmen preciseras synen på ländernas
möjligheter och utmaningar och vilka risker
som finns. Vi har diskuterat riktlinjerna i programmen med myndigheterna i partnerländerna och med icke-statliga organisationer
som verkar där. Hädanefter ska resultaten av
vår verksamhet följas upp ännu noggrannare
och de erfarenheter vi fått utnyttjas mera systematiskt i arbetet. Landprogrammen uppdateras regelbundet.
Jag tror att landprogrammen märkbart kommer att förbättra kvaliteten och inflytandet av
vårt samarbete. På det här viset kan vi försäkra oss om att de medel vi använder till att bekämpa fattigdom och ojämlikhet verkligen går
till rätt ändamål och gör livet bättre för människorna i utvecklingsländerna. Tack vare landprogrammen kan vi också bättre berätta för de
finländska skattebetalarna om de resultat som
uppnås genom utvecklingssamarbetet.
Heidi Hautala
utvecklingsminister
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ETIopien

F

inland har bedrivit utveklingssamarbete
med Etiopien sedan 1967. Etiopien är en viktig regional aktör som bidrar till stabiliteten
på det oroliga Afrikas horn. Finlands bilaterala
stöd till Etiopien är ca 15,7 miljoner euro 2013.
Etiopien är ett av världens fattigaste länder
men samtidigt en av de snabbast växande ekonomierna. Landets ekonomi har vuxit med i
snitt 10,6 procent årligen 2004–2011. Etiopiens
ekonomi baserar sig långt på jordbruk. Av landets 87 miljoner invånare bor 80 procent på
landsbygden.

Etiopien har mer än fyrdubblat utbildningens andel
av statsbudgeten under de senaste 20 åren. Finland deltar
med flera andra finansiärer i programmet GEQIP med mål
att höja utbildningens kvalitet. Foto: Milma Kettunen.
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Etiopien har engagerat sig kraftigt i att minska fattigdomen. Under de senaste fem åren har
fattigdomen minskat med nio procentenheter,
vilket innebär att 2,5 miljoner människor tagit
sig ur fattigdomen. Fattigdomen är ändå fortfarande ett stort problem och Etiopien kommer att
fortsätta vara ett av de länder som tar emot mest
bistånd under de kommande åren.
Utvecklingssamarbetet mellan Finland och Etiopien grundar sig på Etiopiens tillväxt- och utvecklingsplan. Landets mål är att bli ett medelinkomstland och en koldioxidneutral ekonomi före 2025.

Målen för Finlands utvecklingssamarbete
i Etiopien är:
att minska särskilt småbrukarnas
fattigdom genom att förbättra
marknadstillträde, processering
och lagring
att stödja landsbygdsbefolkningens
ekonomiska välstånd genom hållbar
användning av naturresurser
och bättre markförvaltning
att förbättra den allmänbildande
undervisningen och lärarutbildningen
och att stödja skolgången för barn
med specialbehov
att förbättra vattenförsörjningen
och de sanitära förhållandena
och höja hygienkunskapen.

Programmet betonar alla parters aktiva deltagande i den utveckling som rör dem själva och
att alla ska ha tillgång till samhällets tjänster.
Den positiva utvecklingen i Etiopien syns i FN:s
utvecklingsprogram UNDP:s index för mänsklig utveckling som mäter välfärd. Regeringen
han satsat på utbildning och hälsa och Etiopien är på god väg att uppfylla alla FN:s millenniemål före 2015.
Etiopiens grundlag erkänner medborgerliga
rättigheter och politiska rättigheter och friheter, och landet har ratificerat de flesta viktiga
internationella fördragen om mänskliga rät-

tigheter. Det finns ändå fortfarande problem
i verkställandet av dessa.
År 2012 stödde Finland Etiopien med ca 2,9 miljoner euro genom finländska frivilligorganisationer. Frivilligorganisationerna stödjer utvecklingen av bland annat utbildningen, hälsovården och landsbygden på gräsrotsnivå.
Genom anslagen för lokalt samarbete stödjer
Finland lokala frivilligorganisationers arbete
för att utveckla civilsamhället. Med anslagen
understöds arbete för mänskliga rättigheter,
demokrati, miljö, jämlikhet, utbildning och utsatta grupper, som till exempel funktionsnedsatta personer och nomader.
En betydande del av Finlands bistånd kanaliseras genom EU, Världsbanken, Afrikanska utvecklingsbanken och FN.
Risker som hotar Finlands och Etiopiens utvecklingssamarbete är bland annat strukturella förändringar och att personalen byts ut, vilket leder
till försvagat engagemang i samarbetet. Riskerna motarbetas bland annat genom en pågående
dialog, politisk diskussion och genom att stärka
lokalförvaltningen. Finland främjar också medborgarnas deltagande i utvecklingsprocessen.
Inflation, klimatförändring och naturkatastrofer kan också försvåra arbetet för att uppnå målen. Finland sprider information om dessa problem och stödjer åtgärder för att motarbeta effekterna.
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KENyA

En kvinna läser arbetsannonser på en anslagstavla
i ett köpcentrum i Nairobi. Foto: Milma Kettunen

K

enya är ett av Finlands mest långvariga partnerländer inom utvecklingssamarbetet. Länderna har samarbetat i över 30 år.
Kenya är det enda av Finlands partnerländer i
Afrika som inte hör till de minst utvecklade länderna i världen. Fattigdomen är ändå ett akut
problem, nästan hälften av befolkningen lever
fortfarande på under en dollar per dag.
Kenya har också stora problem när det gäller att
verkställa rättsstatsprincipen. Utredningen av
brott som begicks under våldsamheterna i samband med valet 2007 är ännu på hälft. Kenyaner
står åtalade i Internationella brottsmålsdomstolen för brott mot mänskligheten i samband
med valet. Det råder en kultur av strafflöshet
i Kenya: det händer sällan att någon ställs till
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svars för kränkningar av mänskliga rättigheter
eller korruption.
Korruptionen är ett enormt problem. Enligt
Transparency Internationals korruptionsindex
placerar sig Kenya på plats 139 bland 176 länder.
Finland vill vara med om att stödja Kenyas
rättsstatsutveckling. Att Kenyas nya grundlag
godkändes genom en folkomröstning 2010 var
en milstolpe i utvecklingen. Verkställandet av
grundlagen är Kenyas kanske viktigaste utmaning under de kommande åren. Bland annat ska
förvaltningen delas in i 47 nya provinser.
Kenya har en viktig roll i att stabilisera Östafrika, dit bland annat Somalia och Sydsudan hör.
Kenya har regionens största och mest mångsi-

diga ekonomi som under de senaste tio åren har
vuxit med över fem procent årligen.
Finlands stöd till Kenya är 15,9 miljoner euro
2013. Finland fokuserar på tre huvudmål i utvecklingssamarbetet:
att Kenya ska utvecklas till ett
demokratiskt och ansvarstagande samhälle
som främjar mänskliga rättigheter
i praktiken
att minska fattigdomen genom att öka
jordbruksproduktionen på ett sätt
som är hållbart för miljön
att förbättra förvaltningen av skogsoch vattenresurser.

Finland främjar lokalsamhällets, det civila samhällets och den privata sektorns aktiva deltagande i all verksamhet.
För att främja detta mål för Finland en aktiv dialog med Kenyas regering. I den politiska dialogen
med Kenya betonar Finland mänskliga rättigheter och de genomgående målen i Finlands utvecklingspolitiska program, det vill säga jämställdhet
mellan könen, minskad ojämlikhet, att bromsa
klimatförändringen och anpassa sig till den.

Utvecklingen inom jordbruket ska stödjas med
24,8 miljoner euro under åren 2013–2016. Finland stödjer reformer av Kenyas jordbruk bland
annat genom programmet Palweco för att utveckla landsbygden. Programmet stödjer distriktet Busia i dess arbete för att minska fattigdom och undernäring och för att förbättra särskilt kvinnors och sårbara gruppers utkomst.
Inom ramarna för Palweco utvecklas jordbruket
bland annat genom att man skapar bättre marknadstillträde för jordbruksprodukter.
Finland finansierar ett skogsbruksprogram som
stödjer en reform av Kenyas skogssektor. Målet
är att förbättra fattiga människors utkomst och
livskvalitet, återställa den naturliga miljön och
bidra till landets tillväxt. Finland stödjer också
en vattenfond med syfte att ge allt flera fattiga
tillgång till rent vatten och sanitet och att styra
förvaltningen av vattenresurser i en mera hållbar riktning. Enligt planen ska arbetet för att
förbättra förvaltningen och användningen av
vatten- och skogsresurser stödjas med 21,4 miljoner euro under åren 2013–2016.
Finland är en del av ett stort utvecklingssamfund i Kenya och har samarbete med flera internationella organisationer, med de nordiska länderna och EU.

Finland stödjer valkommissionen som ansvarar
för att arrangera valet våren 2013 samt ett påverkansprogram för det civila samhällets nätverk. Finland stödjer också Kenyas tillsynsmyndigheter som främjar kenyanernas kunskap om
sina grundlagsenliga rättigheter. Kvinnornas
ställning stöds genom UN Women.

De risker som hotar Kenyas utveckling och Finlands utvecklingssamarbete har främst att göra med den bräckliga politiska situationen och
korruption. Finland försöker minimera riskerna genom att stödja utvecklingen av god förvaltning, genom öppenhet i sina projekt och genom att effektivera kontrollen.

Genom anslagen för lokalt samarbete beviljar
Finlands ambassad i Nairobi stöd till frivilligorganisationer som arbetar för att främja god förvaltning och mänskliga rättigheter. Enligt planen ska arbetet för ett demokratiskt och jämlikt samhälle stödjas med 11,6 miljoner euro
under åren 2013–2016.

Säkerhetsläget i regionen är en annan riskfaktor. Finland främjar den regionala stabiliteten
bland annat genom att delta i utbildningen av
krishanteringstrupper i Östafrika som är underställda Afrikanska unionen.
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Mocambique

M

oçambique är ett av världens fattigaste
länder, kring en tredjedel av landets budget täcks av utomstående biståndsmedel.
Finland har bedrivit utvecklingssamarbete
med Moçambique sedan slutet av 1970-talet.
Finlands stöd till Moçambique är ca 21,7 miljoner euro år 2013.
Tack vare sina betydande naturtillgångar, utländska investeringar och beskattningen som
i allmänhet förbättrats har Moçambique nu en
historisk möjlighet att minska sitt stödberoende och erbjuda befolkningen bättre levnadsförhållanden.

Att stärka det mänskliga kapitalet ingår i Moçambiques
eget program för att minska fattigdomen. Finland
samarbetar för detta ändamål genom att stödja
moçambikiernas utbildning. Foto: Liisa Takala.
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Moçambiques regering bedömer att landet kan
klara sig utan utländsk hjälp med att balansera
budgeten år 2025. Nu är det allra viktigast att
garantera att det ökande välståndet jämlikt förbättrar alla moçambikiers liv.
Finlands nya landprogram betonar sådan tillväxt som gynnar alla, demokrati, statens redovisningsskyldighet inför sina medborgare och
att alla samhälleliga aktörer ska involveras på
bred basis.
Fattigdomen i landet höll på att minska kring
millennieskiftet, men under de senaste tio åren
har utvecklingen avstannat.

Den största delen av moçambikierna lever fortfarande i fattigdom. Kring hälften av alla barn
under fem år lider av kronisk undernäring.
Trots att tillgången till utbildning har förbättrats är utbildningens låga nivå ett hinder för
landets utveckling. Enligt det index som FN:s
utvecklingsprogram UNDP använder för att beskriva mänsklig utveckling är Moçambique på
184:e plats bland 187 länder.
Extrema väderfenomen är ett annat hinder för
landets hållbara utveckling.
Målen för Finlands utvecklingssamarbete
i Moçambique är att:
minska fattigdomen på landsbygden genom
tillväxt inom jordbruket
förbättra moçambikiernas kunnande och
yrkesskicklighet så att de motsvarar de behov
som förändringarna i landet kräver
stärka den demokratiska styrningen, öppen
informationsförmedling och medborgarnas
ägarskap.

När det gäller jordbruket stöder Finland småföretagare på landsbygden och försöker trygga
jordbrukarfamiljernas tillgång till livsmedel.
Också produktiviteten och marknadstillträdet
förbättras.
Inom utbildningssektorn deltar Finland i att
förbättra grundutbildningens kvalitet och
mångsidighet. Finland stöder också genomförandet av en vetenskaps-, teknologi- och innovationsstrategi.

Syftet med det direkta budgetstöd som Finland
ger Moçambique är att stödja genomförandet
av landets eget program för att minska fattigdomen. Budgetstödet ger också möjlighet att
upprätthålla en diskussion om god förvaltning
och redovisningsskyldighet.
Genom bilaterala projekt understöds bland annat ett program för utveckling av landsbygden
i provinsen Zambézia. Finland ökar sitt stöd till
det civila samhället genom bilaterala projekt
och partnerinstitutioner.
En betydande del av Finlands bistånd till
Moçambique kanaliseras genom Världsbanken, Afrikanska utvecklingsbanken, EU och FN.
Dessutom får finländska företag stöd för verksamhet på Moçambiques växande marknader.
Den moçambikiska regeringen och de olika biståndsgivarna för en regelbunden politisk dialog där också Finland deltar aktivt.
När det gäller genomförandet av landprogrammet hänger de största riskerna ihop med den
utbredda korruptionen och förvaltningens begränsade förmåga att förvalta offentliga medel.
En annan risk är problemen med att fördela inkomsterna från landets naturtillgångar.
Finland strävar efter att minimera riskerna genom att utbilda tjänstemän och revisorer inom
ekonomiförvaltningen och genom att förbättra
systemen för att övervaka offentliga medel. Genom samarbetet stöds också civilsamhällets och
mediernas möjligheter att bättre delta i övervakningen av de offentliga medlens användning.
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NEPAL

Finland är den största biståndsgivaren i Nepal när det gäller
vattenförsörjningen på landsbygden. 80 procent av Nepals
befolkning har redan tillgång till rent dricksvatten.
Foto: Milma Kettunen.

N

epal är en bräcklig stat som hör till de minst
utvecklade länderna i världen. Landet är ett
av Asiens fattigaste länder. Nepal har en befolkning på 26,6 miljoner invånare, och befolkningen består av över 120 etniska grupper. Cirka
83 procent av invånarna bor på landsbygden.
Nepal har gjort goda framsteg för att uppnå
FN:s milleniemål, men skillnaderna mellan
landsbygden och städerna är fortfarande stora.
Dessutom är ojämlikheten djupare rotad i Nepal än i andra länder i Sydasien.
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Under de senaste årtiondena har Nepal förändrats från en enväldig monarki mot en demokratisk förbundsstat. Sex år efter fredsavtalet är
situationen i landet fortfarande instabil, och
man har inte lyckats få till stånd en ny grundlag. Detta beror på att det saknas ett fungerande parlament som kan stifta grundlagen.
Den demokratiska situationen i Nepal är dålig.
Lokala val ha inte förrättats på över tio år. Innan
lokala val kan förrattas, måste man nå enighet
om ett nytt parlamentsval och en ny grundlag.

Finland har bedrivit utvecklingssamarbete med
Nepal sedan 1983. År 2013 är Finlands stöd till
Nepal ca 20 miljoner euro. Bidraget kan uppgå
till 24 miljoner euro före år 2016.
Tillsammans med de andra EU-länderna följer
Finland noggrant hur den politiska situationen
i Nepal utvecklas och betonar statens skyldighet att ingripa i allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna, den vittgående korruptionen
och straffriheten i landet. Straffriheten är ett allmänt problem i Nepal. Man har inte kunnat fatta
politiska beslut om att inrätta en sannings- och
försoningskommission, och landets rättsväsende fungerar inte. För att kunna fullfölja fredsavtalet och upprätthålla stabilitet i samhället krävs
politiskt engagemang och utvecklingsvilja.

Finland är den största bidragsgivaren i Nepal
när det gäller vattenförsörjningen på landsbygden. Nepals regering har som mål att hela landet ska ha tillgång till rent dricksvatten och
sanitet före 2017. Målet är utmanande men inte omöjligt. Genom att förbättra tillgången till
rent vatten och sanitet främjar Finland hälsan
hos den allra fattigaste delen av befolkningen
samt deras grundläggande rättigheter.
Finland har länge gett stöd till skogssektorn
i Nepal. Under perioden 2013–2016 stöder Finland bl.a. utarbetandet av en ny skogsstrategi och möjligheterna att få inkomst från skogen genom att förbättra användningen av samfällighetsskogar och det privata skogsbrukets
verksamhetsförutsättningar.

Finlands och Nepals samarbete baserar sig på
mänskliga rättigheter. Genom samarbetet strävar man efter att främja de grundpelare som är
viktiga för utveckling och minskad fattigdom,
t.ex. utbildning och hälsa.

Samtidigt som Finlands bilaterala projekt stöder de lottlösa folkgrupper som blir utan rättvisa, för Finland en politisk dialog och förstärker
förutsättningarna för att bevara freden tillsammans med de centrala aktörerna.

Målen för Finlands utvecklingssamarbete
i Nepal är:

Samarbetet är särskilt viktigt i en bräcklig stat.
Därför har Finland ett nära samarbete med FN:s
organisationer på landsnivå.

att främja jämlika utbildningsmöjligheter
att förbättra hälsan hos den fattigaste
befolkningen genom att öka tillgången
till rent vatten och sanitetsanläggningar,
särskilt på landsbygden
att främja god förvaltning
att förbättra förvaltningen och skötseln
av skogar och andra naturresurser
att förbättra kvinnors och utslagna
människors utkomst.

Utbildning av flickor är fortfarande det effektivaste sättet att minska fattigdom. Under programperioden mellan 2013 och 2016 ska samarbetet fokusera mera på att höja utbildningens
kvalitet. Finland ger också Nepal medel för att
landet ska kunna utveckla och öka utbudet av
yrkesutbildning, så att miljontals lågavlönade ungdomar ska ha bättre arbetsmöjligheter i
framtiden.

De största riskerna i genomförandet av landprogrammet har samband med den instabila
politiska situationen, den svaga förvaltningen
och korruptionen. Finland försöker minimera
riskerna genom systematisk uppföljning och
regelbundna granskningar. Samarbetet med
de andra biståndsgivarna är en väsentlig del av
uppföljningen.
Även dröjsmål i den nationella budgeten och att
de lokala tjänstemännen ofta byts ut är riskfaktorer. Finland försöker minimera dessa risker
genom att på förhand komma överens med Nepals finansministerium om de projekt som förväntas få finansiering ur budgeten.
Genom att fästa särskild uppmärksamhet vid
den lokala kompetensen och vid utbildning försöker Finland trygga projektens fortsättning efter
att den finska finansieringen har tagit slut.
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zAMBIA

T

rots att det pågår en ekonomisk tillväxt i
Zambia hör landet till ett av världens minst
utvecklade länder. Enligt det index som FN:s utvecklingsprogram UNDP använder för att beskriva mänsklig utveckling placerar sig Zambia
på 164:e plats bland 187 länder.

minska avskogningen, skydda vilda
djur och värdefulla naturmiljöer
främja öppenhet och god förvaltning och
stödja Zambias regering i att genomföra
sitt nationella utvecklingsprogram.

Finland har bedrivit utvecklingssamarbete
med Zambia i 40 år. Finlands bilaterala stöd till
Zambia är 16,7 miljoner euro 2013.

Finland ska fortsätta sina insatser för att genomföra EU:s strategi för mänskliga rättigheter och betonar rättighetsperspektivet i alla sina pågående och nya projekt. Också i budgetdiskussionerna tas mänskliga rättigheter upp.

Inkomstklyftorna i Zambia är enorma. Utbildade stadsbors inkomster håller på att öka, men på
landsbygden lever 80 procent av befolkningen
under fattigdomsgränsen. Den allt större ojämlikheten syns i tillgången till service, utbildning och hälsovård.
Landets mål är att bli ett medelinkomstland före 2030. Gruvindustrin och det höga priset på
koppar ger fart åt landets tillväxt.
Zambias nationella utvecklingsplan betonar
förutom tillväxt också minskad fattigdom. Regeringen har meddelat att målet är att öka jämlikheten, skapa arbetsplatser och framskrida i
kampen mot korruptionen.
Finland stöder Zambias egna utvecklingsmål
och strävanden att gå från ett biståndsberoende land till att bli en mångsidig ekonomi. En
mera jämlik tillväxt främjas genom att stödja jordbruket, utveckla den privata sektorn och
förbättra förvaltningen av miljön och naturresurser.
Målen för Finlands utvecklingssamarbete
i Zambia är:
att förbättra jordbruksproduktionen
att stödja konkurrenskraften inom
industrin, uppbyggandet av ett
nationellt vetenskaps-, teknologioch innovationssystem samt små
och medelstora företags tillväxt,
konkurrenskraft och möjligheter att
sysselsätta människor
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Finland ger Zambia 6 miljoner euro i allmänt
budgetstöd årligen för att genomföra landets
eget utvecklingsprogram. Stödformen möjliggör en politisk dialog mellan biståndsgivarna
och den zambiska regeringen.
Genom bilaterala projekt stöder Finland utvecklingen på landsbygden, utvecklingen av små bevattningsanläggningar och Zambias nationella
jordbrukarförbund.
Dessutom stöder Finland multilaterala organisationer, som Världsbanken och Afrikanska utvecklingsbanken, samt frivilligorganisationers
utvecklingsprojekt och mindre projekt genom
Finlands ambassad.
De största riskerna i Finlands utvecklingssamarbete i Zambia har att göra med bristande kunskaper och med förvaltningen. Riskerna minimeras genom noggranna förberedelser innan
projekten startar, genom aktiv uppföljning under projektens gång och genom att dra lärdomar av redan avslutade projekt.

Landsbygdsutveckling är ett av de tre viktigaste
områdena för Finlands utvecklingssamarbete i Zambia,
vid sidan om den privata sektorn och naturtillgångarna.
Foto: Juho Paavola.
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TANzANIA

”Där är vårt kvarter!”, utbrister deltagarna
i TANZICT-projektet när de fick testa Googles kartapp.
Foto: Jukka Siltanen.

U

nder de kommande årtiondena har Tanzania
en enastående chans att minska fattigdomen och bli oberoende av utomstående bistånd.
Nyupptäckta naturtillgångar, särskilt stora gasfyndigheter i havet, gör det här möjligt.
Tanzanias mål är att bli ett medelinkomstland
före 2025. Nu är det ett av världens minst utvecklade länder och kring 30 procent av tanzanierna lever i extrem fattigdom.
Utnyttjandet av Tanzanias icke förnybara naturresurser kommer att komma i gång på allvar
först om ca tio år. Den stora utmaningen för landets regering och utvecklingssamarbetet är nu
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att få den offentliga förvaltningen, affärsmiljön, infrastrukturen och basservicen i skick så
att inkomsterna från naturresurserna verkligen
minskar fattigdomen på ett jämlikt sätt.
De höga råvarupriserna på världsmarknaden har
redan gjort Tanzania till en av världens snabbast
växande ekonomier. Det utländska biståndets andel av landets budget har sjunkit till ca 20 procent.
Tillväxten har ändå minskat den materiella fattigdomen och mödradödligheten endast lite,
men till exempel tillgången till grundutbildning har förbättrats och barndödligheten har
minskat betydligt.

Utmaningarna för Tanzanias utveckling är
bland annat den kraftiga befolkningstillväxten
och klimatförändringen som försvårar livet särskilt för de självförsörjande jordbrukarna, som
utgör ca 75 procent av Tanzanias befolkning.
Finlands bilaterala stöd till Tanzania är 27 miljoner euro år 2013. Tanzania är Finlands långvarigaste partnerland inom utvecklingssamarbetet och den största mottagaren av utvecklingsmedel. Ur Tanzanias synvinkel är Finland
ändå nuförtiden en liten biståndsgivare.
De huvudsakliga målen för Finlands utvecklingssamarbete i Tanzania 2013–2016 är:
god förvaltning och jämlik offentlig service
hållbar hantering av naturresurser
inkluderande, hållbar och sysselsättande
tillväxt.

Målen grundar sig på Tanzanias egna utvecklingsmål och på en arbetsfördelning överenskommen med andra biståndsgivare.
God förvaltning och öppenhet är viktiga bland annat
i förvaltningen av naturresurser så att inkomsterna
hamnar där de förbättrar folkets välfärd. God
förvaltning och öppenhet främjas genom budgetstödssamarbete. För närvarande leder Finland
en rådgivande grupp för förvaltningsfrågor.
Man försöker förbättra den offentliga servicens
tillgänglighet och kvalitet genom att bland annat stödja ett system med statsandelar så att
statens inkomster ska fördelas jämnare mellan
de olika regionerna.

jord- och skogsbrukssektorn. Finlands strävar
också efter att skapa arbetsplatser genom att
förbättra förutsättningarna för IT-branschen,
genom att utveckla lokal innovationsverksamhet och främja samarbetet mellan finländska
och tanzaniska aktörer.
Inom alla samarbetsprojekt är det ett centralt
mål att främja särskilt kvinnors, ungdomars och
minoriteters mänskliga rättigheter och att ge
dessa grupper medel att delta aktivt i samhället.
Klimatförändringen är också ständigt aktuell.
Det finns flera risker kopplade till samarbetet
mellan Finland och Tanzania. Det förekommer
en ständig risk för att ojämlikheten i samhället
ska växa och fattigdomen öka. Detta kommer
att vara fallet om inte utnyttjandet av naturresurserna sker ansvarsfullt och genomskinligt
och om inte frukterna av den ekonomiska tillväxten riktas till att minska fattigdomen och
producera jämlik basservice.
Riskerna i genomförandet av utvecklingssamarbetet beror oftast på bristande kapacitet hos
samarbetspartner, dålig ekonomiförvaltning
och korruption. Riskhanteringen i program
och projekt kräver noggrann planering, uppföljning, kontinuerligt lärande och snabb reaktionsförmåga.
Finland stödjer också Tanzanias civilsamhälles
och parlaments roll i att övervaka regeringens
verksamhet och användningen av offentliga
medel.

Ett av de största problemen i Tanzania är att
skogarna håller på att försvinna på grund av
att de utnyttjas på ett ohållbart sätt. Hållbart
skogsbruk främjas genom bestämmelser och
principer som beaktar bland annat besittningsrätten till skogsmarkerna och genom att man
gör upp planer för skogsanvändningen.
Finland har redan goda erfarenheter av ökad
sysselsättning genom ökad produktivitet inom
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VIETNAM

D

en ekonomiska tillväxten har varit betydande i Vietnam under de senaste 25 åren. Landet blev ett lägre medelinkomstland år 2010,
och det håller också på att nå största delen av
FN:s milleniemål.

lever fortfarande på fattigdomsgränsen. Fattigdomen har blivit mer strukturell och kan inte bekämpas enbart med ekonomisk tillväxt. Fattigdom håller på att bli ett särskilt problem för landets etniska minoriteter i avlägsna områden.

Trots att välståndet har ökat finns det fortfarande många utmaningar i Vietnam som bl.a. har att
göra med ojämlikhet, korruption och mänskliga
rättigheter. Vietnam har lyckats minska fattigdomen, men en betydande del av befolkningen

Vietnam genomgår en snabb urbanisering. Med
den nuvarande takten kommer landet att förändras från ett agrarsamhälle till ett urbant
samhälle inom ett årtionde, vilket är en utmaning för städernas infrastruktur och service.

Målfärgsföretaget Hai Phong Paint deltar
i ett innovationsprogram och utvecklar miljövänlig blyfri
målfärg. Foto: Marja-Leena Kultanen.
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Den ekonomiska tillväxten har förbättrat livskvaliteten i Vietnam men också medfört föroreningar, skogsavverkning och andra miljöproblem. Vietnam är ett tättbefolkat land, och med
tanke på den fortsatta ekonomiska tillväxten är
det livsviktigt att landets naturtillgångar förvaltas på ett hållbart sätt.

I år inleds den sista fasen i utvecklingsprojekt
inom vatten-, sanitets-, skogsbruks- och innovationssektorerna. Under de kommande fyra åren
är samarbetets huvudsakliga syfte att säkerställa att de resultat som uppnåtts hittills är bestående. Därför satsar man på att t.ex. utbilda
personer som ansvarar för förvaltningen i vattenbolag.

Finland har samarbetat med Vietnam i över
30 år. Finland har varit en av de främsta biståndsgivarna t.ex. när det gäller att förbättra
vattenförsörjningen och sanitetsanläggningar i småstäder och att utveckla innovationsbranschen. Finland är också en betydande biståndsgivare inom den vietnamesiska skogssektorn.

Finland förbättrar användningen av naturresurser bl.a. genom att stödja utvecklingen av
skogsdatasystem. Målet är att öka öppenheten
i skogsdatasystemen så att alla kan ha tillgång
till uppdaterade skogsdata. Skogsbruket är en
viktig näringsgren i Vietnam.

År 2013 stöder Finland utvecklingen i Vietnam
med 9,7 miljoner euro. Stödet minskas gradvis
så att anslaget är 4,4 miljoner euro år 2016.

Innovationsprogrammet möjliggör nya partnerskap mellan den privata sektorn och universiteten och mellan de finska och vietnamesiska aktörerna. Samtidigt förbättras informationens
tillgänglighet och transparens.

Målen för Finlands utvecklingssamarbete baserar sig på Vietnams egna utvecklingsstrategier.
Det långvariga, projektbaserade utvecklingssamarbetet håller gradvis på att övergå till mera mångsidigt samarbete som bättre motsvarar
Vietnams behov som medelinkomstland.
Målet är t.ex. att få till stånd ett partnerskap
mellan offentliga och privata aktörer, så att de
kan agera tillsammans också efter utvecklingsfinansieringen.
Målen för Finlands utvecklingssamarbete
i Vietnam är:
att främja öppen information
att främja grön ekonomi och dess
sysselsättande effekt
att främja hållbar förvaltning och
användning av skogsresurser
att förbättra tillgången till vatten och
sanitetstjänster.

Finland betonar vikten av god förvaltning i alla
sina projekt och verkar aktivt tillsammans med
de andra biståndsgivarna för att öka förvaltningens ansvarstagande. De mänskliga rättigheterna stöds genom politisk dialog och genom
att betona dessa rättigheter som en utgångspunkt i Finlands utvecklingsprojekt.
Korruptionen och den långsamma förändringen
i landets beslutfattnings- och planeringsprocesser hör till de riskfaktorer som kan hindra att
målen nås. Riskerna hanteras såväl genom politisk påverkan som genom övervakning och uppföljning.
Om den ekonomiska tillväxten i Vietnam avtar, kan även detta hindra framstegen i utvecklingsprojekten.
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