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Hyvä lukija,

Kuva : Le h t i k u va

Vu o d e n 2 0 0 2 k e h i t y s k e s k u s t e l u n t e e m o j a

Paula Lehtomäki
Ulkomaankauppa- ja
kehitysministeri

Köyhyyden vähentäminen on haaste, johon
hallituksen vuoden takaisessa kehityspoliittisessa ohjelmassa tartuttiin uusin eväin. Asetimme tavoitteeksemme vahvistaa
Suomen kehitysyhteistyön vaikuttavuutta ja pitkäjänteisyyttä. Kehityspoliittisen
ohjelman myötä uudistui myös hallituksen
kehitysyhteistyökertomus. Pyrimme antamaan parempia välineitä eduskunnalle ja
kansalaisille tarkastella hallituksen kehityspoliittisen ohjelman toteuttamista.
Käsissänne oleva kertomusteksti perustuu hallituksen helmikuussa 2004 antaman kehityspoliittisen ohjelman ensimmäiseen vuosiarviointiin. Vuosiarviointi
on uusi väline, jolla pystymme paremmin
seuraamaan kehityspolitiikan tavoitteiden
toteuttamista ja vaikuttavuutta. Se antaa
paremmin tietoa kehitysmäärärahojen
suuntaamisen perustaksi ja mahdollistaa
nopeamman reagoinnin muutostarpeisiin.
Kuluva Suomen kehitysyhteistyön 40juhlavuosi on myös oiva hetki uudistaa
perinteistä kehitysyhteistyökertomusta vastaamaan paremmin tämän päivän ajattelua. Eduskunnan lisäksi laajaa tietopakettia
halutaan tarjota kaikille kehitysyhteistyöstä
kiinnostuneille.
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Hallituksen kehityspoliittinen ohjelma tarkastelee laajasti kehityskysymyksiä. Tavoitteena on perinteisen kehitysyhteistyön lisäksi toimia johdonmukaisesti
alueilla, joilla vaikutetaan kehitysmaiden
asemaan. Johdonmukaisen toiminnan edistäminen politiikan eri aloilla on yksi keskeisimmistä haasteista niin Suomelle kuin
kansainväliselle yhteisöllekin. Yksinomaan
kehitysavulla ei voi ratkaista kehitysmaiden ongelmia. Kestävää kehitystä voidaan
saavuttaa vain ja ainoastaan, jos sekä kehitysmaat itse että kansainvälisen yhteisö
pystyvät toimimaan nykyistä johdonmukaisemmin kaupan, turvallisuuden, maatalouden, ympäristön, maahanmuuton ja monilla muilla aloilla.
Hallituksen kehityspolitiikassa vuoden
2004 aikana keskeisesti esillä olleita kysymyksiä olivat muun muassa johdonmukaisuus politiikan eri alojen kesken, kaupan ja
kehityksen intressien parempi yhteensovittaminen, laaja turvallisuuskäsitys ja vaikuttaminen Euroopan unionin kehityspolitiikkaan. Suomi on osallistunut aktiivisesti ja
näkyvästi globalisaatiokeskusteluun muun
muassa Helsinki-prosessin ja ILOn maailmankomission työn kautta.

Kehitysyhteistyössä keskitämme voimavarojamme laadun parantamiseksi. Panostamme kahdenvälisen kehitysyhteistyön
vaikuttavuuteen suuntaamalla enemmän
resursseja kahdeksaan pääkumppanimaahamme. Kansainvälisissä järjestöissä pyrkimyksenä on sama keskittämislinja. Suomalaisten kansalaisjärjestöjen tekemää
kehitysyhteistyötä on tuettu kasvavalla
määrärahalla.
Taloudellisen kehityksen edistäminen ja
köyhyyden vähentäminen kehitysmaissa,
ja erityisesti niistä köyhimmissä, on vaikeaa ilman ulkomaankaupan kasvua. Tämä
on tärkeä tavoite myös vuosituhattavoitteiden näkökulmasta. Ulkomaankauppa- ja kehitysministerin tehtävien yhdistäminen on tarjonnut mahdollisuuden
edistää johdonmukaisuustavoitteitamme
niin kotimaassa kuin kansainvälisesti EU-,
OECD- ja WTO-yhteistyössä.
Globalisaatiossa kaupan sääntöpohjaisella vapauttamisella on keskeinen rooli. On tärkeää integroida kaikkein köyhimmätkin kehitysmaat kansainväliseen
kauppajärjestelmään. Mikäli Dohan kehitysagendakierroksen tulosten halutaan
edistävän yhteisten tavoitteidemme saavuttamista vuoteen 2015 mennessä, on
olennaista, että kauppaneuvotteluissa liikutaan päättäväisesti eteenpäin niin, että
ne voidaan saada päätökseen vuonna
2006.
Jotta kehitysmaat voisivat tulevaisuudessa hyötyä laajemmin avautuvista markkinoista, on niiden yrityssektoria ja tuotannollista kapasiteettia vahvistettava.
Markkinoillepääsy on mahdollisuus, jonka toteutuminen edellyttää vahvaa vientisektoria. On erityisen tärkeätä vahvistaa
varsinkin niitä talouden aloja, kuten maataloutta, jotka pystyvät työllistämään kehitysmaiden köyhiä väestöryhmiä. Näistä syistä kauppapoliittisten tavoitteiden
entistä vahvempi integrointi kehitysmai-

den köyhyyden vähentämisohjelmiin on
tärkeä tavoite.
Suomi tukee monin tavoin kumppanimaiden kauppakapasiteetin kasvattamista. Etsimme uusia keinoja kahdenväliseen yhteistyöhön selvittämällä erityisesti
kumppanimaiden kanssa niitä esteitä ja
syitä, jotka vaikuttavat kauppavaihtomme vähäisyyteen. Valmisteilla on Suomen
ja köyhien maiden välisten liikekumppanuuksien uudenlainen tuki, jolla pyritään
osaltaan vastaamaan Monterreyn yhteisymmärryksen tavoitteisiin: kehitysavun
lisäksi tulee mobilisoida kasvavassa määrin
kaupallista rahoitusta ja investointeja kehitysmaihin.
Kehitys on monien osien kokonaisuus,
missä kehitykselle suotuisa toimintaympäristö on välttämätön kestävien tuloksien
saavuttamiseksi. Suomen oman yhteiskunnan arvot – demokratia, tasa-arvo, hyvä
hallinto ja kestävä kehitys – ovat luoneet
menestykselle pohjan. Painavaa suomalaista lisäarvoa kehityskysymyksiin löytyykin
suomalaisen yhteiskunnan menestystekijöistä maareformeista tulonjakoon, yleisestä oppivelvollisuudesta hyvään hallintoon.
Suomen kumppanimaissa näkyy voimakas sitoutuminen kehitykseen ja köyhyyden vähentämiseen. Muutosprosessin ydin
on ollut vastuun ja omistajuuden siirtäminen kehitysmaille. Kehitysmaiden hallitusten sitoutuminen poliittisiin ja taloudellisiin muutosprosesseihin köyhyyden
vähentämiseksi on ehto onnistumiselle. Kunkin maan oma köyhyyden vähentämisohjelma toimii myös Suomen toiminnan perustana. Kehitysyhteistyön uusien
muotojen kuten sektori- ja budjettituen myötä hallintoa siirretään kentälle, sinne missä kehityksen omistajuuden tuleekin olla.
Paula Lehtomäki
Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri
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Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen
uudesta kehityspoliittisesta ohjelmasta
5.2.2004. Ohjelma asettaa Suomen kehityspolitiikan YK:n vuosituhatjulistuksen, sen
arvojen ja kehitystavoitteiden (MDG) puitteisiin. Julistuksen toimeenpanon tueksi on
järjestetty useita kansainvälisiä kokouksia,
joiden yhteydessä on tehty lisää konkreettisia sitoumuksia. Näistä tärkeimpiä ovat
Maailman kauppajärjestön (WTO) kauppaan ja kehitykseen keskittynyt Dohan
ministerikokous, Monterreyn kehitysrahoi-

tuskonferenssi, Johannesburgin kestävän
kehityksen huippukokous sekä Roomassa
järjestetty harmonisaatiokokous.
Kehityspoliittisessa ohjelmassa linjataan, miten Suomi toimeenpanee vuosituhatjulistusta ja sen seurauksena tehtyjä kansainvälisiä sitoumuksia. Kansallisessa
kehityskeskustelussamme ohjelma rakentuu hallituksen vuosina 1996, 1998 ja 2001
tekemien kehitysyhteistyötä ja kehitysmaapolitiikkaa koskevien periaatepäätöksen
luomalle linjalle.

Vuosituhattavoitteet
189 maan johtajat allekirjoittivat syyskuussa
2000 YK:ssa yhteisen vuosituhatjulistuksen,
joka on kansainvälinen sitoumus paremman
maailman puolesta. Julistuksessa allekirjoittaneet maat lupasivat vuoteen 2015 mennessä
1 puolittaa äärimmäisen köyhyyden ja nälän
2 ulottaa peruskoulutuksen kaikille
3 edistää sukupuolten tasa-arvoa
4 vähentää lapsikuolleisuutta
5 parantaa odottavien äitien terveyttä
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6 taistella aidsia, malariaa ja muita tauteja
vastaan
7 tukea ympäristön kestävää kehitystä
8 luoda globaalin kumppanuuden kehitykseen.
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Mikä kehityspoliittisessa
ohjelmassa on uutta
■ Johdonmukaisuutta
politiikkaan
Vuoden 2004 ohjelma linjaa kehityspolitiikkaa entistä kokonaisvaltaisemmin. Perinteisen kehitysyhteistyön ja kehitysmaapolitiikan lisäksi tavoitteena on toimia
johdonmukaisesti alueella, joka kattaa kaikki kehitysmaiden asemaan vaikuttavat kansainvälisen yhteistyön ja kansallisen politiikan lohkot.

■ Suomen vahvuuksista
toiminnan painopisteitä
Kehityspoliittinen ohjelma ohjaa analysoimaan, millä alueilla Suomella on vahvaa
osaamista ja kokemusta. Suomen vaikuttaminen tulee keskittää vahvuuksien perusteella siten, että toiminnastamme syntyy
lisäarvoa.
Maatasolla Suomen eri yhteistyömuoto-

jen kautta kanavoima tuki perustuu maiden omiin köyhyyden vähentämisohjelmiin (PRS). Suomen tuesta päätettäessä
vahvuuksiamme tarkastellaan suhteessa niihin tarpeisiin, joita maat ovat asettaneet etusijalle ohjelmissaan. Suomalainen
panos tulee myös aina nähdä osana kokonaisuutta, eli suhteessa muiden avunantajien tukeen ja ohjelmiin.

■ Kansalliset ja kansainväliset
kumppanuudet toiminnan
perustana
Kansainvälisen yhteisön sopimat kehitystavoitteet ovat kunnianhimoisia. Niiden
saavuttaminen edellyttää kaikkien käytettävissä olevien voimavarojen valjastamista kehityksen edistämiseen. Tämä tarkoittaa niin julkisen ja yksityisen sektorin
kuin kansalaisyhteiskunnankin voimavaroja. Kehityspoliittinen ohjelma kannustaa kehittämään uusia toimintamuotoja ja
kumppanuuksia, joita voivat olla esimerkiksi yksityisen sektorin toimijoiden kanssa
perustettavat kumppanuudet tai instituutioiden välinen yhteistyö.

Suomalainen lisäarvo ammennetaan omista kokemuksista
Vuonna 2003 Suomen pitkäaikaiset kehitysyhteistyömaat arvioivat ulkoasiainministeriön
pyynnöstä Suomen kehityspolitiikkaa ja listasivat suosituksia sen kehittämiseksi. Lopputulemana yhteistyömaiden tutkijoista koostuva
ryhmä laati raportin Improving Effectiveness
of Finnish Development Cooperation: Perspectives of the South. Eräs raportissa esitettyjä
suosituksia oli, että Suomi toisi huomattavasti
aktiivisemmin esille omaa historiaansa ja yhteiskunnallisia ja kulttuurisia arvojaan, jotka ovat
mahdollistaneet Suomen kehityksen hyvinvointiyhteiskunnaksi.
Suomalainen lisäarvo on hallituksen helmikuussa 2004 hyväksymässä kehityspoliittisessa ohjelmassa nostettu esiin selvemmin kuin

koskaan ennen. Kehityspoliittisessa ohjelmassa
todetaan, että ”kokemuksemme oman yhteiskuntamme kehittymisestä viidessä vuosikymmenessä köyhästä, sotia käyneestä ja tuotannolliselta kapasiteetiltaan vaatimattomasta
maasta yhdeksi maailman kilpailukykyisimmistä
hyvinvointi- ja tietoyhteiskunnista antaa meille
vahvan pohjan toimia myös kansainvälisessä
kehityspolitiikassa.” Tämä kehitys itsenäiseksi ja
moderniksi hyvinvointivaltioiksi on perustunut
useaan kehitykselle suotuisaan tekijään.
Kehityspoliittinen ohjelma ja sen toimeenpanosuunnitelma heijastelevat hyvin niitä erityisalueita, joissa Suomella on kehitysmaita
hyödyttävää osaamista. Suomalainen lisäarvo
saa merkityksensä nimenomaan kumppani-
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maittemme näkökulmasta niin, että Suomi on
tarjoamassa jotain sellaista, jossa se on muita
parempi. Suomalainen lisäarvo voi olla niiden
kokemustemme jakamista, joita olemme saaneet
vahvoilta aloiltamme tai toimiessamme tärkeinä
pitämiemme asioiden ja arvojen edistämiseksi.
Vuosituhattavoitteiden toteuttamiseksi ja laadun ja vaikuttamisen näkökulmasta Suomen
tuleekin keskittyä tekemään sitä, minkä parhaiten osaamme ja tunnemme. Suomella on maailmanluokan erityisosaamista esimerkiksi tieto- ja
viestintäteknologiassa, maa- ja metsätaloudessa
sekä koulutus- ja sosiaalialalla, jotka ovat kaikki
keskeisiä kehitysyhteistyön kannalta.
Suomalaisen lisäarvon sisältämiä mahdollisuuksia on mahdollista hyödyntää ammentamalla analyyttisesti omia kokemuksiamme
yhteiskunnastamme ja historiastamme, ”pärjäämistämme”. Näistä yhteiskunnallisista tekijöistä
viime vuosina kansainvälistä huomiota ovat saaneet muun muassa suomalaisten koululaisten
sijoittuminen PISA-tutkimusten kärkeen sekä
maamme johtoasema Transparency International
-järjestön korruptiovertailuissa maailman vähiten

korruptoituneena maana.
Suomen lisäarvon tunnistamiseksi ulkoministeriössä syvennetään vuonna 2004 käynnistynyttä keskustelua vuosituhatjulistuksen toimeenpanosta sellaisilla alueilla kuin talouskasvu
ja tulonjako, oikeusperustainen lähestymistapa
kehityksessä, hyvä hallinto ja korruption vastainen toiminta sekä tietoteknologian ja tietoyhteiskuntakysymysten vahvistaminen kehityspolitiikan toimeenpanossa. Suomalaista lisäarvoa
vuosituhatjulistuksen toimeenpanossa pyritään
”tuotteistamaan” kehittämällä uusia yhteistyömenetelmiä.
Suomalainen lisäarvo ja kansallisiin vahvuuksin
panostaminen sitouttavat suomalaista yhteiskuntaa kehitysyhteistyöhön. Suomalaista mallia ei
voi siirtää suoraan toiseen yhteiskuntaan. Jotta
suomalainen lisäarvo toteutuisi käytännön kehitysyhteistyössä, tulee myös omaa osaamistamme
kehitysmaista vahvistaa. Suomalaisen lisäarvon
täysimääräinen hyödyntäminen vaatii luonnollisesti
mahdollisuuksia kansainvälisten verkostojen rakentamiseen. Tämä on haaste myös kouluille, yliopistoille, yrityksille sekä kansalaisyhteiskunnalle.

Kehityspoliittisen
ohjelman päämäärä ja
tavoitteet

Millä keinoilla
kehityspolitiikkaa
toteutetaan?

Kehityspoliittisen ohjelman päämäärät,
tavoitteet ja läpileikkaavat teemat, jotka on
otettava huomioon kaikessa kehityspolitiikan toimeenpanossa, on esitetty kuvassa 1. Tavoitteet heijastelevat vuosituhatjulistuksessa tehtyjä sitoumuksia. Lähtökohtana
on yhteisen vastuun periaate. Kehitysmaiden hallitukset ovat itse vastuussa vuosituhattavoitteiden saavuttamisesta ja omien
yhteiskuntiensa kehittymisestä, ensisijaisesti omille kansalaisilleen. Teollistuneiden
maiden ja kansainvälisten järjestöjen tehtävänä on tukea maiden omia ponnisteluja.
Vuosituhatjulistus määrittelee myös ensisijaisesti teollistuneille maille kuuluvia vastuita globaalin kumppanuuden luomisesta (tavoite 8).

Köyhyyden vähentäminen ja muiden kehityspoliittisten tavoitteiden saavuttaminen
edellyttävät paljon muutakin kuin perinteistä kehitysyhteistyötä. Kehityspoliittisessa ohjelmassa määritellään toimeenpanolle
kaksi pilaria: politiikan johdonmukaisuuden lisääminen ja kehitysyhteistyön keinot. Toiminnan perustana ovat sitä tukevat
kumppanuudet.
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■ Johdonmukaisuuden
edistäminen
Suomi toimii monilla kansainvälisen
yhteistyön ja kansallisen politiikan alueilla,
jotka ovat kehitysmaiden aseman kannalta merkittäviä. Kehitystä edistävä politiikan
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Kehityspoliittisen
Kehityspoliittisen ohjelman
ohjelman päämäärä
päämääräjajatavoitteet
tavoitteet
Ohjelman
Ohjelman päämäärä:
päämäärä:

Suomi
Suomi vaikuttaa
vaikuttaa äärimmäisen
äärimmäisenköyhyyden
köyhyydenpoistamiseen
poistamiseenmaailmasta
maailmastajaja
sitoutuu
sitoutuuoikeuspohjaiseen
oikeuspohjaiseenlähtökohtaan
lähtökohtaanjajakestävän
kestävänkehityksen
kehityksenperiaatteisiin.
periaatteisiin.

Ohjelman tavoitteet:
Suomi tukee yhteistyömaita:

Suomi
Suomion
onvastuussa:
vastuussa:

Taloudellinen,
Taloudellinen, sosiaalinen
sosiaalinen kehitys
kehitys
jajakestävä
ympäristö
kestävä ympäristö(vuosituhat(vuosituhattavoitteet
tavoitteet1-7)
1-7)
Kehitykselle
Kehityksellesuotuisa
suotuisaympäristö:
ympäristö:
•• yritystoiminta,
yritystoiminta,kauppa,
kauppa,
sijoitukset
sijoitukset
•• demokratia,
demokratia,ihmisoikeudet,
ihmisoikeudet,hyvä
hyvä
hallinto
hallinto
•• rauha,
rauha,turvallisuus
turvallisuus

Globaali
Globaalikumppanuus
kumppanuus(vuosituhat(vuosituhattavoitteet
tavoitteet 7&8)
7&8)
•• kehitysyhteistyön
kehitysyhteistyönmäärärahat
määrärahat
•• velkakysymykset
velkakysymykset
•• kaupan
kaupanvapauttaminen
vapauttaminen
•• lääkkeiden
lääkkeidenjajateknologian
teknologian
saatavuus
saatavuus
•• kestävä
kestäväympäristökehitys
ympäristökehitys

Läpileikkaavat
Läpileikkaavat teemat:
teemat:

Naisten
Naistenjajatyttöjen
tyttöjenoikeudet,
oikeudet,tasa-arvo,
tasa-arvo,helposti
helpostisyrjäytyvät
syrjäytyvätryhmät,
ryhmät,ympäristö
ympäristö
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Kehityspoliittisen
Kehityspoliittisenohjelman
ohjelmanrakenne
rakenne

Päämäärä
Päämäärä ja
ja tavoitteet
tavoitteet

Politiikan
Politiikan
johdonjohdonmukaisuus
mukaisuus

KehitysKehitysyhteistyö
yhteistyö

Kumppanuudet
Kumppanuudet
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johdonmukaisuus tarkoittaa, että Suomi
sovittaa yhteen eri alojen politiikkalinjauksia ja välttää ristiriitaisuuksia mahdollisuuksien mukaan.
Kehityspoliittinen ohjelma korostaa
ensinnäkin johdonmukaista toimintaa eri
tasoilla: kehitysvaikutusten aikaansaamiseksi Suomen pitää toimia samansuuntaisesti kahdenvälisessä yhteistyössä, EU:
n puitteissa tapahtuvassa toiminnassa ja
monenkeskisessä yhteistyössä. Toiseksi
ohjelma korostaa samaan suuntaan johtavaa toimintaa ulkopolitiikan eri aloilla, esimerkiksi turvallisuus-, kauppa- ja
ihmisoikeuspolitiikassa, mutta myös laajemmin suhteessa muihin kansallisiin
politiikan aloihin. Näistä ohjelmassa nostetaan esiin ympäristö; maa- ja metsätalous; koulutus, tutkimus ja kulttuuri; terveys-, sosiaali- ja työelämän kysymykset;
tietoyhteiskunta ja tieto- ja viestintäteknologia sekä muuttoliike ja kehitys.
Käytännössä politiikan johdonmukaisuuden edistäminen tarkoittaa niin
yhteisten etujen kuin ristiriitojenkin tunnistamista ja analysoimista silloin, kun
Suomen kantoja ja linjauksia määritellään. Analyysin perusteella annettavat toimenpidesuositukset edistävät yhteisiä
etuja ja tarjoavat ratkaisuja havaittuihin
ongelmiin. Johdonmukaisuuden edistäminen perustuu viranomaisten tiiviiseen yhteistyöhön, johon kuuluvat entistä
aktiivisempi tiedonvaihto, vuoropuhelu ja
vaikuttaminen.
Johdonmukaisuutta edistetään myös
suoraan suhteissa kehitysmaiden kanssa. Vuoropuhelua ja yhteistyötä erityisesti Suomen pitkäaikaisten yhteistyömaiden ja siirtymävaiheen maiden kanssa
tulee syventää ja laajentaa. Tavoitteena on
kehittää kehitysyhteistyöhön painottuneita suhteita kokonaisvaltaisemmiksi siten,
että lisäpainoa saavat erityisesti kaupallistaloudelliset suhteet, ihmisoikeuksien ja
14

sukupuolten tasa-arvon edistäminen sekä
tuki kriisien ennalta ehkäisemiselle, ratkaisemiselle ja jälkihoidolle.
Vuonna 2004 asetetun kehityspoliittisen toimikunnan (KPT) jäsenistöä on
aikaisempiin vastaaviin elimiin verrattuna
vahvistettu. Toimikunnan asiantuntijajäseninä on kehityspolitiikan kannalta merkittävien muiden suomalaisten ministeriöiden edustajia. Toimikunnan tehtävänä
on erityisesti vaikuttaa politiikan johdonmukaisuuden toteutumiseen.

■ Kehitysyhteistyö
Huomio määrärahojen kohdentamiseen
Hallitus sitoutuu kehityspoliittisessa ohjelmassa kasvattamaan kehitysyhteistyömäärärahoja. Ohjelma ohjaa myös määrärahojen kohdentamista. Tärkeimpiä
kohdentamiseen liittyviä linjauksia kuvataan seuraavassa.
Suomi ohjaa valtaosan kehitysyhteistyön rahoituksesta kahdenväliseen yhteistyöhön. Kehityspoliittinen ohjelma korostaa kuitenkin myös monenkeskisen ja EY:
n kehitysyhteistyön merkitystä osana Suomen kehitysyhteistyön kokonaisuutta. Velvollisuus taata yhteistyön korkea laatu ja
toiminnan johdonmukaisuus koskee näitä kaikkia yhteistyömuotoja. Haasteena
on varmistaa, että vaikutamme kaikkien
yhteistyömuotojen kautta ja vahvistamme
niiden välistä täydentävyyttä.
Suomi panostaa entistä voimakkaammin köyhimpiin maihin. Rahoitus vähiten kehittyneille maille (LDC-maat) kasvaa 0,15 prosenttiin bruttokansantulosta
kokonaisavun noustessa kohti 0,7 prosenttia. Saharan eteläpuolisen Afrikan maiden
kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusta lisätään. Kahdenvälisessä yhteistyössä Suomi
keskittyy pitkäaikaisiin yhteistyömaihin
siten, että niille kohdistetaan 60 prosent-
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Suomi tukee kansainvälisen kauppa- ja rahoitusjärjestelmän kehittämistä.
Kuva kenialaisesta pankista / Matti Nummelin.

tia maa- ja aluekohtaisesta lahjamuotoisesta yhteistyöstä.
Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle kanavoidaan lisää määrärahoja tahdissa, joka määräytyy järjestöjen toimintakyvyn perusteella. Vuoteen 2007 mennessä
tavoitteena on, että kansalaisjärjestöyhteistyön osuus varsinaisesta kehitysyhteistyöstä on 14 prosenttia. Hallituksella on myös
valmiuksia laskea järjestöjen omarahoitusosuutta 15 prosenttiin hallituskauden aikana.
Humanitaarisen avun osuus säilyy 10–
15 prosentin tasolla varsinaisesta kehitysyhteistyöstä. Lisäksi kehityspoliittisessa ohjelmassa linjataan resurssien kohdistamisesta
kehitysyhteistyöhallinnon vahvistamiseen
määrärahojen kasvaessa.

Kasvavat määrärahat velvoittavat
jatkuvaan laadun parantamiseen
Kehityspoliittinen ohjelma nostaa esiin
useita tapoja parantaa kehitysyhteistyön
laatua ja kestävyyttä. Lähtökohtina ovat
kumppanimaiden vahva omistajuus ja Suomen kehitysyhteistyön selkeä suuntaaminen köyhyyden vähentämiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa tuen kanavoimista
yhteistyömaiden köyhyyden vähentämisohjelmien mukaisesti. Toinen keino lisätä vaikuttavuutta on Suomen panosten entistä
järjestelmällisempi keskittäminen harvempiin ja suurempiin kokonaisuuksiin.
Laadun parantamiseen tähtää myös
yhteistyön yhdenmukaistaminen, eli harmonisaatio. Se tarkoittaa Suomen tuen
sisällöllistä yhdenmukaisuutta yhteistyömaiden ja -instituutioiden asettamien prio15
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riteettien ja laatimien suunnitelmien kanssa. Toisaalta sillä pyritään keventämään
kehitysyhteistyön hallintoa sopimalla avunantajien kesken yhteisistä, päällekkäisyyksiä
poistavista hallintomenettelyistä. Lopullisena tavoitteena on vahvistaa yhteistyömaan
hallintoa siten, että voidaan siirtyä käyttämään maan omia hallintojärjestelmiä.
Kahdenvälinen yhteistyö
Kahdenvälisessä yhteistyössä Suomen pitkäaikaisia yhteistyömaita ovat Etiopia,
Kenia, Mosambik, Nepal, Nicaragua, Sambia, Tansania ja Vietnam. Ohjelman perustana on hallitusten välinen lahjamuotoinen yhteistyö, ja sitä lisätään maissa, joissa
yhteistyön edellytykset kehittyvät myönteiseen suuntaan. Lisäksi käytetään monipuolisesti muita yhteistyömuotoja, kuten kaupallis-taloudellista ja kansalaisjärjestöjen
yhteistyötä sekä paikallisen yhteistyön määrärahaa.
Egyptin, Namibian ja Perun taloudellinen kehitys antaa Suomelle mahdollisuuden siirtyä kehitysyhteistyöhön painottu-

neista suhteista kohti monipuolisempaa
yhteistyötä ja kanssakäymistä.
Suomi voi harkintansa mukaan tehdä
muissakin maissa määräaikaista yhteistyötä.
Se voi olla perusteltua osana kansainvälisen
yhteisön ponnisteluja väkivaltaisten kriisien
ennalta ehkäisemiseksi tai kriiseistä toipuvien valtioiden jälleenrakentamiseksi.
Osallistumalla alueelliseen yhteistyöhön
Suomi edistää alueellista yhdentymistä ja
vakautta tai pyrkii vaikuttamaan alueellisten kehitysongelmien ratkaisemiseen.
Kahdenvälisen yhteistyön menetelmiä
kehitetään vastaamaan kehityspoliittisen
ohjelman linjauksia. Uudistuvat menetelmät heijastelevat linjauksia, jotka koskevat
entisestään tiivistyvää avunantajayhteistyötä kumppanimaiden johtamissa prosesseissa (siirtyminen kahdenvälisistä hankkeista
ohjelmamuotoiseen yhteistyöhön), julkisen
sektorin ulkopuolisten toimijoiden kannustamista mukaan kehitysyhteistyöhön (yksityisen sektorin yhteistyöhön kehitettävät
menetelmät, korkotuen edelleen kehittäminen) ja alkavaa vastuun siirtämistä edustustoille (paikallisen yhteistyön määräraha).

Kahdenvälinen
Kahdenvälinenkehitysyhteistyö
kehitysyhteistyö
Muut
Muut
yhteistyömaat
yhteistyömaat
Määräaikainen
Määräaikainen
osallistuminen
osallistuminen
Etelä-Afrikka
Etelä-Afrikka2010
2010
palestiinalaisalueet
palestiinalaisalueet
Länsi-Balkan
Länsi-Balkan2007
2007
Itä-Timor
Itä-Timor 2005
2005
Afganistan
Afganistan 2008
2008
Irak
Irak
Muu
Muu
osallistuminen
osallistuminen
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Pitkäaikaiset
Pitkäaikaiset
yhteistyömaat
yhteistyömaat
Afrikassa:
Afrikassa: Etiopia,
Etiopia,
Kenia,
Kenia, Mosambik,
Mosambik,
Sambia,
Sambia, Tansania
Tansania
Latinalaisessa
Latinalaisessa
Amerikassa:
Amerikassa:
Nicaragua
Nicaragua
Aasiassa:
Aasiassa: Nepal,
Nepal,
Vietnam
Vietnam
Alueellinen
Alueellinen
yhteistyö
yhteistyö

Lahja-avusta
Lahja-avusta
monipuolisempaan
monipuolisempaan
yhteistyöhön
yhteistyöhön
Egypti
Egypti
Namibia
Namibia
Peru
Peru
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Kehitysyhteistyön uudet menetelmät – liikekumppanuusohjelman
valmistelu ja tavoitteet
Uuden kehityspoliittisen ohjelman kantavia ajatuksia on luoda kumppanuuksia kehityksen
hyväksi niin kansallisella kuin kansainväliselläkin
tasolla. Yhteyksiä tiivistetään myös elinkeinoelämän suuntaan. Ulkoasiainministeriön valmistelema liikekumppanuusohjelma luo yhteistoimintaa
kehitysmaiden ja suomalaisten yritysten ja muiden
kehitysmaakauppaa edistävien yhteisöjen välille.
Sillä tavoitellaan uusien työpaikkojen syntymistä
kehitysmaihin, maiden tuotantorakenteen monipuolistumista ja talouksien kasvua ja vakautta
– kaikki olennaisia kehityspolitiikan tavoitteiden
saavuttamisen kannalta.
Liikekumppanuusohjelman taustaa luotiin myös
Monterreyn konsensuksessa ja YK:n vuosituhatjulistuksessa. Niiden mukaan julkinen kehitysrahoitus ei yksin voi olla vastaus laajamittaiseen kehitysrahoitukseen, vaan suurimman osan rahoituksesta
on tultava muilta, ennen kaikkea yksityisiltä tahoilta. Suomen oman kehityspolitiikan näkökulmasta
liikekumppanuuksilla haetaan myös menetelmiä
paremmin pärjänneiden kumppanimaiden, niin
sanottujen siirtymästrategiamaiden kanssa käytävään yhteistyöhön.
Ulkoasiainministeriöllä on jo käytössään työkaluja kehitysmaiden taloussuhteiden vahvistamiseen.
Tunnetuimpia näistä ovat korkotuki, taloudellisen,
teknisen ja tuotannollisen yhteistyön määrärahat
(TTT-määrärahat) sekä Finnfundin toiminta. Nämä
työkalut on kuitenkin koettu sekä käytännössä
että evaluoinneissa vaikuttavuudestaan huolimatta puutteellisiksi ennen kaikkea siksi, etteivät ne
ole muodostaneet yhtenäistä kokonaisuutta.
Keskeisenä periaatteena uusia menetelmiä
kehitettäessä on ollut kysyntävetoisuus ja yksittäisten hankkeiden liiketaloudellinen elinkelpoisuus.
Tavoitteena ei ole luoda hankkeita yritysten puolesta tai ylläpitää hankkeita, jotka eivät olisi elinkelpoisia ilman tukea. Kehitysrahoittajien kokemus on, että kannattamattoman ja tavanomaisia
kanavia syntyvän liiketoiminnan väliin jää harmaa
vyöhyke, jossa julkisen tahon mukanaolo voi ratkaisevasti vähentää sitä kitkaa, joka estää investointeja nimenomaan köyhimpiin kehitysmaihin.
Investoinneilla tarkoitetaan tässä niin alihankintasopimuksia, teknologian siirtoa kuin muutakin
toimintaa, joka luo uutta tuotantoa, työpaikkoja
ja taloudellista aktiviteettia kehitysmaissa.

Liikekumppanuusohjelmasta suunnitellaan
yhtenäistä kehystä, jolla on selkeät tavoitteet, linjaukset ja koordinaatio. Sitä ohjaa ja seuraa säännöllisesti kokoontuva ulkoasiainministeriön asettama ohjausryhmä. Ohjelman on tarkoitus tarjota
identifiointivaiheessa selkeät välineet yritysten ja
muiden kumppaneiden yhteen saattamiseksi sekä
kehitysmaassa että Suomessa, mikä auttaa edistämään potentiaalisia hankkeita. Hankevalmisteluvaiheen tuki vastaisi nykyisiä TTT-määrärahoja.
Se uudistuu joustavammaksi ja liitetään muuhun
liikekumppanuusohjelmaan. Koska köyhimmissä
maissa riskitaso – tai mielikuva siitä – on usein
korkea, näihin suunnattaisiin uusi riskirahoitusinstrumentti. Lisäksi ohjelmaan suunnitellaan
hankkeiden toteutukseen liittyvää neuvontaa.
Kumppanuushankkeita ei ole tarkoitus rajata
tietyille toimialoille, ja tukea voidaan myöntää niin
palvelu- kuin tuotannollisillekin aloille. Keskeistä
on taloudellisen kehityksen edistäminen yhteistyömaassa. Ohjelman kohdemaita voivat olla kaikki
OECD:n kehitysapukomitean (DAC) kehitysmaiksi
luokittelemat maat. Koska tavoitteena on laajentaa suomalaisen elinkeinoelämän suhteita maihin,
jotka ovat jääneet sivuun talouden kansainvälistymisestä, tulee ohjelman tuki olemaan korkeinta
Suomen kehitysyhteistyön pääyhteistyömaissa.
Näissä maissa myös panostetaan markkinointiin ja
markkinamahdollisuuksien tunnistamiseen. Myös
muissa alhaisen kehitystason maissa tapahtuvia
aloitteita tuetaan aktiivisesti.
Tavoitteena on saada ohjelma käyntiin vuoden
2005 aikana. Hankkeiden valmistelu vie yrityksiltäkin oman aikansa, joten ensimmäisiin investointeihin arvioidaan päästävän loppuvuodesta 2005 tai
alkuvuonna 2006. Toiminnan lopullinen laajuus on
vielä auki. Selvää kuitenkin on, ettei yksinomaan
olemassa olevaan kysyntään voida luottaa, vaan
ohjelmassa tulee aktiivisesti voida markkinoida
myös köyhempien ja pienempien kehitysmaiden
suuntaan tehtävää yhteistyötä.
Liikekumppanuuksien edistäminen on osa laajempaa kumppanuusarkkitehtuurin luomista. Sen
lisäksi on kehitettävä menetelmiä, joilla muut suomalaisorganisaatiot, kuten yliopistot, tutkimuslaitokset ja eri hallintoalojen virastot, voivat verkostoitua ja tehdä yhteistyötä vertaisorganisaatioiden
kanssa kehitysmaissa.
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Kansalaisjärjestöyhteistyö
Kehityspoliittinen ohjelma korostaa, että
kansalaisjärjestöyhteistyön vahvuus on sen
monipuolisuudessa ja luovuudessa. Kansalaisjärjestöyhteistyön merkitys on erityisen
suuri kehitysmaiden kansalaisyhteiskuntien
tukemisessa ja demokraattisten yhteiskuntien rakentamisessa. Kansalaisyhteiskunta
on tärkeä voimavara kehityspoliittisen ohjelman tavoitteiden saavuttamisessa.
Haasteen muodostavat kansalaisjärjestöyhteistyön laadun ja vaikuttavuuden parantaminen. Hankkeita suunniteltaessa on varmistettava niiden vaikuttavuus
ja yhteensopivuus vuosituhatjulistuksen
ja kehityspoliittisen ohjelman tavoitteiden
kanssa. Huomiota tulee kiinnittää kustannustehokkuuteen. Hankkeet valmistellaan
osallistavissa prosesseissa, ja niiden päämääränä tulee aina olla kehitysmaiden kansalaisyhteiskunnan kehittäminen. Tehokkuus
ja tuloksellisuus parantuvat lisäämällä järjestöjen välistä yhteistyötä ja koordinaatiota ja täydentämällä kahdenvälistä ohjelmaa
kansalaisjärjestöhankkeilla.
EY:n kehitysyhteistyö
Suomi tehostaa vaikuttamistaan EY:n kehitysyhteistyöhön ja otti vuonna 2004 käyttöön tätä varten laaditun vaikuttamisstrategian. Tavoitteena on parantaa yhteisöavun
laatua, tehostaa sen perillemenoa ja varmistaa avun suuntaaminen köyhyyden vähentämiseen. Suomi edistää yhteisöavun ja
jäsenvaltioiden kahdenvälisen avun koordinaatiota ja täydentävyyttä sekä politiikan eri
alojen välistä johdonmukaisuutta.
Monenkeskinen kehitysyhteistyö
Suomi tekee pitkäjänteistä yhteistyötä vuosituhatjulistuksen toimeenpanon kannalta
keskeisimpien YK-järjestöjen ja kansainvä18

listen rahoituslaitosten kanssa. Lähtökohtana on vahvistaa monenkeskisen järjestelmän
toimintakykyä ja tuloksellisuutta. Käytännössä tämä tarkoittaa yhteistoiminnan lisäämistä ja päällekkäisyyksien välttämistä, erityisesti
maatasolla. Suomen edustustot yhteistyömaissa seuraavat ja raportoivat kaikesta
monenkeskisestä toiminnasta, jonka rahoitukseen Suomi osallistuu.
YK-järjestöjen kehitysrahoitus keskitetään edelleen pääosin neljälle toimijalle: YK:
n kehitysohjelmalle (UNDP), lastenrahastolle
(UNICEF), väestörahastolle (UNFPA) ja elintarvikeohjelmalle (WFP). Lisäksi kehitetään
pitkäjänteistä yhteistyötä sellaisten monenkeskisten järjestöjen, ohjelmien tai rahastojen
kanssa, joilla on huomattava merkitys vuosituhattavoitteiden saavuttamisessa ja seurannassa.
Suomi jatkaa kumppanuusohjelmia kehitysrahoituslaitosten ja YK-järjestelmän kanssa. Ohjelmat kohdistetaan toimialoille ja
aiheisiin, joissa Suomella ja monenkeskisillä
toimijoilla on yhteisiä tavoitteita ja Suomella
tarjottavanaan osaamista ja kokemusta.
Suomi on osallistunut aktiivisesti köyhimpien maiden velkakysymyksen käsittelyyn ja
niiden velanhallintakyvyn parantamiseen erityisesti HIPC-ohjelman kautta, joka on tarkoitettu raskaasti velkaantuneiden köyhimpien maiden auttamiseen. Suomi on mukana
HIPC:n rahoituksessa jatkossakin ja varautuu
kasvaviin rahoitustarpeisiin noudattaen ohjelman perustamisvaiheessa sovittua periaatetta siitä, että HIPC-rahoitus ei ole pois muulta
monenkeskiseltä tai kahdenväliseltä kehitysyhteistyöltä.
Humanitaarinen apu
Humanitaarisen avun painopiste on köyhimmissä kehitysmaissa. Suomi edistää
humanitaarisen avun tehostamista ja avustusstandardien käyttöönottoa ja sovittaa kehitysyhteistyötä ja humanitaarista apua entistä
paremmin yhteen.
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Köyhimpien maiden velkakysymys
Kehityspoliittisessa ohjelmassa Suomi sitoutuu
tukemaan kehitysmaiden velanhoito-ohjelmien
tehokasta toimeenpanoa. Suomi kiinnittää erityistä huomiota siihen, että kehitysmaiden saama apu ja velka ovat niiden kannalta kestävällä
pohjalla.
HIPC-ohjelman toimeenpano

Suomi on osallistunut aktiivisesti HIPC-velka-aloitteen rahoitukseen ja toimeenpanon
seurantaan aloitteen käynnistymisestä (1996,
Enhanced HIPC 1999) lähtien. Vuonna 2004
Suomi myönsi yhteensä viisi miljoonaa euroa
Maailmanpankin hallinnoimaan HIPC Trust
Fund -rahastoon ja on sitoutunut myöntämään vastaavan summan myös vuonna 2005.
Suomen kokonaisrahoitus HIPC-ohjelmaan sen
käynnistymisestä lähtien nousi 39,5 miljoonaan
euroon vuonna 2004. Suomen rahoitusosuus
noudattaa Suomen IDA-rahoitusosuutta eli on
noin 0,6 prosenttia kokonaisrahoitustarpeesta.
Suomen rahoitus myönnetään pääsääntöisesti korvamerkitsemättömänä, jotta turvataan
riittävä liikkumavara Trust Fund -varojen kohdentamisessa. Suomi osallistuu HIPC-aloitteen
rahoitukseen myös Euroopan kehitysrahaston
(EKR) kautta. Suomen rahoitusosuus EKR:ssä
on 1,48 prosenttia, ja se maksetaan yleisavustusrahasta.
HIPC-ohjelman toimeenpanon seuranta
tapahtuu koordinoidusti Maailmanpankin ja
kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) johtokunnissa, joiden työskentelyyn Suomi osallistuu
pohjoismais-balttialaisen äänestysryhmän puitteissa. HIPC-ohjelman toimeenpanon arvioidaan
edistyneen hyvin, joskin arvioitua hitaammin.
Tähän mennessä yhteensä 27 maata, joista 23
Afrikasta, on saavuttanut niin sanotun päätöksentekopisteen (Decision Point), jossa niille aletaan myöntää velkahelpotuksia. Näistä maista
11 on saavuttanut HIPC-ohjelman kriteerien
mukaisen kestävän velkatason eli niin sanotun
päätöspisteen (Completion Point).
Erityisen huolen aiheena ovat ne HIPC-aloit-

teen piiriin kuuluvat 11 maata, jotka eivät ole
vielä täyttäneet asetettuja ehtoja ja päässeet
velkahelpotusten piiriin. Aloitetta koskevan
niin sanotun Sunset-klausuulin mukaan kaikkien aloitteen piiriin kuuluvien maiden oli määrä
saavuttaa Decision Point vuoden 2004 loppuun
mennessä. Koska tämä ei näyttänyt todennäköiseltä, etenkään niin sanottujen konfliktimaiden osalta, Sunset-klausuulia jatkettiin Maailmanpankin ja valuuttarahaston johtokuntien
päätöksellä syyskuussa 2004 kahdella vuodella
vuoden 2006 loppuun saakka. Suomi on tukenut määräajan jatkamista.
Velkakestävyyden turvaaminen pitkällä
aikavälillä

HIPC-ohjelman toimeenpanon seurannan ohella Suomi on osallistunut aktiivisesti kehitysmaiden pitkän aikavälin velkakestävyyttä koskevaan keskusteluun Bretton Woods -instituutioissa, jotka ovat laatineet ehdotuksen uudeksi
viitekehykseksi matalan tulotason maiden velkakestävyyden arviointia varten. Lähtökohtana
on pyrkimys turvata rahoitus vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi vaarantamatta maiden
pitkän aikavälin velkakestävyyttä. Suomi pitää
tärkeänä velkakestävyyskeskustelun ulottamista
HIPC:n jälkeiseen aikaan sekä kehitysmaiden
velkakestävyyttä kuvaavien indikaattoreiden
arvioimista maiden erityisolosuhteet huomioon
ottaen. Kehitysmaiden velkakestävyyden arvioiminen vuosituhattavoitteiden viitekehyksessä
on Suomen mukaan perusteltua. HIPC-aloitteen täysimääräinen toimeenpano on kuitenkin
ensisijainen tavoite.
Suomi on osallistunut kehitysmaiden ja erityisesti Afrikan maiden velkaongelmien käsittelyyn
myös EU:ssa, EU–Afrikka-huippukokouksessa
sekä YK:ssa. Velkakysymykset ovat keskeisesti
esillä myös ILO-komission globalisaation sosiaalista ulottuvuutta käsittelevässä raportissa
sekä Helsinki-prosessissa, joiden valmistelussa
ja edistämisessä Suomella on keskeinen rooli.
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Kumppanuuksia
vahvistamalla yhteiseen
kehityspolitiikkaan
Kansainvälisiä kehitystavoitteita on mahdotonta saavuttaa ainoastaan julkisen vallan
toimenpiteillä. Suomen kehityspolitiikan
tavoitteet voivat toteutua vain, mikäli myös
kansalaiset, kansalaisyhteiskunta ja talouselämä ovat niiden takana. Hallitus kutsuu
kehityspoliittisessa ohjelmassa kaikkia toimijoita mukaan kansalliseen kumppanuuteen kehityspolitiikan toimeenpanemiseksi
ja tukee niiden osallistumismahdollisuuksia.
Viestintä ja kehityskasvatus vahvistavat yhteiskunnan tukea vuosituhatjulistuksen arvoille ja tavoitteille ja Suomen
velvoitteiden täyttämiselle. Kansalaisten tiedonsaantia tukee avoin, objektiivinen ja
vuorovaikutteinen viestintä, joka tarjoaa
mahdollisuuden osallistua kehityspoliittiseen keskusteluun ja asioiden valmisteluun.
Tavoitteena on sisällyttää kehityskasvatus,
globaalikysymykset ja monikulttuurisuuteen liittyvät kysymykset opetussuunnitelmiin.
Kansalaisjärjestöjen toiminta kehityspoliittisten kysymysten ja kehitysyhteistyön
parissa vahvistaa suomalaisten tietoisuutta globaalista yhteiskuntavastuusta. Hallitus
lisää yhteistyötä viranomaisten, poliittisten
vaikuttajien, etujärjestöjen ja kansalaisjärjestöjen kesken. Kirkkojen ja lähetysjärjestöjen rinnalla erilaisten kansalaisjärjestöjen
ja -liikkeiden merkitys kehitysyhteistyössä,
kehityspolitiikassa ja kotimaisessa vaikutta-
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mistyössä on kasvanut viime vuosikymmeninä. Nyt on ajankohtaista etsiä uudenlaisia kumppanuuden muotoja muun muassa
yksityisen sektorin kanssa.
Kehitysyhteistyön merkittävin anti yrityksille on vaikuttaa sellaisten olosuhteitten syntymiseen, jossa yritykset ja investoinnit voivat toimia turvallisesti. Samalla
etsitään menetelmiä, jotka edistävät yksityisen sektorin osallistumista ja kumppanuuksia julkisen ja yksityisen sektorin välillä investointien ja kaupan kannustamiseksi.
Kehitysmaatuontia harjoittavien yritysten vastuullinen toiminta varmistaa kaupankäynnin hyödyt myös kehitysmaalle.
Suomalaisilla yrityksillä on paljon annettavaa työelämää, hyvää hallintoa ja ympäristöä koskevien hyvien käytäntöjen välittämisessä. Kehityspoliittisessa ohjelmassa
hallitus kannustaa kehitysmaiden kanssa
yhteistyössä toimivia suomalaisia yrityksiä
ottamaan käyttöön yritysten yhteiskunnallisen vastuun sisäisiä toimintaohjeita.
Suomalaista osaamispohjaa laajennetaan sisällyttämällä kehityskysymyksiä yhä
enemmän opetus- ja koulutusohjelmiin ja
rohkaisemalla yliopistoja ja korkeakouluja
sekä muita oppilaitoksia tarjoamaan kehityssuuntautunutta opetusta. Lisäksi tarvitaan kansallista keskustelua osaamisen
kehittämisestä viranomaisten, korkeakoulujen ja yksityissektorin välillä. Suomalaisten pääsyä kansainvälisen kehitysyhteistyön
tehtäviin edistetään kaikissa yhteyksissä.
Tärkeä työmuoto on nuorten suomalaisten
lähettäminen YK- järjestöjen ja kansainvälisten rahoituslaitosten apulaisasiantuntijoiksi.
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Vietnam on edistynyt hyvin köyhyyden vähentämisessä. 1990-luvun alussa 58 prosenttia vietnamilaisista eli köyhyysrajan alapuolella, mutta vuonna 2002 enää 29 prosenttia. Kuva: Jorma Koponen.
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Politiikan johdonmukaisuudessa
edistytään

Ulkoasiainministeriö on edistänyt kehityspoliittista johdonmukaisuutta, eli
koherenssia, linjauksilla ja tehostamalla
yhteistyötä viranomaisten kesken ja sidosryhmien kanssa. Toimintatapoja ovat olleet
eri hankkeiden valmistelutyöryhmät valtionhallinnossa, kansainvälisten kokousten
valmisteluryhmät ja valtuuskunnat, EUasioiden valmistelu, ulkoasiainministeriön kehityspoliittisen osaston neuvonantajien asiantuntijaverkostot, kehityspoliittisten
linjausten valmistelu, valtioneuvoston kestävän kehityksen toimikunta sekä Kehityspoliittinen toimikunta (KPT). Vaikka toimikunnan rooli on vielä muotoutumassa,
sen potentiaalinen merkitys on suuri. Johdonmukaisuutta edistää myös ministeriöiden vierailuvaihto kehitysmaiden kanssa.
Kehityspoliittisessa tutkimuksessa politiikan johdonmukaisuus oli yksi tärkeimmistä aiheista vuonna 2004.
Syksyllä 2004 toteutettu kehityspolitiikan vuosiarviointi osoitti, että johdonmukaisuuden käsitettä tulkitaan vaihtelevasti. Kehityspoliittisessa ohjelmassa käsite
on ymmärretty laajasti johdonmukaiseksi toiminnaksi politiikan eri aloilla, mutta
sille ei ole määritelty tavoitteita. Lähestymistapa on laajempi kuin OECD:n mää22

ritelmä, joka korostaa kehityspoliittista
tavoitteenasettelua. Lisäksi esiin on noussut johdonmukaisuustoimien hajautuminen eri toimialoille, mikä saattaa johtaa kokonaisvaltaisen kehitysnäkökulman
unohtumiseen. Kehityspoliittisen johdonmukaisuuden yhteyksiä valtionhallinnossa
vakiintuneisiin kestävän kehityksen prosesseihin ei vielä ole järjestelmällisesti tunnistettu ja hyödynnetty.
Turvallisuus
Valtioneuvoston vuonna 2004 valmistunut turvallisuus- ja puolustuspoliittinen
selonteko korostaa turvallisuus- ja kehitysasioiden yhteenkuuluvuutta. Aiheeseen
pureudutaan syvemmin kehityspoliittisella osastolla valmisteltavassa kirjassa uusista
uhkista inhimilliselle turvallisuudelle.
Suomi osallistuu aktiivisesti OECD:n
kehitysapukomiteassa (DAC) käytävään
keskusteluun rajanvedoista julkisen kehitysavun ja turvallisuuden edistämiseen
annettavan avun luokittelussa. Suomi
tukee muun muassa Balkanilla, Afganistanissa, Etiopiassa, Etelä-Afrikassa, Albaniassa ja Keski-Aasiassa turvallisuuteen liittyviä
hankkeita, jotka yhdistävät kehitysyhteis-
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Suomi osallistuu sotilaiden ja siviilien välisiin yhteistyöhankkeisiin Afganistanissa. Kuva: Rauli Virtanen.

työn ja kriisinhallinnan toimintamalleja
ja asiantuntemusta. Hankkeet rahoitetaan
osin kehitysapu-, osin siviilikriisinhallintavaroista ja osin muista lähteistä, joita ovat
esimerkiksi siviilien ja sotilaiden yhteistyö
(CIMIC), Afganistanin alueelliset jälleenrakennusryhmät (PRT-tiimit), Afrikan rauhanturvaajakoulutus ja pienasehankkeet.
Addis Abeban lähetystöön Etiopiassa rekrytoidaan konfliktiasiantuntija.
Selkeän rahoitusvälineen puuttuminen on vaikeuttanut toiminnan pitkäjänteistä suunnittelua. Afrikan osalta tutkitaan
mahdollisuutta vakautusrahaston perustamiseen. Siviilikriisinhallinnassa on kehitetty toimintamuotoja, kuten lain valmistelua, koulutusta, asiantuntijoiden käyttöä
ja EU-tason siviilikriisinhallinnan ja kehitysyhteistyön asiantuntijoiden kokouksia.
Kriisinhallinnan, humanitaarisen avun, jälleenrakennuksen ja kehitysyhteistyön jatkumosta järjestettiin elokuussa 2004 semi-

naari, jonka pohjalta edetään käytännön
toteutuksessa.
Ihmisoikeudet, hyvä hallinto ja tasa-arvo
Köyhyys ihmisoikeusongelmana ja Suomen
ja kehitysmaiden ihmisoikeusvuoropuhelu
nousivat voimakkaasti esiin valtioneuvoston ihmisoikeusselonteossa vuonna 2004.
Kehityspoliittinen toimikunta ja ihmisoikeuksien neuvottelukunta pitivät kesäkuussa
yhteisen kokouksen, jossa sovittiin jatkoyhteistyöstä. Syyskuussa ulkoasiainministeriö
järjesti Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (ETYJ) kanssa ihmiskauppaa käsitelleen kokouksen.
Suomi painottaa maatasolla käytävää
vuoropuhelua ihmisoikeuksista ja tasaarvosta. Lisäksi Suomi korostaa oikeusperustaista lähestymistapaa kehitykseen, mikä
tarkoittaa ihmisoikeussopimuksissa määriteltyjen oikeuksien toteutumisen otta23
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mista lähtökohdaksi. Ulkoasiainministeriö
rahoittaa tähän liittyvää Suomen Akatemian tutkimushanketta. Ministeriön läpileikkaavien teemojen verkosto kehittää työkaluja oikeusperustaisen lähestymistavan sekä
naisten ja niin sanottujen haavoittuvien
ryhmien oikeuksien sisällyttämiseen kehitysyhteistyöhön.
Oikeusministeriö tekee Kiinan oikeusministeriön kanssa laajaa yhteistyötä, jossa
oikeusvaltion ohella ovat esillä myös ihmisoikeudet ja hyvä hallinto. Ulkoasiainministeriö ja oikeusministeriö toimivat aktiivisesti kansainvälisten järjestöjen korruption
vastaisessa työssä, mutta resurssien vähyys
on rajoittanut osallistumista maatasolla.
Sukupuolten tasa-arvon edistämisen
strategia ja toimintaohjelma Suomen kehitysmaapolitiikassa vuosille 2003–2007 on
hyväksytty vuonna 2003. Sen tavoitteena
on lisätä merkittävästi Suomen kehityspolitiikan vaikuttavuutta liittyen sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja naisten asemaan
vuoteen 2007 mennessä. Ministeriössä on
valmistumassa tasa-arvon lähtökartoitus
(gender baseline -selvitystyö), jonka avulla saadaan tietoa siitä, kuinka sukupuolinäkökulma otetaan tällä hetkellä huomioon
kahdenvälisissä ohjelmissa, kansalaisjärjestöyhteistyössä, budjetti- ja sektorituessa,
paikallisen määrärahan yhteistyössä sekä
yhteistyöneuvotteluissa käytävässä poliittisessa vuoropuhelussa. Siinä selvitetään
myös, mikä on ulkoasiainministeriön henkilökunnan, kansalaisjärjestöjen ja konsulttien tämänhetkinen sukupuolinäkökulman
valtavirtaistamista koskevan osaamisen
taso. Selvitystyön pohjalta laaditaan toteuttamissuunnitelma vuosille 2005–2007, ja
toteutusta tullaan arvioimaan vuosittain.
Kauppa
Edellytykset johdonmukaisuuden vahvistamiselle kaupan ja kehityksen alalla ovat
24

hyvät asioiden ollessa saman ministerin
vastuualueella. Suomen tavoitteet linjaa talvella 2004 laadittu muistio ”Suomen kauppa- ja kehityspoliittiset tavoitteet”. Ulkoasiainministeriön kauppapoliittinen osasto
laati keväällä muistion kauppapoliittisen yhteistyön tehostamisesta Suomen pitkäaikaisten kehitysyhteistyömaiden kanssa ja on osallistunut Sambian ja Egyptin
yhteistyöneuvottelujen valmisteluun. Useassa Suomen yhteistyömaassa on käynnissä
Integrated Framework -prosessi (IF), joka
tukee maan hallitusta päättämään omista, maan köyhyyden vähentämisohjelmaan
kytkettävistä kauppatavoitteistaan ja auttaa tunnistamaan kohteet, jotka tarvitsevat
avunantajien tukea.
Kokemukset ovat osoittaneet, että Suomen on tärkeää seurata köyhyyden vähentämisohjelmien valmistelua ja toteutusta
myös kaupan edellytysten näkökulmasta ja
edetä oman tukensa osalta kahdella tasolla. Maissa, joissa kauppakysymysten integrointi köyhyyden vähentämisohjelmaan on
kesken tai ei ole käynnistynyt, integrointia tulisi edistää monenkeskisellä ja kahdenvälisellä tuella. Maissa, joissa kaupan
edellytysten vahvistaminen on sisällytetty köyhyyden vähentämisohjelmaan, Suomella tulisi kahdenvälisessä yhteistyössään
olla valmiuksia tukea ohjelmien toimeenpanoa, erityisesti IF-prosesseissa tunnistettuja hankkeita.
Siirtymävaiheen maissa kauppa- ja kehityspolitiikan yhteensovittaminen on keskeinen osa yhteistyötä. Vuoropuhelua käydään
paitsi kahdenvälisistä kysymyksistä myös
Maailman kauppajärjestöön (WTO) liittyvistä aiheista.
Vuonna 2004 Suomi osallistui kahteen
kansainvälisen teknisen avun seminaariin sekä rahoittajana että puhujana: YK:n
kauppa- ja kehityskonferenssin (UNCTAD)
ja Maailmanpankki-instituutin kehitysmaiden virkamiehille suuntaamaan kauppa ja
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Latinalaisen Amerikan ja Karibian väestöstä noin 40 prosenttia on köyhiä ja tulonjako maailman epätasaisinta.
Kuva: Honduras / Adolfo Vera.

köyhyys -koulutustilaisuuteen Genevessä
ja alueelliseen pre-DTIS (Diagnostic Trade
Integration Study) -seminaariin Kigalissa.
Suomi osallistui vuonna 2004 näkyvästi UNCTAD XI -konferenssiin, jonka julistuksessa sitoudutaan työskentelemään
kehitysmyönteisten kauppaneuvottelutulosten puolesta. Kokouksessa hyväksyttiin
UNCTADille uusi toimintaohjelma. Sen
mukaan haasteena on löytää kehitysmaiden
tarpeista lähtevä ja järjestön omille vahvuuksille perustuva toimialue, jossa se voi
tuoda lisäarvoa. Osana kokouksen Suomen
valmisteluja laadittiin politiikkajoustavuuden käsitettä koskeva muistio.
Ympäristö
Ministeriöt valmistelevat ympäristön kestävää kehitystä tukevaa kansainvälistä toimintaa yhteistyössä erityisesti Suomen

kestävän kehityksen toimikunnassa. Kehitysmaakysymykset on sisällytetty ympäristöministeriön tulostavoitteisiin, ja ympäristöhallinnon asiantuntijat ovat avustaneet
kahdenvälisessä kehitysyhteistyössä. Ulkoasiainministeriö on mukana vahvistamassa valtionhallinnon ympäristö- ja kestävän
kehityksen politiikkoja, kuten kansallista
ilmasto- ja energiastrategiaa. Se toimii valmisteluryhmissä ja on aktiivisesti tukenut
kestävän kehityksen kansainvälisen hallinnon parantamista. OECD:n kestävän kehityksen työssä Suomi on vaikuttanut kestävän kehityksen asiantuntijaryhmän
ohjelmaan vuosille 2005–2006.
Osallistumalla kansainväliseen ympäristörahoitukseen ja kumppanuushankkeisiin
Suomi edistää sekä kehitys- että ympäristöpoliittisia tavoitteita. Ulkoasiain- ja ympäristöministeriö tekevät parhaillaan selvitystä ympäristösopimusten kehitysmaiden
25
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tukea koskevista velvoitteista. Ulkoasiainministeriö on edistänyt Joensuun yliopiston ja YK:n ympäristöjärjestön (UNEP)
vuonna 2004 alkanutta yhteistyötä kansainvälisen ympäristöoikeuden ja diplomatian
saralla. Suomi on aktiivisesti ajanut aloitetta kaupan esteiden vähentämiseksi ympäristötuotteilta ja -palveluilta. YK:n kestävän
kehityksen toimikunnassa Suomi oli vuonna 2004 EU:n johtomaa asuinyhdyskuntakysymyksissä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttöä
Suomi on edistänyt käytännössä ulkoasiainministeriön, ympäristöministeriön, yritysten ja yliopistojen yhteistyössä Keski-Amerikan energiakumppanuusohjelmassa. EU:
n tasolla köyhyyden vähentäminen on sisällytetty unionin energia-aloitteeseen, jolla
edistetään energia- ja kehitysalojen yhteistyötä.
Ulkoasiainministeriö hallinnoi Suomen
koeohjelmaa Kioton pöytäkirjan mekanismien toteuttamiseksi. Ohjelmassa on seitsemän eri vaiheissa olevaa hanketta, joiden
tavoitteena on vähentää päästöjä ja edistää
sijoituksia ja puhtaan teknologian siirtoa
kehitysmaihin.
Maa- ja metsätalous
Vuonna 2004 syntyi laajapohjaisen valmistelun pohjalta Suomen tavoitteita täsmentävä maaseutukehityksen linjaus. Maataloustuotteiden kansainvälinen kauppa on ollut
esillä yhä enemmän. Ulkoasiain- ja maaja metsätalousministeriöiden yhteistyönä järjestettiin lokakuussa kansainvälinen
seminaari pientuottajien asemasta vapautumassa olevilla markkinoilla. EU:n sokeripolitiikan uudistuksesta teetettiin konsulttiselvitys.
Kansainvälisen maatalouspolitiikan ja
kehitysmaiden ruokaturvan kannalta keskeinen YK-järjestö on elintarvike- ja maatalousjärjestö (FAO). Se seuraa ruokaturvan
26

ja ravitsemuksen kehittymistä maailmanlaajuisesti ja tukee kehitysmaita niiden kehittäessä maatalouselinkeinojaan. Se
myös kokoaa laaja-alaisesti maa-, metsäja kalatalouden kysymykset saman katon
alle. Suomi on painottanut FAOn merkitystä tavoiteltaessa ensimmäistä vuosituhattavoitetta äärimmäisen nälän ja köyhyyden
voittamiseksi sekä nälkäisten ja köyhien määrän puolittamiseksi. FAOn puitteissa hyväksyttiin vuoden lopulla kansallisen toiminnan tueksi vapaaehtoiset ohjeet
jokaisen ihmisen oikeudesta riittävään ruokaan. Suomi on osallistunut ohjeiston laatimiseen, erityisesti EU:n puitteissa, sekä
ruokaturvan että ihmisoikeuksien näkökulmasta. Johdonmukaisesti Suomi on
myös kiinnittänyt huomiota eri yhteyksissä
muun muassa sukupuolten tasa-arvon sekä
kestävän kehityksen suureen merkitykseen.
Yleisesti FAO-toimintaan liittyviä kysymyksiä valmistellaan Suomessa erityisessä
FAO-toimikunnassa, jossa ovat edustettuna
sekä alan viranomaiset että järjestöt.
Kansainvälisiä metsäpolitiikkakysymyksiä valmistellaan ulkoasiainministeriön johtamassa kansainvälisen metsäpolitiikan virkamiestyöryhmässä. Ministeriö
osallistuu lisäksi Suomen kannanmuodostukseen maa- ja metsätalousministeriön
kansainvälisen metsäpolitiikan neuvottelukunnassa. EU-kantoja valmistellaan EU:
n kansainvälisen metsäpolitiikan työryhmässä. Kehityspoliittinen osasto on käynnistänyt metsäyhteistyön linjauksen laajapohjaisen valmistelun. Laittomia hakkuita
koskevassa keskustelussa ulkoasiainministeriö on pitänyt esillä kehitysnäkökulmaa.
Kansainvälisessä metsäpoliittisessa keskustelussa Suomi on korostanut metsien merkitystä köyhyyden vähentämisessä.
Koulutus, tutkimus ja kulttuuri
Ulkoasiainministeriön yhteistyö koulutus-,
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tutkimus- ja kulttuurialan laitosten kanssa on tiivistä, ja sen edelleen kehittäminen sisältyy valmisteilla olevaan opetusalan
kehityspolitiikan linjaukseen. Ministeriö on
kannustanut alan laitoksia vahvistamaan
kehityskysymysten opetus- ja tutkimusvoimavaroja ja osallistuu Suomen Akatemian
kehitystutkimuksen strategian kehittämiseen. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyötä kehitysmaiden kanssa edistämään on käynnistetty liikkuvuusohjelma
Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen
(CIMO) kanssa. Ulkoasiainministeriö, opetusministeriö ja Opetushallitus ovat teettäneet selvityksen kansainvälisyyskasvatuksen
tilasta Suomessa.
UNESCO-toimikunta on keskeinen toimija johdonmukaisuuden edistämisessä. Sen alkuvuodesta 2004 laatima Suomen
Koulutus kaikille -toimintasuunnitel-

ma (EFA) kattaa toimet sekä kansallisella tasolla että kehitysmaissa. Kulttuuri- ja
opetusministerit ja Kehityspoliittinen toimikunta yhtyivät UNESCO-toimikunnan
vetoomukseen Suomen tuen lisäämiseksi YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCOlle. Ulkoasiainministeriö, Opetushallitus ja UNESCO järjestivät
huhtikuussa kehitysmaiden koulutusalan
asiantuntijoille Suomen vierailun. Suomen opetusalan osaamista hyödynnetään
kehitysyhteistyössä muun muassa ulkoasiainministeriön ja Opetushallituksen
konsulttisopimuksella.
Kansalaisjärjestö- ja paikallisen yhteistyön määrärahoilla tuettua toimintaa lukuun ottamatta Suomen kehitysmaasuhteiden kulttuuriulottuvuus
on vähäinen. Vuoropuhelu kulttuurien vuorovaikutuksen edistämiseksi jat27
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kuu viranomaisten ja kulttuuritoimijoiden kesken Jyväskylän yliopistossa 2003
toteutetun koehankkeen pohjalta. Ulkoasiainministeriöllä, opetusministeriöllä ja kauppa- ja teollisuusministeriöllä on
yhteisprojekti ”Onko kulttuurilla vientiä?”, jossa on suositeltu kehitysmaaulottuvuuden kehittämisen selvittämistä.
Vireillä on myös YK:n kehitysohjelman
(UNDP) Kulttuuri ja kehitys -raportin
hyödyntäminen kansallisesti. Kulttuurivaihtohankkeiden käynnistämistä on vaikeuttanut rahoitusvälineen puute, mutta
parhaillaan valmistellaan uutta kulttuurialan yhteistyömuotoa. Liikunnan alalla
ulkoasiainministeriö rahoittaa kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötä, ja opetusministeriö on tehnyt alan yhteistyötä
Egyptin kanssa.
Terveys-, sosiaali- ja työelämän
kysymykset
Yhteistyö ulkoasiainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön välillä on tiivistä. Ulkoasiainministeriö on mukana
valmistelemassa sosiaali- ja terveysministeriön sosiaalisen kehityksen kansainvälistä yhteistyötä koskevaa linjausta, ja terveysalan asiantuntijat ovat olleet mukana
valmistelemassa linjausta hiv- ja aidskysymyksistä kehitysyhteistyössä. Sosiaali- ja terveysministeriön vetämä Suomen
osallistuminen Maailman terveysjärjestön (WHO) toimintaan tarjoaa johdonmukaisuuden edistämiseen mahdollisuuden, jota täydentävät ministeriöiden
väliset asiantuntijatapaamiset. Väestöliitto on tehnyt ulkoasiainministeriön kanssa yhteistyötä Kairon väestökonferenssin
10-vuotisseurantatapahtumassa. Suomen
terveys- ja sosiaalialan osaamista hyödynnetään kehitysyhteistyössä muun muassa
ulkoasiainministeriön ja STAKESin konsulttisopimuksen kautta.
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Työelämän kysymyksissä johdonmukaisuutta edistetään erityisesti työministeriön vetämässä ILO-neuvottelukunnassa. Kehityspolitiikka on noussut entistä
voimakkaammin Kansainvälisen työjärjestön (ILO) asialistalle globalisaation
sosiaalista ulottuvuutta pohtineen maailmankomission julkistettua raporttinsa. Työministeriö on järjestänyt raporttiin liittyviä seminaareja, ja aihe kuuluu
sen painopisteisiin Suomen EU-puheenjohtajakaudella. Suomi on käynnistämässä tukeaan ILOn nuorten työllisyysverkostolle.
Ulkoasiainministeriö tukee useita järjestöjä ja ohjelmia, jotka edistävät kansainvälistä keskustelua sosiaalisen kehityksen kysymyksistä ja tukevat
kehitysmaita sosiaalialan pitkäjänteisessä suunnittelussa. Suomalaiset asiantuntijatahot pyritään kytkemään mukaan
tähän toimintaan. STAKES ja Sheffieldin yliopisto toteuttavat globaalin sosiaalipolitiikan tutkimusohjelmaa, jota myös
ulkoasiainministeriö on rahoittanut.
Maailmanlaajuista vammaiskumppanuutta perustettaessa Suomella on ollut aktiivinen rooli.
Tietoyhteiskunta ja tieto- ja
viestintäteknologia
Kehityspoliittinen osasto käynnisti tietoyhteiskuntaa ja kehitystä koskevan linjauksen valmistelun vuonna 2004. Tämän
ohella ulkoasiainministeriön vetämä YK:n
tietoyhteiskuntahuippukokouksen
(WSIS) valmistelu tarjoaa keskeisen mahdollisuuden johdonmukaisuuden edistämiseen sekä suhteessa valtionhallintoon
että muihin sidosryhmiin. WSIS-prosessi on nostanut kehitysmaille keskeiset
kysymykset entistä voimakkaammin esiin
Suomessa ja EU:ssa tehtävässä tietoyhteiskuntatyössä. Suomi tukee Maailman

Politiikan johdonmukaisuudessa edistytään

Arabimaat ovat jääneet muista maista jälkeen tietotekniikan hyödyntämisessä. Kuva: Syyria / Matti Remes.

kauppajärjestön (WTO) tietoteknologiasopimusta ja sen laajentamista yhä useampiin maihin.
Muuttoliike
Muuttoliike ja kehitys -kysymykset ovat
konkretisoituneet kolmansissa maissa toteutettavien EU:n pilottihankkeiden
valmistelussa ja YK:n pakolaisjärjestössä (UNHCR) alkaneessa työssä kehitysyhteistyö- ja paluumuutto-ohjelmien yhteyksien vahvistamiseksi. EU-tasolla keskeinen
toimija johdonmukaisuuden edistämisessä on korkean tason maahanmuuttotyöryh-

mä, jonka työssä Suomi korostaa maahanmuuton kehitysvaikutusten monipuolista
huomioon ottamista. Maahanmuuttoon
liittyviä näkökulmia ei ole suoraan sisällytetty Suomen kahdenväliseen yhteistyöhön.
Pakolaisten paluumuuttoa Suomi rahoittaa UNHCR:n kautta mutta ei tue järjestön kehitysyhteistyöhankkeita. Ulkoasiainministeriö, sisäministeriö ja työministeriö
tekevät tiivistä yhteistyötä maahanmuuttopoliittisen ohjelman laadinnassa.
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Kehitysyhteistyön
keskittäminen ja
yhdenmukaistaminen

Keskittäminen
Kahdenvälisessä yhteistyössä kasvatetaan
pitkäaikaisten yhteistyömaiden osuutta maa- ja aluekohtaisesta lahjamuotoisesta yhteistyöstä. Vuonna 2003 maksatuksista 45 prosenttia kohdistui pitkäaikaisiin
yhteistyömaihin, kun tavoitteena on 60
prosenttia. Osuus on laskenut 2000-luvun
ensimmäisinä vuosina. Keskittämiselle on
jo laadittu aikatauluja. Yhteistyöhankkeita saatetaan päätökseen muissa kuin ensisijaisissa yhteistyömaissa siten, että tulosten
kestävyys turvataan, ja uutta kahdenvälistä
yhteistyötä aloitetaan vain keskittämiselle
määriteltyjen kriteerien mukaisesti. Egyptissä, Namibiassa ja Perussa siirrytään kehitysyhteistyösuhteista monipuolisempaan
yhteistyöhön ja kanssakäymiseen.
Yhteistyötä keskitetään myös toimialoittain niin, että pitkäaikaisissa yhteistyömaissa keskitytään korkeintaan kolmelle toimialalle tai yhteistyöohjelmaan, minkä lisäksi
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voidaan antaa budjettitukea köyhyyden
vähentämisohjelmalle. Kaikissa pitkäaikaisissa yhteistyömaissa on sovittu yhteistyöhallitusten kanssa aloista, joihin yhteistyössä keskitytään. Opetus ja maaseudun
kehittäminen on valittu yhteistyöaloiksi viidessä maassa, metsä neljässä, vesi kolmessa
ja terveys ja tuki hallinnon hajauttamiselle kahdessa maassa. Lisäksi yhdessä maassa tuetaan energia- ja oikeusaloja. Suomi
antaa budjettitukea köyhyyden vähentämisohjelmien toimeenpanolle Tansaniassa,
Mosambikissa ja Nicaraguassa.
Yhdenmukaistaminen
Suomen kansallinen harmonisaatiosuunnitelma valmistui maaliskuussa 2004. Suunnitelma perustuu OECD:n kehitysapukomiteassa (DAC) tehtyyn työhön toiminnan
yhdenmukaistamisen hyvistä käytännöistä, joiden perusteella Suomen haasteet
ja etusijalle asettamat asiat on määritelty maailmanlaajuisella, ulkoasiainministeriön ja yhteistyömaiden tasolla. Kansallisen
suunnittelun lisäksi Suomi osallistuu Nordic+ -ryhmän yhteisen suunnitelman toimeenpanoon. EU:n puitteissa Suomi toimii
työryhmässä, joka toimitti marraskuussa
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Suomi edistää kehitysyhteistyössään ihmisoikeuksia, demokratiaa ja hyvää hallintoa. Kuva: Matti Nummelin.

2004 EU:n yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvostolle (YAUN) unionin harmonisaatiosuunnitelman. Kaikkien näiden suunnitelmien toimeenpano on kytketty osaksi
kehityspoliittisen ohjelman toimeenpanoa
ja seurantaa.
Suunnitelmat korostavat osallistumista toiminnan yhdenmukaistamiseen yhteistyömaissa niiden itsensä johtamissa prosesseissa. Tavoitteena on tuloksellinen
yhteistyö köyhyyden vähentämisohjelmien puitteissa. Suomi on osallistunut yhteistyöhallitusten omiin avun yhdenmukaistamistoimiin, joita esimerkiksi Vietnamissa ja
Etiopiassa myös rahoitetaan muiden avunantajien kanssa yhteisillä korirahastoilla.
Suomi on osallistunut lisäksi yhdenmukaistamiseen ohjelmayhteistyön puitteissa, jolloin välineinä ovat budjettituki köyhyyden
vähentämiseen ja sektoriohjelmat.
Toiminnan yhdenmukaistaminen edel-

lyttää hallintomenettelyjen ja ohjeiden uudistamista. Suomi laati budjettitukiohjeen kesäkuussa 2004 ja suunnittelee
yhteistyöneuvotteluohjeen ja kahdenvälisten hankehallinto-ohjeistojen uudistamista
sekä taloussuunnittelujärjestelmän kehittämistä siten, että Suomen rahoituksen
ennakoitavuus paranee.
Suomi osallistuu ja vaikuttaa sekä YKjärjestelmän että kehitysrahoituslaitosten
puitteissa tapahtuvaan toiminnan yhdenmukaistamiseen. Suomi osallistuu myös
kansainväliseen keskusteluun kehitysyhteistyön käytäntöjen yhdenmukaistamisesta OECD:n kehitysapukomiteassa (DAC).
Komitean työ on ollut tärkeä voimavara
Suomen laatiessa omia suunnitelmiaan ja
arvioidessa edistymistään.
Ulkoasiainministeriössä toimii harmonisaatiotiimi, johon osallistuvat eri osastojen edustajat. Ryhmä vastasi kansallisen
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harmonisaatiosuunnitelman laatimisesta, ja
jatkossa se edistää ja seuraa suunnitelman
toimeenpanoa. Lisäksi ministeriön ohjelmayhteistyöryhmällä on ollut tärkeä rooli esimerkiksi budjettitukiyhteistyön edistämisessä.
Suomi on juuri saanut valmiiksi ensimmäisten raporttinsa OECD:n kehitysapukomitealle osana valmistautumista vuonna 2005 pidettävään yhdenmukaistamista
käsittelevään huippukokoukseen. Tärkeimpiä saavutuksiamme yhdenmukaistamisessa ovat
• vahva poliittinen sitoutuminen kehityspoliittisessa ohjelmassa 2004
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•

•

käytännössä tapahtuva toiminnan
yhdenmukaistaminen ohjelmayhteistyön puitteissa, esimerkiksi ohjelmien
suunnittelussa, taloushallinnossa,
seurannassa ja raportoinnissa sekä
yhteistoiminnassa, ja yhdenmukaisuus
yhteistyöhallituksen itsensä etusijalle
asettamien asioiden kanssa
selkeä suunnitelma omien hallinnollisten ohjeistojemme uudistamiseksi.
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Määrärahat ja niiden
käyttö

Kuvio 1

MEUR

Vuoden 2004 talousarviossa kehitysyhteistyömäärärahat olivat yhteensä 545,6 miljoonaa euroa. Tämä vastasi talousarvioesityksen laatimisen aikaan 0,37 prosentin
osuutta ennustetusta bruttokansantulosta (BKTL). Määrärahat kasvoivat vuoteen
2003 verrattuna 38,8 miljoonalla eurolla. Vuosittaisesta euromääräisestä kasvusta huolimatta määrärahojen bruttokansantulo-osuus on säilynyt likipitäen samalla
tasolla. Määrärahojen reaalinen euromääräinen sekä BKTL-osuudella mitattu kehitys ilmenee kuviosta 1.
Hallitus sitoutui helmikuussa 2004
hyväksytyssä kehityspoliittisessa ohjelmassaan kehitysyhteistyömäärärahojen kasvattamiseen noin 220 miljoonalla eurolla hallituskauden aikana. 1990-luvun alun
voimakkaiden leikkausten jälkeen kehitysyhteistyömäärärahojen volyymi kasvoi
130,8 miljoonaa euroa vuosina 1997–2002,
mutta BKTL-osuus pysytteli 0,33–0,34 prosentissa. Vuosien 2003 ja 2004 määrärahat olivat 506,8 ja 545,6 miljoonaa euroa,
mikä tarkoitti BKTL-osuuden kääntymistä
kasvuun: 0,36 prosenttiin vuonna 2003 ja
0,37 prosenttiin vuonna 2004 määrärahalla mitattuna. Kasvun ennakoidaan jatkuvan
siten, että noin 0,45 prosentin BKTL-osuus
saavutetaan vuonna 2007.
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Kuvio 2
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Kuvio 3
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Vuosittain myönnetyt määrärahat toteutuvat maksatuksina. Lopulliset maksatusluvut eroavat aina kyseiselle vuodelle osoitetuista määrärahoista, koska maksatusten
lopulliseen suuruuteen vaikuttavat muun
muassa käytettävissä olevien määrärahojen maksatusaste sekä negatiivisina, palaumavirtoja aiheuttavina erinä kehitysluottojen kuoletukset.
Vuoden 2003 toteutuneet maksatukset
olivat 494,2 miljoonaa euroa, joka vastaa
0,35 prosenttia bruttokansantulosta. Vuoden 2003 määrärahat olivat 506,8 miljoonaa euroa. Maksatusten BKTL-osuus pysyi
ennallaan vuoteen 2002 verrattuna. Tätä
ennen jo vuodesta 1994 lähtien se oli pysytellyt pitkälti samalla tasolla vaihdellen 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 2003 maksatuslukujen BKTL-osuuksia
vertailtaessa Suomi sijoittuu kymmenennelle sijalle OECD:n kehitysapukomitean
(DAC) jäsenmaiden keskuudessa. Taloutensa kokoon nähden suurimpia avunantajia
vuonna 2003 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 2003 on
esitetty kuviossa 3. Vastaavat rahamääräiset
luvut (USD) ovat kuviossa 4.
Määrärahojen jako eri käyttökohteisiin
Vuonna 2004 varsinaisen kehitysyhteistyön
momentin (24.30.66) kokonaissumma kasvoi vuodesta 2003 noin 38,8 miljoonalla
eurolla. Vuonna 2004 momentin määrärahat olivat 409,96 miljoonaa euroa. Vuoden
2004 talousarviossa määrärahoja kohden-

nettiin eniten maa- ja aluekohtaiseen kehitysyhteistyöhön, yhteensä 128 miljoonaa
euroa. Monenkeskiseen kehitysyhteistyöhön ohjattiin 109 miljoonaa euroa ja
Euroopan kehitysrahastolle (EKR) 40 miljoonaa euroa. Irakin jälleenrakennukseen
ohjattiin kansainvälisten rahoituslaitosten
ja YK-järjestelmän kautta varoja yhteensä 5 miljoonaa euroa maittain kohdentamattoman kehitysyhteistyön momentilta.
Afganistanin jälleenrakennukseen Suomi
osallistui noin 6,4 miljoonalla eurolla, joka
rahoitettiin maa- ja aluekohtaisen kehitysyhteistyön momentilta.
Vuoden kuluessa momentin käyttösuunnitelmakohdittaista jakoa jouduttiin tarkistamaan kahdesti. Tehdyissä kohdennuksissa varsinkin maa- ja aluekohtaisen
kehitysyhteistyön, maittain kohdentamattoman kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun määrärahoja kasvatettiin. Maa- ja
aluekohtaisen kehitysyhteistyön osalta lisäykset koskivat erityisesti Suomen osallistumista Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin ETC-rahastoon (Early Transition
Countries), UNDCP:n huumeiden vastaista ohjelmaa Itä-Euroopassa ja Keski-Aasiassa, Itä-Afrikan pitkäaikaisia yhteistyömaita
sekä Egyptiä ja palestiinalaisalueita. Maittain kohdentamattoman kehitysyhteistyön lisämäärärahat kohdennettiin Suomen
kehityspolitiikan kannalta tärkeään temaattiseen yhteistyöhön erityisesti YK:n erityisjärjestöjen kautta. Humanitaarisen avun
määrärahalisäykset johtuivat pääosin eteläisen Afrikan ja Afrikan sarven kuivuusongelmasta. Lisämäärärahoja ohjattiin myös
kansainvälisten avustusjärjestöjen tukemiseen, monenkeskiseen kehitysyhteistyöhön
sekä kehitysyhteistyön suunnittelu- ja tukitoimintoihin. Korkotukeen ohjattuja vuoden 2004 talousarvion määrärahoja vähennettiin lähinnä korkotason laskun vuoksi,
ja Euroopan kehitysrahaston maksatukset
toteutuivat arvioitua pienempinä.
M Ä Ä R Ä R A H AT J A N I I D E N K Ä Y T T Ö
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Kehitysyhteistyömäärärahat käyttösuunnitelmakohdittain
2003-2005, MEUR
Lopullinen
käyttösuunnitelmakohdittainen
jako
2004

Talousarvio

109,1
129,9
36,3
34,9

113,7
155,4
43,0
30,0

42,0

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

44,5

46,0

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

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

7,2
0,9
44,4
3,0

7,3
0,9
51,6
10,0

371,2
2,2

410,0
2,2

410,0
2,2

457,9
2,3

0,0

0,0

0,0

0,0

373,4

412,2

412,2

460,2

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

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

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

23,5
13,9
70,2
15,4

9,4

7,6

7,6

16,9

2. Muu kehitysyhteistyö yhteensä

133,3

133,4

133,4

139,9

Kehitysyhteistyö yhteensä (1.+ 2.)

506,8

545,6

545,6

600,1

Osuus bruttokansantulosta (BKTL)

0,35%

0,37%

0,37%

0,39%

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 tiedotus
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
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Määrärahojen jakautuminen käyttösuunnitelmakohdittain vuonna 2004 käy
ilmi taulukosta 1, joka esittää sekä vuosien 2003 ja 2004 talousarvion mukaiset jaot
että vuoden 2004 lopullisen käyttösuunnitelmakohtaisen jaon. Lisäksi taulukossa näkyy vuoden 2005 talousarvion mukainen jakauma.
Syksyllä 2004 toteutettiin kehityspoliittisen ohjelman ensimmäinen vuosiarviointi. Johtopäätöksissä todettiin muun muassa,
että monet kehitysyhteistyömäärärahojen
kohdentamiseen liittyvät kehityspoliittisen
ohjelman linjaukset ovat viime vuosina jo
toteutuneiden maksatustrendien mukaisia.
Kasvavista määrärahoista suurin osa kanavoituu kahdenväliseen yhteistyöhön. Suomen panostus vähiten kehittyneisiin (LDC)
ja Saharan eteläpuolisiin Afrikan maihin
on kasvamassa. Ohjelmayhteistyön maksatukset ovat kasvaneet sekä määrällisesti että suhteessa kokonaisuuteen. Suomen
YK-kehitysrahoituksesta valtaosa suuntautuu neljälle järjestölle (UNDP, UNICEF,
UNFPA, WFP). Verrattuna edelliseen vuoteen vuoden 2003 maksatuksissa merkittävin muutos on EY:n kehitysyhteistyörahoituksen osuuden kasvaminen 12 prosentista
19 prosenttiin EKR-maksatusten kasvun
myötä. Muun monenkeskisen rahoituksen
määrä ja osuus pienenivät.
Suurin haaste kehityspoliittisen ohjelman linjausten toimeenpanossa liittyy kehitysyhteistyön keskittämiseen. Tavoitteena
on kohdistaa 60 prosenttia maa- ja aluekohtaisista lahjamuotoisista maksatuksista
pitkäaikaisiin yhteistyömaihin. Tämä edellyttää alueosastojen tekemien aikataulutettujen keskittämissuunnitelmien järjestelmällistä toimeenpanoa tulevien vuosien
aikana. Samalla tulee varmistaa kasvava panostus vähiten kehittyneisiin maihin
(LDC-maat).

Myöntö- ja sopimusvaltuuksien
kohdentaminen
Myöntö- ja sopimusvaltuuksilla tarkoitetaan talousarvioon tehtyjä varauksia sellaisia menoja varten, jotka syntyvät talousarviovuotta seuraavina vuosina. Valtuudet
ovat tarpeen, jotta kehitysyhteistyötä 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 2004 talousarviossa eduskunta
myönsi varsinaiselle kehitysyhteistyölle 385
miljoonan euron valtuudet. Kohdentamispäätöksen perustelut noudattavat valtioneuvoston helmikuussa 2004 hyväksymää
kehityspoliittista ohjelmaa, joka sitoo Suomen kehityspolitiikan tavoitteet entistäkin
kiinteämmin vuosituhattavoitteisiin.
Lisäksi eduskunta myönsi ensimmäisen lisätalousarvion yhteydessä varsinaiselle
kehitysyhteistyölle lisävaltuuksia 30 miljoonaa euroa, joten yhteensä vuoden 2004 valtuudet ovat 415 miljoonaa euroa. 30 miljoonaan euron lisävaltuudet kohdennettiin
maa- ja aluekohtaiseen kehitysyhteistyöhön
Kenian, Mosambikin, Tansanian, Vietnamin
ja Egyptin kanssa tehtävään yhteistyöhön.
Monenkeskiseen kehitysyhteistyöhön oli
talousarviossa varattu valtuuksia 166 miljoonaa euroa, joista valtioneuvosto päätti kohdentaa YK:n erityisjärjestöjen kanssa
tehtävään yhteistyöhön 76 miljoonaa euroa
sekä kehitysrahoituslaitosten kanssa tehtävään yhteistyöhön 90 miljoonaa euroa. Valtuudet kohdennettiin järjestöittäin seuraavasti:
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Järjestö

Miljoonaa euroa

YK:n kehitysohjelma UNDP

15,0

YK:n väestörahasto UNFPA

28,0

YK:n lastenrahasto UNICEF

27,0

Maailman elintarvikeohjelma WFP

6,0

Aasian kehitysrahasto (AsDF 9)

16,0

Pohjoismaiden kehitysrahasto (NDF-5)

63,0

HIPC-velkaohjelma

10,0

Maailmanpankin kumppanuusohjelma

Maa- ja aluekohtaiseen yhteistyöhön
varattiin yhteensä 164 miljoonan euron
valtuudet (134 miljoonaa euroa talousarvion 2004 valtuudet sekä 30 miljoonaa euroa

Maa tai alue
Vietnam
Mosambik
Nepal
Etiopia
Tansania
Nicaragua
Kenia
Sambia
Peru
Egypti
Namibia
Burkina Faso
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MEUR
18,9
24,5
10,0
8,3
20,2
10,7
8,3
9,8
1,0
3,4
1,2
0,5
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1,0

lisätalousarvion valtuudet), joista kohdennettiin pitkäaikaisille yhteistyömaille 110,7
miljoonaa euroa ja muille yhteistyömaille 53,3 miljoonaa euroa. Valtuudet kohdennettiin maittain seuraavasti:
Maa tai alue
Palestiinalaisalueet
Etelä-Afrikka
Länsi-Balkan
Afganistan
Laos
Aasian alueellinen yhteistyö
Latinalaisen Amerikan alueellinen
yhteistyö
Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan
alueellinen yhteistyö
Itä- ja Länsi-Afrikan alueellinen
yhteistyö
Eteläisen Afrikan alueellinen yhteistyö

MEUR
5,2
6,5
8,0
5,0
0,5
4,0
6,8
2,7
2,8
5,7
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Valtioneuvoston päätökseen kehitysyhteistyön vuoden 2004 myöntö- ja sopimusvaltuuksien kohdentamisesta on kirjattu,
että ulkoasianministeriöllä on mahdollisuus
tehdä valtioneuvoston periaatepäätöksen
mukaisesti muutoksia kohdennettuihin valtuuksiin käyttösuunnitelmakohtien sisällä. Maa- ja aluekohtaisen kehitysyhteistyön
osalta muutokset ovat mahdollisia, mikä-

li olosuhteet tai painavat poliittiset tekijät
yhteistyömaassa niin edellyttävät. Vuonna
2004 kehitysyhteistyön valtuuksien käyttö
erosi alkuperäisestä kohdentamispäätöksestä, koska muutamien maiden hankesuunnittelut eivät edenneet odotetulla tavalla.
Maa- ja aluekohtaisen yhteistyön toteutunut valtuuksien käyttö maittain:

Maa tai alue

MEUR

Maa tai alue

MEUR

Vietnam
Mosambik
Nepal
Etiopia
Tansania
Nicaragua
Kenia
Sambia
Peru
Egypti
Namibia
Muut
Burkina Faso

15,8
11,2
11,7
0
33,3
10,0
3,1
17,3
1,7
4,2
1,9
0,4
1,1

Palestiinalaisalueet
Etelä-Afrikka
Länsi-Balkan
Afganistan
Laos
Aasian alueellinen yhteistyö
Latinalaisen Amerikan
alueellinen yhteistyö
Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan
alueellinen yhteistyö
Itä- ja Länsi-Afrikan alueellinen
yhteistyö
Eteläisen Afrikan alueellinen yhteistyö

7,5
10,9
8,0
5,8
0,5
4,0

Myöntö- ja sopimusvaltuuksien jakautuminen ilmenee alla olevasta taulukosta:
Myöntö- ja sopimusvaltuuksien
kohdentaminen vuonna 2004

7,4
0,1
1,8
6,4

Valtuuksien käyttöaste oli korkea, noin
96 prosenttia. Ainoastaan korkotuesta jäi
merkittävästi valtuuksia käyttämättä.

Talousarvion
valtuus MEUR

Monenkeskinen kehitysyhteistyö
Maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö
Euroopan kehitysrahasto
Maittain kohdentamaton kehitysyhteistyö
Humanitaarinen apu
Kehitysyhteistyön suunnittelu ja tukitoiminnot
sekä kehitysyhteistyöosaston tiedotus
Kehitysyhteistyön evaluointi ja sisäinen tarkastus
Tuki kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle
Korkotuki

166,0
134,0
0,0
12,5
0,0

YHTEENSÄ

385,0

Lisätalousarvion
valtuus MEUR
30,0

Valtuuspäätös
MEUR
166,0
164,0
0,0
12,5
0,0

4,5
0,0
40,0
28,0

4,5
0,0
40,0
28,0
30,0

415,0
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Kansalaisjärjestöjen
kehitysyhteistyö
Ulkoasiainministeriön kansalaisjärjestöyksikkö tukee sekä suomalaisten järjestöjen
hankkeita kehitysmaissa että jossakin määrin myös kansainvälisten järjestöjen kehitysyhteistyötä. Kansalaisyhteiskunta ja
kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyö ovat
laadullisesti ja määrällisesti merkittävä osa
suomalaista kehitysyhteistyön kokonaisuutta. Järjestöillä on merkittävä rooli köyhyyden vähentämisessä, ihmisoikeuksien
toteuttamisessa, konfliktien ehkäisemisessä sekä demokratian ja rauhan vahvistamisessa. Kehityskysymyksistä kiinnostuneille
suomalaisille järjestöt tarjoavat mahdollisuuden osallistua kehitysyhteistyöhön niin
kotimaassa kuin kumppanimaissa. Ne pystyvät myös vaikuttamaan kehityspolitiikan
suuntiin ja sisältöihin Suomessa, Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyö täydentää Suomen kahdenvälistä kehitysyhteistyötä ja luo
perustaa valtioiden rajat ylittävälle ymmärrykselle ja kulttuurien väliselle vuorovaikutukselle.
Valtioneuvoston tekemissä kehitysyhteistyön periaatepäätöksissä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön vuotuiseksi tavoitetasoksi on asetettu 10–15 prosenttia
varsinaisen kehitysyhteistyön määrärahoista. Vuoden 2004 talousarviossa määrä oli
44,4 miljoonaa euroa, eli 10,8 prosenttia,
josta noin 42,8 miljoonaa euroa varattiin
suomalaisten kansalaisjärjestöjen ja säätiöiden kehitysyhteistyöhön. Kansainvälisten
kansalaisjärjestöjen hankkeisiin ohjattiin
noin 1,3 miljoonaa euroa.
Vuoden 2004 hanketuet myönnettiin
helmikuussa. Määräaikaan mennessä hanketukihakemuksia vuosille 2004–2006 tuli
yhteensä 199 kappaletta. Tukea hakenei40
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ta järjestöjä oli 129, ja haetun tuen kokonaissumma 10,5 miljoonaa euroa. Vuodelle 2004 tukea myönnettiin yhteensä 4,35
miljoonaa euroa 94 eri hankkeeseen. Siten
hanketukihakemusten hylkäysprosentti oli
58,6 prosenttia. Kansalaisjärjestöhankkeiden keskimääräinen hankekoko vuonna
2004 oli noin 57 000 euroa vuodessa.
Valtaosa kansalaisjärjestöhankkeista
toteutetaan Afrikassa, jonka osuus vuonna
2004 myönnetystä tuesta oli 52 prosenttia.
Aasian osuus oli 26 ja Latinalaisen Amerikan 21 prosenttia. Oseania ja Eurooppa jakoivat molemmat yhden prosentin
kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötuesta. Myönnetty tuki jakaantui vuonna 2004
siten, että opetusalan hankkeet muodostivat 31 prosenttia kaikista hankkeista, sosiaalipalvelut 20 prosenttia, väestö ja terveys
molemmat 13 prosenttia ja monisektoriset
hankkeet 11 prosenttia. Erityinen painopiste on vammaisten aseman edistämisessä.
Suomalaiset vammaisjärjestöt ovatkin aktiivisesti mukana kehitysyhteistyössä. Vammaishankkeiksi luettaville, eri sektoreille luokiteltaville hankkeille myönnettiin 15
prosenttia jaetusta tuesta.
Vuonna 2004 kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötuen hakuaikaa aikaistettiin
siten, että määräaika vuoden 2005 hakukierroksen hakemuksille oli 31.5.2004.
Aikaistamispäätöksellä haluttiin mahdollistaa se, että järjestöt saisivat tuen käyttöönsä heti vuoden alusta. Tästä syystä vuoden 2004 puolella annettiin päätökset myös
vuoden 2005 hakukierroksesta.
Vuoden 2005 hakukierroksella tukea
haettiin 216 hankkeelle, yhteensä noin 15
miljoonalla eurolla vuodelle 2005. Eniten tukea haettiin Afrikassa toteutettaviin
hankkeisiin, toiseksi eniten Aasiaan. Tukea
myönnettiin yhteensä noin 5,87 miljoonaa
euroa vuodelle 2005 yhteensä 106 hankkeelle. Hylkäysprosentti oli 60 prosenttia.
Tuettavista järjestöistä neljä on uusia järjes-
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Groznyin soppakeittiö Tshetsheniassa tarjoaa Kirkon Ulkomaanavun tuella ruuan noin 500 ihmiselle seitsemänä
päivänä viikossa. Kuva: Mari Paajanen / Kirkon Ulkomaanapu.

töjä. Uusista hankkeista päätettäessä painotettiin kumppanuutta, tasa-arvoa ja hyvää
hallintoa.
Vuoden 2005 hakukierroksella toteutettiin kokeiluhankkeena niin sanottu vammaisklusteri, jossa kansalaisjärjestöyksikkö
ja vammaiskattojärjestö FIDIDA arvioivat
vammaishankkeet yhteistyössä. Tukipäätökset teki edelleen ministeri.
Kansalaisjärjestöyksikkö tuki yhtätoista kansainvälistä kansalaisjärjestöä vuonna
2004 yhteensä noin 1,3 miljoonalla eurolla. Kansalaisjärjestöyksikön vastuualueena
olevien sosiaali- ja terveysalojen (mukaan
lukien tasa-arvo ja opetus) sekä konfliktien
ehkäisyyn ja rauhanprosessien tukemiseen
keskittyvien järjestöjen tuki ohjautuu pitkäaikaisille yhteistyöjärjestöille.
Vuoden 2003 lopussa solmittujen kumppanuussopimuksien myötä noin puolet
kansalaisjärjestöille annettavista kehitys-

yhteistyön valtionavustuksista on kanavoitunut kumppanuusjärjestöille. Aiemmin
kehysjärjestöinä tunnettujen suurien järjestöjen yhteistyön sisältöä määrittävät kumppanuussopimukset ja rahoitussopimukset
uusittiin vuosille 2004–2007.
Kumppanuusjärjestöjä ovat Fida International (entinen Suomen Vapaa ulkolähetys/LKA), Frikyrklig samverkan, Kansainvälinen solidaarisuussäätiö, Kirkon
Ulkomaanapu, Suomen Ammattiliittojen
Solidaarisuuskeskus, Suomen Lähetysseura, Suomen Punainen Risti ja World Vision.
Uutena järjestönä mukaan tuli Plan Suomi
Säätiö, jonka kanssa ulkoministeriö allekirjoitti nelivuotisen kumppanuussopimuksen
joulukuussa 2004. Planista tuli ulkoministeriön yhdeksäs kumppanuusjärjestö.
Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyövaroista tuetaan lisäksi kolmen suomalaisen säätiön toimintaa. Säätiöillä ei ole omia
KANSALAISJÄRJESTÖJEN KEHITYSYHTEISTYÖ
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Suomi painottaa helposti syrjäytyvien ryhmien, kuten vammaisten tasavertaisia mahdollisuuksia osallistua
yhteiskuntansa toimintaan. Kuva: Nicaragua / Matti Nummelin.

kehitysyhteistyöhankkeita, vaan ne jakavat
varoja edelleen toimialoilleen keskittyneille
kehitysmaiden järjestöille ja kehitysmaissa
toimiville kansainvälisille järjestöille. Säätiöt ovat ympäristö- ja kansalaisjärjestöjen yhteenliittymä Siemenpuu, vammaisten asemaa edistävä Abilis sekä Kansalaisten
ihmisoikeussäätiö KIOS.
Kehitysyhteistyövaroilla tuetaan myös
Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepaa,
joka toimii suomalaisten kehitysyhteistyön
parissa toimivien kansalaisjärjestöjen kattojärjestönä. Kepan uuden, vuodet 2004–
2006 kattavan yhteistyösopimuksen myötä
painotus siirtyy aiempaa enemmän suomalaisen kansalaisyhteiskunnan kehitysyhteistyöosaamisen vahvistamiseen.
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■ Kehityspoliittisen ohjelman
merkitys järjestöyhteistyössä
Kehityspoliittinen ohjelma korostaa kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön osuuden
kasvua. Kansalaisjärjestöyksikkö onkin pyrkinyt suuntaamaan voimavaroja uudelleen
hanketuen mekaanisesta hoitamisesta järjestöjen kehityspoliittiseen ohjaukseen. Yhä
kasvava osa kehitysyhteistyömäärärahoista ohjautuu kansalaisjärjestökentän kautta, joten järjestöjenkin tulee tuntea ja ottaa
huomioon keskeiset kehityspoliittiset linjaukset.
Maaliskuussa 2004 järjestetyssä vuotuisessa kansalaisjärjestöseminaarissa korostettiin uuden kehityspoliittisen ohjelman
merkitystä myös kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä. Erityisesti hankkeiden laatuun paneutuneeseen seminaariin osallistui runsaasti kansalaisjärjestöjen edustajia.
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Fida Internationalin työpaja Mumbain slummissa, Intiassa. Kuva: Rauli Virtanen.

He esittivät huolensa pienten järjestöjen toimintamahdollisuuksista ja pitkäjänteisen
toiminnan vaikeudesta valtuuksien supistuessa ennakoidusta.
Kansalaisjärjestöt toteuttavat hankkeita
monissa sellaisissa maissa ja sellaisilla toimialoilla, joilla ei ole kahdenvälistä yhteistyötä. Kansalaisjärjestöjen halutaan säilyttävän
itsenäisyytensä toiminta-alojen ja -alueidensa valinnassa, vaikka niitä kannustetaankin ottamaan enemmän huomioon Suomen
pitkäaikaiset yhteistyömaat sekä muut periaatepäätösten linjaukset omassa työssään.
Kansalaisjärjestöille myönnettävää tukea
hallinnoivan kansalaisjärjestöyksikön normaalivahvuus on mitoitettu vain hanketuen
jakamiseen, joten valtionavustusten lainmukaiseen valvontaan ja tehokkuuden arviointiin ei ole voimavaroja. Jatkuvuuden ja
asiantuntemuksen takaamiseksi on pohdittu mahdollisuutta uudistaa hankehallintoa.

Kansalaisjärjestöavustusten hallintoon liittyvien tehtävien hoitamisesta ministeriön
ulkopuolella laadittiin vuonna 2004 selvitys
Helsinki Consulting Groupin toimesta. Muita kehittämisprojektiin vaikuttavia prosesseja ovat ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyön hallintoselvitys sekä FIDIDAn kanssa
toteutettu vammaisklusterin kokeilu. Huhtikuussa valmistunut niin sanottu säätiöselvitys esiteltiin myös kansalaisjärjestöjen edustajille.
Vuoden 2004 aikana erityistä huomiota kiinnitettiin projektien seurantaan. Kansalaisjärjestöyksikkö on ottanut käyttöön
projektiseurantamatkan toteuttamisohjeen
ja valmistellut tilintarkastusohjeiston järjestöille. Tapauksiin, joissa on turvauduttava valtionavustuksen takaisinperintään,
valmistellaan ohjeita, joilla varmistetaan
kansalaisjärjestöjen yhdenvertainen kohtelu
perintäasioissa.
KANSALAISJÄRJESTÖJEN KEHITYSYHTEISTYÖ
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Suomalaisia kansalaisjärjestöjä on rohkaistu hakemaan EY-hanketukea. Toistaiseksi Suomesta on tullut vähemmän hakemuksia kuin muista EU-maista, mutta ne
ovat olleet tuloksellisia: noin 60 prosenttia
jätetyistä hakemuksista on hyväksytty. EY
on asettanut hankkeille minimikoon, jossa
EY:n tuki on 50 000 euroa ja omavastuu 12
500 euroa. Tämä ylittää useimpien suomalaisten järjestöjen voimavarat.

■ Kansalaisjärjestöyhteistyön
tulokset ja vaikuttavuus
Vuoden 2004 aikana arvioitiin suomalaisten kansalaisjärjestöjen työtä Tansaniassa.
Kansalaisjärjestöhankkeita on kritisoitu siitä, että ne rajaavat usein kehityspoliittisen
ohjelman painottaman kansalaisyhteiskunnan vahvistamisen päämääriensä ulkopuolelle. Siten hankkeet voivat keskittyä tavoittelemaan ainoastaan ruohonjuuritason
vaikuttavuutta, jolloin tuetaan erityisesti konkreettista palveluntuotantoa ja siten
myös ihmisoikeuksien paikallista toteutumista. Järjestöhankkeet eivät välttämättä ota huomioon maiden omia kansallisia
kehityssuunnitelmia.
Olennaisin kritiikki kohdistui omistajuuden ja osallistumisen puutteeseen.
Useissa tapauksissa suomalaisten ja afrikkalaisten kumppaneiden suhteita leimasi epätasa-arvoinen rahoittaja–vastaanottaja-asetelma. Suurin haaste on toiminnallinen,
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institutionaalinen ja taloudellinen kestävyys: vaara toimintojen romahtamisesta avunantajan rahoituksen loppuessa on
todellinen.
Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöllä
on merkittävät kehitysnäkymät. Kansalaisjärjestöjen tekemää työtä halutaan tukea,
mistä syystä vuoden 2004 aikana ryhdyttiin
valmistelemaan järjestöjen omavastuuosuuden laskemista 15 prosenttiin nykyisen 20
prosentin sijaan vuoden 2006 hakukierrosta varten. Linjaus osoittaa, että kansalaisjärjestöjen toteuttamaa kehitysyhteistyötä
arvostetaan ja sen tuloksekkaalle toteutumiselle halutaan turvata entistä paremmat
mahdollisuudet.
Kansalaisjärjestöyksikön nykyinen tilastointi- ja raportointijärjestelmä ei ole mahdollistanut järjestöjen hankkeiden seuraamista tavoitteiden toteutumisen kannalta.
Vuodesta 2004 lähtien kumppanuusjärjestöiltä on kuitenkin edellytetty vuosituhattavoitteisiin keskittymistä raportoinnissaan, joten näiden järjestöjen osalta tilanne
selkiytyy jatkossa. Pienet järjestöt jatkavat
raportointiaan toistaiseksi entisellä pohjalla. Kuitenkin voidaan arvioida, että pääosa
pienten järjestöjen hankkeista paneutuu
köyhyyden poistamiseen ruohonjuuritasolla. Hankkeet pääsevät pääosaltaan tavoitteisiinsa, ja osa projekteista on onnistunut
luomaan uusia, kustannustehokkaita työskentelytapoja ja siten tuottamaan merkittäviä tuloksia pienillä voimavaroilla.
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EY:n kehitysyhteistyö

Euroopan yhteisön ja sen jäsenmaiden
kehitysyhteistyö on maailman suurin lahjamuotoisen kehitysavun lähde. EY:n kehitysyhteistyön toimeenpano kuuluu Euroopan
komissiolle, ja sitä rahoitetaan 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 (AKTmaat) kanssa.
Vuonna 2004 Suomen tavoitteena oli
kehityspoliittisen ohjelman mukaisesti
parantaa EY:n yhteisöavun laatua ja sen
perillemenoa ja samalla varmistaa, että apu
suunnataan köyhyyden vähentämiseen.
Suomi on pyrkinyt edistämään avun koordinaatiota eri toimijoiden kesken ja lisäämään eri politiikkalohkojen välistä johdonmukaisuutta. Vuonna 2004 Suomi osallistui
aktiivisesti huhtikuussa perustetun EU:n
harmonisaatiotyöryhmän työhön. Työryhmä valmisteli toimintaohjelman komission
ja jäsenmaiden toimenpiteiksi yhdenmukaistamisen edistämiseksi. Toimintaohjelma tulee olemaan tärkeä osa unionin
panosta maaliskuun 2005 korkean tason
harmonisaatiokokouksessa.
Koordinaation ja yhdenmukaistamisen
edistäminen on osa EU:n Monterreysitoumusten seurantaa. Toinen tärkeä osa
tätä on unionin antamien virallista kehitysapua koskevien ODA-tavoitteiden toteutumisen seuranta. Seurantatiedot näyttävät,
että tavoitteet saavuttaa 0,39 prosentin bruttokansantulotaso vuoteen 2006 mennessä

tullaan EU:ssa saavuttamaan. Tämän vuoksi
myös Suomi tuki marraskuun yleisten asiain
neuvostossa kantaa, jonka mukaan aloitetaan neuvottelut uusien tavoitteiden asettamisesta. Suomi tukee myös sitä, että yhteisön avusta nykyistä suurempi osa
kohdennetaan köyhille ja vähiten kehittyneille maille.
Suomi on järjestelmällisesti ajanut ja
pitänyt esillä edellä mainittuja tavoitteita
EU:n kaikilla tasoilla. Näin Suomi on antanut oman panoksensa yhteisön avun laadun ja perillemenon parantamiseen.
Tavoitteet kuitenkin konkretisoituvat vasta
niiden siirtyessä ja sisäistyessä maatason
toimintaan. Suomen etusijalle asettamista
tavoitteista on keskusteltu epävirallisemmissa kokoonpanoissa esimerkiksi samanmielisten maiden kesken ja pohjoismaisissa
tapaamisissa.
Suomi täydentää omaa kehitysyhteistyötään EY:n kehitysyhteistyön välineillä ja on
tehostanut näiden käyttöä esimerkiksi kaupallis-taloudellisessa yhteistyössä ja kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä. Molempien suhteen kehitys on ollut myönteistä.
Suomi on myös pyrkinyt vaikuttamaan
Euroopan komission maakohtaisten ja alueellisten strategioiden sisältöön ja sitä kautta komission hallinnoimiin projekteihin ja
niiden seurantaan yhteistyömaissa.
Suomi on painottanut EY:n kehitysyhteistyön tehostamista, sen laadun parantamista ja johdonmukaisuuden lisäämistä
EU:n kehitysmaasuhteissa ja politiikan eri
alojen välillä. Erityisesti Suomi on korostanut johdonmukaisuuden konkreettista
edistämistä. Samalla on pyritty selkeyttämään unionin roolia kehitysyhteistyössä
suhteessa muihin kansainvälisiin toimijoihin. Suomi on tukenut erityisesti paremman koordinaation aikaansaamista EU:n ja
YK:n elinten välille. Unionin laajentuminen
ja uusi perustuslaillinen sopimus ovat tuoneet ja tuovat uusia rakenteellisia ja sisällölE Y: N K E H I T Y S Y H T E I S T Y Ö
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EU:n kehitysyhteistyötä halutaan suunnata nykyistä enemmän vähiten kehittyneisiin maihin.
Kuva: Mosambik / Matti Remes.

lisiä haasteita kehitysyhteistyölle. Näitä on
pyritty ennakoivasti tutkimaan ja vaikuttamaan lopullisiin päätöksiin.
Suomi on myös aktiivisesti ajanut suunnitelmia, joilla pyritään kehittämään kehitysyhteistyön rahoitusta menettelytapoja
yhdenmukaistamalla ja yksinkertaistamalla.
Rahoituskysymyksistä neuvotellaan osana
koko EU:n vuosien 2006–2013 rahoituskehysten neuvotteluja.
Suomi kannattaa Euroopan kehitysrahaston (EKR) siirtämistä EU:n budjettiin. Budjettiin siirtäminen edistäisi unionin ulkoisen
toiminnan johdonmukaisuutta ja tehokkuutta, yhdenmukaistaisi ja ajantasaistaisi
EU–AKT-yhteistyön muiden alueiden kanssa, tehostaisi avun perillemenoa ja yhdenmukaistaisi sen hallintoa sekä parantaisi toiminnan läpinäkyvyyttä.
Vuonna 2004 ensimmäistä kertaa käytössä ollut neuvoston kolmevuotinen strategia
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vuosille 2004–2006 luo jatkuvuutta puheenjohtajuuskausien välille. Strategian tekeminen
lähti liikkeelle Suomen aloitteesta. Kehitysyhteistyötä käsittelevässä yksityiskohtaisessa suunnitelmassa kolme tulevaa puheenjohtajaa sitoutuu yhteiseen asialistaan.
Asialista sisältää myös pitkäaikaisia aiheita ja
tavoitteita, esimerkiksi taistelun hiv:tä ja aidsia
vastaan. Suomi ryhmän viimeisenä puheenjohtajana pyrkii omalta osaltaan edistämään
puheenjohtajamaiden välistä yhteistyötä ja
puheenjohtajuusohjelmien täydentävyyttä.
Suomi on toiminut aktiivisesti kolmivuotisohjelman painotusten toteuttamiseksi. Kolmivuotisohjelma on keskeisessä asemassa Suomen EU-puheenjohtajuuden (2006)
valmisteluissa. Alustavat tavoitteet ja asialista
Suomen puheenjohtajuuskaudelle on jo tehty
ja verkostointia tiivistetty komission, neuvoston sihteeristön ja muiden jäsenmaiden kanssa.
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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.
Monenkeskisessä kehitysyhteistyössä kehityspoliittisen ohjelman linjauksia ja
tavoitteita toteutetaan ensisijaisesti kahdella tavalla: vahvistamalla monenkeskistä järjestelmää ja edistämällä kehityspoliittisia
tavoitteita monenkeskisissä järjestöissä.

■ Monenkeskisen järjestelmän
vahvistaminen
Monenkeskisen järjestelmän vahvistamiseen tähtääviä toimia ovat järjestöjen ja
rahoituslaitosten perusrahoitusta koskevat
toimenpiteet, Suomen erityisaloitteet, joista monet toteutetaan yhteistyössä kumppanimaan tai samanmielisten maiden kanssa,
Suomen aktiivinen osallistuminen kehityspoliittisesti keskeisiin kansainvälisiin
neuvotteluihin sekä kumppanuushankkeet keskeisten järjestöjen ja laitosten kanssa. Seuraavassa esitellään kehityspoliittisesti
merkittävimmät ajankohtaiset järjestelmän
vahvistamiseen tähtäävät hankkeet ja prosessit:

Perusrahoitus järjestöille ja
rahoituslaitoksille

Suomi rahoittaa keskeisiä monenkeskisiä järjestöjä monivuotisin sitomattomin
rahoitusosuuksin. Varojen sitomattomuus
parantaa järjestöjen mahdollisuuksia tehdä
pitkäjänteistä yhteistyötä vastaanottajamaiden kanssa. Keskeisiä kehitysrahoituslaitoksia ovat Maailmanpankkiryhmään kuuluva Kansainvälinen kehitysjärjestö (IDA),
Afrikan kehityspankki ja -rahasto (AfDB
ja AfDF), Aasian kehityspankki ja -rahasto (AsDB ja AsDF), Latinalaisen Amerikan kehityspankki (IDB) ja siihen kuuluva
pehmeäehtoisia lainoja myöntävä rahasto
(FSO), Kansainvälinen maatalouden kehittämisrahasto (IFAD) ja Pohjoismainen
kehitysrahasto (NDF). YK:n operatiivisista järjestöistä monivuotisin sitomattomin
rahoitusosuuksin rahoitetaan YK:n kehitysohjelmaa (UNDP), lastenrahastoa (UNICEF), väestörahastoa (UNFPA) ja elintarvikeohjelmaa (WFP). Suomen rahoitusosuus
perustuu niin sanottuun taakanjako-osuuteen kokonaisrahoituksesta. Suomen pyrkimyksenä on siinä turvata vaikutusvaltansa
vertaismaiden joukossa.
Rahoitusneuvottelut ovat keskeinen
ohjaus- ja vaikuttamiskanava kansainvälisten kehitysrahoituslaitosten kanssa tehtävässä yhteistyössä.
Velkakestävyys nousi keskeiseksi kysymykseksi vuonna 2004 Kansainvälisen kehitysjärjestön (IDA), Afrikan kehitysrahaston
(AfDF) ja Aasian kehitysrahaston (AsDF)
lisärahoitusneuvotteluissa, joissa pohdittiin niiden puitteissa myönnettävän lahjarahoituksen osuutta kokonaisrahoituksesta. Suomi tukee velkakestävyyden käyttöä
yhtenä keskeisenä lahjarahoituksen osuutta
määrittävänä kriteerinä. Suomi on samalla korostanut, että päätökset lahjaosuuden kasvattamisesta edellyttävät huolellista
arviointia siitä, miten kasvava lahjarahoiMONENKESKINEN KEHITYSYHTEISTYÖ
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Kansainväliset kehitysrahoituslaitokset
Maailmanpankkiryhmä

Maailmanpankkiryhmä muodostuu viidestä järjestöstä: Kansainvälinen jälleenrakennus- ja kehittämispankki (IBRD), Kansainvälinen kehitysjärjestö
(IDA), Kansainvälinen rahoitusyhtiö (IFC), Monenkeskinen investointitakuulaitos (MIGA) ja Sijoituksia koskevien riitaisuuksien kansainvälinen ratkaisukeskus (ICSID). Maailmanpankkiryhmä pyrkii
vähentämään köyhyyttä ja parantamaan köyhien
ihmisten elinoloja tarjoamalla lainoja ja teknistä
apua kehitysmaille. Vuonna 1944 perustetulla
pankilla on 184 jäsenmaata, ja sen päämaja sijaitsee Washingtonissa USA:ssa.
Suomen osuus Kansainvälisen kehitysjärjestö
IDAn 14. lisärahoituksesta on yhteensä noin 100
miljoonaa euroa vuosille 2006–2011. Suomen ja
Maailmanpankin kahdenvälinen yhteistyö toteutetaan kumppanuuksien muodossa. Vuonna
2004 Suomi tuki Maailmanpankin ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestävän kehityksen ESSD-rahastoa 1,5 miljoonalla eurolla. Suomi on rahoittanut
pankin koulutusinstituutin (WBI) toimintaa 2,7
miljoonalla eurolla vuosina 2002–2004. Panostus
on suunnattu köyhyyden vähentämisohjelmaan,
hallinnon hajauttamiseen ja hyvään hallintoon,
parlamenttien rooliin ja sosiaalisten turvaverkkojen kehittämiseen. Pankin tutkimusosaston kanssa Suomi on solminut vuonna 2003 kolmivuotisen
sopimuksen, joka koskee Knowledge for Change
-ohjelman rahoittamista ja on suuruudeltaan 1,9
miljoonaa euroa. Pankin kanssa on solmittu myös
sopimus asiantuntijarahastosta, jonka kautta rekrytoidaan Suomesta asiantuntijoita pankin tehtäviin. Lisäksi Suomi on rahoittanut Maailmanpankin Parlamentaarikot kentällä -ohjelmaa 450 000
eurolla sekä tukee IFC:n teknisen avun konsulttirahastoa.
Aasian kehityspankkiryhmä

Aasian kehityspankkiryhmän muodostavat Aasian kehityspankki (AsDB), pehmeäehtoisia lainoja
myöntävä Aasian kehitysrahasto (AsDF), teknisen
avun erityisrahasto (TASF) sekä yksittäisten jäsenmaiden kanssa perustetut erillisrahastot. Jäsenmaita on yhteensä 63, joista 45 on alueellista ja
18 alueen ulkopuolista, mukaan lukien Suomi.
Vuonna 1966 perustetun pankkiryhmän päämaja
sijaitsee Manilassa Filippiineillä.
Aasian kehityspankin köyhyyden vähentämisstrategian tavoitteet ovat köyhien eduksi suun-
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tautuva kestävä taloudellinen kasvu, sosiaalinen
kehitys ja hyvä hallinto. Pankki on vahvasti sitoutunut vuosituhattavoitteisiin, ja toiminta suunnitellaan maakohtaisesti, omistajuuden ja kansallisten kehityssuunnitelmien pohjalta.
Vuonna 2004 sovitun Aasian kehitysrahaston
kahdeksannen lisärahoituksen kokonaistaso on 7
miljardia dollaria, josta avunantajamaiden rahoitusosuus on 3,2 miljardia. Suomen osuus on 13,8
miljoonaa euroa vuosille 2005–2008. Rahastosta
myönnetään pehmeäehtoisia lainoja, lahjarahoitusta sekä teknistä apua Aasian ja Tyynenmeren
alueen köyhimmille jäsenmaille. Suomen vuonna
1999 pankkiin perustaman erillisrahaston rahoitusta jatkettiin 3,7 miljoonalla eurolla vuosille
2004–2006. Alun perin Keski-Aasian maiden
ympäristösektorin kehittämiseksi perustetun
rahaston toiminta laajennettiin samalla kaikkiin
Aasian köyhimpiin maihin ja sovittiin, että varoja
voi käyttää myös uusiutuvien energiamuotojen
kehittämiseen.
Afrikan kehityspankkiryhmä

Afrikan kehityspankkiryhmän muodostavat Afrikan kehityspankki (AfDB), Afrikan kehitysrahasto
(AfDF) ja Nigerian erityisrahasto (NTF). Pankkiryhmällä on 53 alueellista ja 24 ei-alueellista jäsenmaata, mukaan lukien Suomi. Vuonna 1964
perustetun pankin päämaja on Norsunluurannikon Abidjanissa, mutta maan epävakaan tilanteen
takia päämaja on tilapäisesti siirretty Tunisiin.
Pankkiryhmä tarjoaa Afrikan maille lainoja, lahjarahoitusta ja teknistä apua julkisen ja yksityisen
sektorin kehityshankkeisiin ja -ohjelmiin. Se edistää investointeja, auttaa tekemään kehityssuunnitelmia, tukee alueellista yhteistyötä ja antaa
humanitaarista apua. Pankki tukee toiminnassaan
Afrikan maiden köyhyyden vähentämisohjelmia
ja maiden omaa kehitystahtoa ja omistajuutta.
Sen keskeinen tehtävä on tukea Afrikan kumppanuusohjelma NEPADia.
Joulukuussa 2004 päätettiin Afrikan kehitysrahaston kymmenennestä lisärahoituksesta. Lisärahoituksen kokonaissumma on noin 4,4 miljardia
euroa, josta Suomen osuus on noin 60 miljoonaa
euroa. Suomi on ollut mukana pankin yhteispohjoismaisessa hyvän hallinnon rahastossa. Suomen maksuosuus siihen vuosina 2002–2004 oli
yhteensä 1,09 miljoonaa euroa.
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Latinalaisen Amerikan kehityspankkiryhmä

Latinalaisen Amerikan kehityspankkiryhmän muodostavat Latinalaisen Amerikan kehityspankki
(IDB), Latinalaisen Amerikan sijoitusyhtiö (IIC) ja
Monenkeskinen investointirahasto (MIF). Kehityspankkiryhmä rahoittaa taloudellista, sosiaalista ja
instituutioiden kehitystä Latinalaisessa Amerikassa
ja Karibialla. Vuonna 1959 perustetun pankkiryhmän päämaja sijaitsee Washingtonissa Yhdysvalloissa. Ryhmään kuuluu 46 jäsenmaata, joista 26
on alueellisia ja 20 alueen ulkopuolisia, mukaan
lukien Suomi.
Suomella on pankin kanssa kumppanuussopimus, jonka puitteissa Suomi rahoitti vuonna 2004
konsulttirahastoa 350 000 eurolla. Painopisteenä
olivat 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. Yhtiölle suoritettiin maksuja
vuoden 2004 aikana 476 840 dollaria.
Pohjoismainen kehitysrahasto

Pohjoismainen kehitysrahasto (NDF) edistää kehitysmaiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä
myöntämällä pehmeäehtoisia kehitysluottoja.
Rahastosta myönnetään pitkäaikaista rahoitusta
taloudellisen ja sosiaalisen infrastruktuurin sekä
tuotannon kehittämiseen. Se voi rahoittaa myös

tus vaikuttaa edellä mainittujen rahoituslaitosten rahoituskykyyn pitkällä aikavälillä. Huomiota on kiinnitettävä myös siihen,
miten kehitysrahoituslaitosten kasvava lahjarahoitus vaikuttaa työnjakoon muiden
toimijoiden, erityisesti YK-järjestöjen kanssa. Suomen näkemyksen mukaan IDAn,
AfDF:n ja AsDF:n tulee kuitenkin säilyä
ensisijaisesti pehmeäehtoista lainarahoitusta myöntävinä rahoituslaitoksina.
Helsinki-prosessi

Helsinki-prosessin tavoitteena on edistää
aloitteita, joilla voidaan lisätä demokratiaa
globalisaation hallinnassa ja monenkeski-

yksityisen sektorin hankkeita. 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.
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. Se muun muassa myöntää pienluottoja, tukee köyhimpien tuottajien
yhteistoimintaa ja edistää soveltuvan teknologian
käyttöönottoa.
IFADin kuudes lisärahoitus vuosille 2004–2006
on yhteensä 495 miljoonaa dollaria, josta Suomen
osuus on 4,6 miljoonaa euroa. Suomi on painottanut rahaston toiminnassa ruokaturvakysymyksiä,
laaja-alaista maaseudun kehittämistä, ympäristöuhkien torjumista sekä tasa-arvonäkökohtia maaseutukehityksessä. Suomella on rahaston kanssa
kumppanuussopimus, jossa konsulttitoiminnan
muodossa tuetaan rahaston ydintoimintoja Suomen määrittelemillä keskeisillä aloilla. Suomen
panostus sopimuksen mukaisesti oli 350 000
euroa vuonna 2004.

sessä järjestelmässä. Prosessi etenee suunnitellussa aikataulussa. Syyskuussa 2005 järjestetään Helsinki-konferenssi, jonka teeman,
”Mobilizing Political Will”, puitteissa käsitellään prosessin aikana kiteytyneitä aloitteita.
Konferenssiin odotetaan noin viittäsataa kansalaisjärjestöjen, liike-elämän ja julkisen sektorin edustajaa. Valmisteilla on niin kutsuttu diplomaattistrategia, jonka tarkoituksena
on koota noin kymmenen maan ryhmä, joka
käsittelisi prosessin tuloksia ja niiden edistämistä kansainvälisessä järjestelmässä.
Globalisaation sosiaalinen ulottuvuus

Kansainvälisen työjärjestön ILOn globa49
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Suomi tukee teollisuus- ja kehitysmaiden välisen digitaalikuilun kaventamista Kuva: Nepal / Matti Nummelin.

lisaation sosiaalista ulottuvuutta käsitelleen komission loppuraportin edistämiseksi
Suomi painottaa seuraavia asioita:
• Pyrkimys edistää raportin suositusten
käsittelyä YK:n toiminnassa, erityisesti
valmisteltaessa vuoden 2005 huippukokousta, jossa arvioidaan, miten vuosituhattavoitteiden saavuttamisessa on
edetty. Suomi ja Tansania valmistelivat
tähän tähtäävän päätöslauseen syksyn
2004 yleiskokouskäsittelyä varten.
• Varmistaa raportin laaja-alainen EUkäsittely. Sen pohjatyön on tehnyt EU:n
komissio monipuolisessa tiedonannossaan keväällä 2004.

tetään loppuvuodesta 2005. Suomen painopisteet ovat:
• tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen kaikessa kehitysyhteistyössä,
mitä koskeva linjaus on valmisteilla
ulkoasiainministeriössä
• kumppanuushankkeiden edistäminen
• Kansainvälisen televiestintäliiton (ITU)
ja YK:n Euroopan talouskomission
(UNECE) tukeminen kehitysmaiden
kansallisten tieto- ja viestintäteknologiaa
koskevien strategioiden valmistamisessa
• pyrkimys varmistaa, että Tunisin huippukokous vahvistaa tieto- ja viestintäteknologian ja vuosituhattavoitteiden
yhteyksiä.

Tietoyhteiskunta ja tieto- ja
viestintäteknologia

ECOSOC-puheenjohtajuus

Tietoyhteiskuntahuippukokouksen (WSIS)
toinen vaihe, Tunisin huippukokous, järjes-

Suomi pyrki YK:n talous- ja sosiaalineuvoston (ECOSOC) puheenjohtajana vuon-
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na 2004 edistämään ECOSOCin, Bretton
Woods -järjestöjen ja Maailman kauppajärjestön (WTO) yhteistyötä Monterreyn
loppuasiakirjan mukaisesti. Muita keskeisiä toimenpiteitä olivat YK:n suurten konferenssien seuranta, ECOSOC-järjestelmän
roolin määrittely vuosituhattavoitteiden
saavuttamista arvioivan huippukokouksen
valmisteluissa sekä ECOSOCin ja YK:n turvallisuusneuvoston yhteistyön edistäminen
jälleenrakennusvaiheessa olevissa Burundissa ja Guinea Bissaussa.
Valmistautuminen
vuosituhattavoitteiden arviointiin

Ulkoasiainministeriö valmistelee toimintalinjausta vuonna 2005 pidettävää vuosituhattavoitteiden saavuttamista arvioivaa
YK:n huippukokousta varten.
YK:n operatiivisen järjestelmän
vahvistaminen

Suomi on toiminut aktiivisesti samanmielisten maiden ryhmässä YK:n operatiivisen
järjestelmän johdonmukaisuuden ja tuloksellisuuden parantamiseksi. Erityisesti Suomi on painottanut maatasolla tapahtuvaa
johdonmukaisuutta. YK:n keskeiset järjestöt (UNDP, UNFPA, UNICEF ja WFP) ovat
mukana UNDAF-järjestelmässä, jonka
puitteissa laaditaan maakohtaiset toimintasuunnitelmat yhteistyön kehikoksi.
UNDAFilla pyritään tehostamaan järjestöjen välistä suunnittelua ja yhteistyötä maatasolla. Haasteina on saada erityisjärjestöjen
kehitysyhteistyö mukaan UNDAFiin sekä
edistää kriisinhallinnan, humanitaarisen
avun ja operatiivisen kehitysyhteistyön täydentävyyttä.
Globaalin kestävän kehityksen hallinnon
kehittäminen

Hallitusohjelman tavoitteiden mukaises-

ti Suomi on pyrkinyt vahvistamaan samanmielisten maiden ryhmässä (Ruotsi, Saksa ja Ranska) YK:n ympäristöjärjestön
(UNEP) asemaa ja roolia vastaamaan maailmanlaajuisten ympäristöongelmien haasteisiin. Suomi on käynnistänyt hallitustenvälisen
vuoropuhelun kestävän kehityksen hallinnon
vahvistamiseksi Johannesburgin toimintasuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.
Kansainvälinen ympäristö- ja
kehitysyhteistyö

Suomi tukee kehitysmaiden osallistumista ympäristösopimusten toimeenpanoon. Suomen velvoitteiden toteuttamisesta ympäristösopimusten toimeenpanossa
kehitysyhteistyön keinoin laaditaan selvitys. Suomi osallistuu aktiivisesti kansainväliseen metsäpoliittiseen prosessiin ja tukee
kehitysmaiden osallistumista siihen. Suomi tukee myös kansallisten metsäohjelmien
laatimista yhteistyössä YK:n elintarvike- ja
maatalousjärjestön (FAO) ja Maailmanpankin kanssa ja korostaa niiden merkitystä
köyhyyden vähentämisessä.
Kriisistä kehitykseen -prosessi

Syksyllä 2004 käynnistyi Kriisistä kehitykseen -prosessi, jonka tavoitteena on edistää
humanitaarisen avun ja jälleenrakennuksen
välistä synergiaa.
Temaattinen yhteistyö

Suomi on toteuttanut monenkeskisen järjestelmän vahvistamiseen tähtäävää temaattista yhteistyötä kehitysrahoituslaitosten
toiminnassa kohdistamalla yhteistyötä
rahoituslaitosten strategisten tavoitteiden ja
Suomen kehityspoliittisen ohjelman liitoskohtiin. Yhteistyö Maailmanpankin kanssa
on keskittynyt sosiaaliseen kehitykseen,
ympäristöön ja tutkimusyhteistyön kumppanuuksiin, joilla pyritään vahvistamaan
MONENKESKINEN KEHITYSYHTEISTYÖ
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Maailmanpankin toiminnan politiikkaohjauksen perusteita. Lisäksi on tuettu Maailmanpankin koulutusinstituutin (WBI)
ohjelmia sosiaaliturvan ja hyvän hallinnon
kehittämiseksi maatasolla. Alueellisten
kehitysrahoituslaitosten kumppanuudet
ovat keskittyneet laitoskohtaisesti sovittujen aihepiirien ympärille, joita ovat muun
muassa ympäristö, sosiaalinen kehitys ja
uusiutuvat energialähteet.
YK:n hiv/aids-ohjelman (UNAIDS) ja
YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön
(FAO) kanssa käynnistettiin vuonna 2004
kehityspoliittisen ohjelman mukainen
temaattinen yhteistyö.
Viranomaisyhteistyön edistäminen

Ulkoasiainministeriö on vahvistanut usealla alueella kehityspoliittisen ohjelman
mukaista viranomaisyhteistyötä. Esimerkkejä tästä ovat ulkoasiainministeriön, valtiovarainministeriön ja Suomen pankin
yhteistyö Maailmanpankki- ja kehityskomitea-asioiden käsittelyssä, MDGyhteistyöryhmä, humanitaarisen avun
koordinaatioryhmä, ihmisoikeusneuvottelukunta, kestävän kehityksen verkosto,
vesi-, saniteetti- ja asuinyhdyskuntaverkosto sekä UNCTAD-yhteysverkosto, joka
toimi ministerikokouksen valmisteluelimenä.

■ Kehityspoliittisten
tavoitteiden edistäminen
monenkeskisissä järjestöissä
ja rahoituslaitoksissa
Osana monenkeskisten järjestöjen ja
rahoituslaitosten kanssa toteutettavaa
yhteistyötä Suomi on edistänyt keskeisiä kehityspoliittisia tavoitteita johtokuntatyössä, erityisesti pohjoismaisen viiteryhmän osana. Näihin tavoitteisiin on
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kuulunut myös suomalainen lisäarvo. Keskeisiä aiheita ovat olleet hyvä hallinto, tasaarvo- ja ihmisoikeuskysymykset, ympäristö,
monenkeskisen yhteistyön johdonmukaisuus ja tuloksellisuus sekä velkakestävyys.
Suomen aloitteellisuutta monenkeskisessä yhteistyössä kuvaavat esimerkiksi seuraavat toimenpiteet:
• Eduskunnan helmikuussa 2004 käsittelemä ihmisoikeusselonteko asetti uusia
haasteita kehitysyhteistyölle. Globaaliasioiden osasto valmisteli sen pohjalta
vuonna 2004 esityksen ihmisoikeuksien
toteuttamiseksi kehitysyhteistyössä.
• YK:n kestävän kehityksen painopisteet
vuosina 2004–2005 ovat vesi- ja saniteettikysymykset sekä asuinyhdyskunnat. Niitä koskevaa linjaus valmisteltiin
vuonna 2004.
• Vuonna 2004 valmisteltiin myös humanitaarisen avun uusi linjaus ja tieto- ja
viestintäteknologiaa koskeva linjaus.
Kehityspoliittisen ohjelman tavoitteita monenkeskisissä järjestöissä edistetään
myös seuraavilla kumppanuushankkeilla:
• Afrikan kehityspankissa toimii hyvän
hallinnon edistämiseen tarkoitettu
yhteispohjoismainen rahasto.
• Aasian kehityspankin kumppanuusohjelman rahoitusta jatkettiin, ja sen
sovittiin kattavan myös uusiutuvat
energialähteet.
• Latinalaisen Amerikan kehityspankin
kanssa on käynnissä kolmivuotinen
kumppanuusohjelma muun muassa
sosiaalisen kehityksen, ympäristönsuojelun ja informaatioteknologian edistämiseksi alueen köyhimmissä maissa.
• Maailmanpankin vuoden 2006 World
Development Report käsittelee tasaarvoa ja kehitystä. Kyseessä on pankin
tutkimusyksikön tuottama pankin
lippulaivajulkaisu. Suomalaistutkijat
kirjoittavat raporttiin Suomen kehitystä
käsittelevän osion.

Kehitysyhte istyöllä tuloksiin

YK:n jäsenmaiden lippurivistöä Nairobissa. Kuva: Matti Nummelin.

•

•

Maailmanpankin koulutusinstituutti
(WBI) laatii yhdessä Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (ETLA) kanssa Suomen
teknologiakehitystä selvittävää raporttia.
Maailmanpankin kanssa on sovittu
suomalaisten asiantuntijoiden rekrytoinneista ympäristö-, vammais- ja
koulutuskysymyksiin.

YK:n kehityssektori
Sekä YK:n kehitysohjelma (UNDP) että
YK:n väestörahasto (UNFPA) ovat juuri
saaneet uudet monivuotiset toimintasuunnitelmat vuosille 2004–2007. Lastenrahaston (UNICEF) nelivuotisen strategian puolivälitarkistus käsiteltiin järjestön
johtokunnassa syyskuussa 2004. Järjestöjen
tavoitteet ja rahanjakoperiaatteet, joiden
mukaan eniten saavat vähiten kehittyneet
maat ja Afrikka, vastaavat hyvin pitkälle

pohjoismaisia näkemyksiä. Tähän on vaikuttanut Pohjoismaiden aktiivinen poliittinen ja rahallinen panostus. Suomi pysyy
mukana pohjoismaisessa ryhmässä, vaikka
on muita selkeästi pienempi avunantaja.
Kehitysohjelma UNDP:lle on hyväksytty seuraavat painopisteet: a) vuosituhattavoitteiden saavuttaminen ja köyhyyden
vähentäminen, b) hyvä hallinto, c) ympäristön ja energian kestävä käyttö, d) konfliktien ehkäisy ja niiden jälkihoito sekä e)
taistelu hiv:tä ja aidsia vastaan. Tietoteknologia palvelee kaikkia painopistealueita ja
sukupuolten välinen tasa-arvo on osa kaikkea toimintaa. Tasa-arvoasiassa johtokunta,
Pohjoismaat ja Suomi mukaan luettuina, on
vaatinut UNDP:ltä selkeitä toimintaohjeita
koko järjestölle.
Väestörahasto UNFPAn toimintasuunnitelma sisältää seuraavat, UNDP:n ja UNFPAn johtokunnan määräämät avainaluMONENKESKINEN KEHITYSYHTEISTYÖ
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eet: a) lisääntymisterveys ja taistelu hiv:tä
ja aidsia vastaan, b) väestö ja kehitys sekä
c) sukupuolten välinen tasa-arvo ja naisten asema.
Lastenrahasto UNICEFin keskipitkän
strategian tavoitteet ovat: a) tyttöjen koulutus, b) rokottaminen lisätoimenpiteineen,
c) pikkulasten kehitys, d) taistelu hiv:tä ja
aidsia vastaan ja e) lastensuojelu. Lastensuojelu on suhteellisen uusi alue UNICEFille, ja johtokunta toivoi aktiivisempaa
otetta asiaan. Muuten päätettiin jatkaa näillä samoilla avainalueilla myös valmisteltaessa vuonna 2006 voimaantulevaa uutta
toimintasuunnitelmaa.
YK:n järjestöt ovat ottaneet vuosituhattavoitteet innostuneesti vastaan ja sisällyttäneet niiden saavuttamisen tavoitteisiinsa.
UNDP on saanut YK:n pääsihteeriltä tehtäväkseen sekä maailmanlaajuisen että maakohtaisen vuosituhattavoitteisiin keskittyvän kampanjan hoitamisen. Järjestö on
myös vastannut tavoitteiden saavuttamismahdollisuuksien analysoinnista. Sitä varten perustettu työryhmä on saanut alustavan analyysinsa juuri valmiiksi. UNDP
tukee maakohtaisten vuosituhattavoitteita käsittelevien julkaisujen tuottamista
samaan tapaan kuin inhimillisen kehityksen kansallisia ja alueellisia raportteja.
Neljän operatiivisen järjestön (UNDP,
UNFPA, UNICEF ja WFP) johtajat muodostavat YK:n kehitysryhmän (UNDG)
työvaliokunnan. Kehitysryhmä, jonka vetäjä on UNDP:n pääjohtaja Malloch Brown,
toimii YK-järjestelmän sisäisen yhdenmukaistamis- ja yksinkertaistamistyön moottorina. Päätökset on tehty yleiskokouksessa
operatiivisten järjestöjen kolmivuotistarkastelun yhteydessä tai operatiivisten järjestöjen johtokunnissa.
Kehitysavun yhdenmukaistamisen tärkeimpiin välineisiin kuuluu maakohtainen UNDAF-toimintasuunnitelma. Suunnitelma laaditaan läheisessä yhteistyössä
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asianomaisen maan hallituksen kanssa,
ja se perustuu maan köyhyyden vähentämissuunnitelmaan tai hallituksen muuhun talouspoliittiseen suunnitelmaan. Oma
maa-analyysi (CCA) laaditaan ainoastaan
tarvittaessa. Yhteistyö muiden avunantajien kanssa on myös läheistä. UNDP:n johtokunta on vaatinut, että operatiivisten järjestöjen maaohjelmat olisivat linjassa maan
UNDAFin kanssa. Ellei UNDAF ole vielä
valmistunut, voidaan harkita maaohjelmien
pidentämistä. UNDP:n, UNFPAn ja UNICEFin maaohjelmien hyväksymisprosessit
on yhdenmukaistettu.
Suomi on muiden Pohjoismaiden tavoin
osallistunut kolmivuotistarkastelujen päätösten valmisteluun ja koko yhdenmukaistamisprosessin kehittämiseen päämajatasolla. Pohjoismaat aloittivat valmistelut
vuoden 2004 kolmivuotistarkastelua varten
elokuussa 2003. Valmistelu on tapahtunut
käymällä vuoropuhelua samanmielisten
maiden ja eri alueellisten ryhmien edustajien kanssa. Syksyn 2004 neuvotteluissa Pohjoismaat pyrkivät muun muassa vahvistamaan YK:n maakoordinaattorin asemaa
sekä poistamaan hallinnolliset ja muut
esteet humanitaarisen avun ja kehitysyhteistyön jatkumosta. YK:n erityisjärjestöjen suhtautuminen UNDAFeihin ja avun
yhdenmukaistamiseen on joissakin tapauksessa tuottanut ongelmia. Tähän samanmieliset, Suomi mukaan luettuna, yrittävät
puuttua myös erityisjärjestöjen omissa hallintoelimissä.
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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 (Iso-Britannia), päämaja New Yorkissa
• Kokonaisrahoitus vuonna 2003: 3,2 miljardia dollaria (koko UNDP-perhe), varsinaisen
UNDP:n yleisavustukset 770 miljoonaa dollaria
• Suomen yleisavustus 2004: 13,99 miljoonaa
euroa
YK:n väestörahasto UNFPA

• Tehtävä: tukea jäsenmaiden hallituksia väestöpolitiikan ja lisääntymisterveyden alalla
• Painotukset: lisääntymisterveys ja lisääntymisoikeudet, sukupuolten tasa-arvo ja hiv:n ja
aidsin vastustaminen
• Toimintaa yli 160 maassa, kenttätoimistoja
66
• Pääjohtaja Thoraya Obaid (Saudi-Arabia),
päämaja New Yorkissa
• Kokonaisrahoitus 2003: 399 miljoonaa dollaria. Yleisavustukset 2003: 293 miljoonaa
dollaria
• Suomen yleisavustus 2004: 13,45 miljoonaa
euroa

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 2004 käteis- ja ruokatavaralahjoitukset yhteensä yli 2,2 miljardia dollaria
• Suomen rahoitus 2004: yleisavustus 6 miljoonaa euroa, humanitaarista apua 7,36
miljoonaa euroa. Yleisavusta 20 prosenttia
kohdistettiin suomalaisiin elintarvikkeisiin
(rypsiöljyyn) ja niiden kuljetukseen, jotka toimitettiin WFP:n haluamalla tavalla.
YK:n hiv/aids-ohjelma UNAIDS

• Tehtävä: hiv-tartuntojen ja aidsin vastainen
toiminta
• Toimintaa noin 150 maassa
• Pääjohtaja: Peter Piot (Belgia), päämaja
Genevessä
• Tukijajärjestöt: WHO, UNDP, UNICEF, UNESCO, UNFPA, UNDCP, ILO ja Maailmanpankki
• Suomen rahoitus vuodelle 2004 neljä miljoonaa euroa

YK:n lastenrahasto UNICEF

• Tehtävä: edistää lasten oikeuksien ja perustarpeiden toteutumista
• Toimintaa 158 maassa, maatoimistoja 158
• Kansallisia komiteoita 37
• Pääjohtaja Carol Bellamy (Yhdysvallat), päämaja New Yorkissa
• Kokonaisrahoitus 2002–2003: 3127 miljoonaa dollaria. Yleisavustukset 1425 miljoonaa
dollaria
• Suomen yleisavustus vuonna 2004: 13,05
miljoonaa euroa

MONENKESKINEN KEHITYSYHTEISTYÖ
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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
• Suomen tuki vuonna 2004: (maa- ja metsätalousministeriön maksama jäsenmaksu runsaat 1,9 miljoonaa euroa) ja ulkoasiainministeriön rahoittama humanitaarinen apu 350
000 euroa sekä läntisen Afrikan heinäsirkkatuhoihin liittyvää apua 500 000 euroa.

YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestöUNESCO

• Tehtävä: vastaa YK:n opetus-, tiede- ja kulttuuriohjelmista
• Painotukset: kehitysyhteistyössä erityisesti
perusopetus, koulutus ja lukutaidon edistäminen, jotka osaltaan toteuttavat YK:n vuosituhatjulistusta ja sen kehityspäämääriä
• Toimintaa 178 maassa, kenttätoimistoja 56
maassa
• Pääjohtaja Koichiro Matsuura (Japani), päämaja Pariisissa
• Kokonaisrahoitus: kaksivuotisbudjetti (2004–
2005) 610 miljoonaa dollaria
• Suomen tuki vuonna 2004: opetusministeriön maksama jäsenmaksu 1,35 miljoonaa
euroa. Kehitysyhteistyövaroista myönnettiin
635 000 euroa Koulutus kaikille -ohjelmaan.
Maailman terveysjärjestö WHO

Kansainvälinen työjärjestö ILO

• Tehtävä: edistää perusoikeuksia ja parantaa
työoloja, elinoloja, sosiaaliturvaa ja työllistymismahdollisuuksia
• Painotukset: kehitysyhteistyössä erityisesti
lapsityövoiman pahimpien muotojen poistaminen, nuorisotyöllisyyden edistäminen ja
työturvallisuuden edistäminen
• Toimii kaikissa maanosissa kolmikantaperiaatteella (hallitukset, työnantajat ja työntekijät), kenttätoimistoja 40
• Pääjohtaja Juan Somavia (Chile), päämaja
Genevessä
• Rahoitus: kaksivuotisbudjetti (2004–2005)
noin 434 miljoonaa dollaria
• Suomen tuki vuonna 2004: työministeriön
maksama jäsenmaksu 1,72 miljoonaa euroa
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• 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 2004: sosiaali- ja terveysministeriön maksama jäsenmaksu noin
2 miljoonaa euroa. Kehitysyhteistyövaroista
myönnettiin 1,6 miljoonaa euroa järjestön
temaattisiin ohjelmiin: tupakan vastainen
ohjelma, terveysjärjestelmien kehittäminen,
mielenterveysohjelma, polion ja pneumokokin hävittämisohjelmat, maakohtaiset ohjelmat

Kehitysyhte istyöllä tuloksiin

■ Monenkeskisen yhteistyön
vaikuttavuus yhteistyömaissa
Osallistumalla YK-järjestöjen ja kehitysrahoituslaitosten johtokuntiin Suomi pyrkii
vaikuttamaan mahdollisimman tehokkaasti
kehitysmaiden ja niiden asukkaiden tilanteeseen Suomen kehityspoliittisten linjausten ja kehityspoliittisen ohjelman mukaisesti. Suomi osallistuu johtokuntien työhön
äänestysryhmänsä puitteissa, johtokuntaedustajaansa ohjaten. Erityisen tärkeää on
vaikuttaa maastrategioihin ja -ohjelmiin,
joihin käytännön toiminta perustuu. Maatasolla edustuston suorittama hankekohtainen seuranta on olennaista varsinkin niillä
aloilla, joita Suomi tukee kahdenvälisessä toiminnassaan. Samoin on tärkeää, että
edustusto osallistuu avunantajien koordinaatioon ja vaikuttaa tätä kautta monenkeskisiin toimijoihin valmisteluvaiheessa.
Järjestöt ja kehitysrahoituslaitokset teettävät raportteja, selvityksiä ja arviointeja omasta toiminnastaan. Myös avunanta-

jat teettävät monenkeskisestä yhteistyöstä
evaluointeja. Suomi osallistuu tällä hetkellä
Saksan vetämään Maailman elintarvikeohjelman (WFP) kehitystoimintoja tutkivaan
arviointiin, joka Suomen kumppanimaista koskee Etiopiaa, Mosambikia ja Nepalia. Suomi aikoo osallistua myös Kanadan
suunnittelemaan UNICEFin evaluointiin. Vuonna 2004 alkanut Suomen terveysalan kehitysyhteistyön arviointi kattaa
myös monenkeskisen toiminnan (WHO,
UNAIDS, UNICEF, UNFPA).
YK-järjestöillä ja kehitysrahoituslaitoksilla on sekä maatasolla että maailmanlaajuisen tason seurannassa paljon sellaisia
voimavaroja ja osaamista, joita kahdenvälisiltä avunantajilta puuttuu. Näin monenkeskisellä toiminnalla tavoitetaan myös niitä maita, joissa Suomen kahdenvälinen
toiminta ei ole tarkoituksenmukaista.
Kehitysrahoituslaitosten vaikuttavuutta
yhteistyömaissa tarkastellaan osana kappaleessa Kehityspolitiikan tulokset ja vaikuttavuus yhteistyömaissa esitettäviä maa- ja
alueanalyysejä.
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Sri Lanka oli yksi Aasian hyökyaallosta eniten kärsineitä maita. Kuva: Rauli Virtanen.

Humanitaarinen apu

Humanitaarisen avun perustavoite on
pelastaa ihmishenkiä, lievittää inhimillistä hätää ja auttaa heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä. Apua annetaan tarpeiden
perusteella katastrofien, kriisien tai aseellisten konfliktien uhreille. Humanitaarisen
avun mandaatti perustuu muun muassa
Geneven sopimuksiin ja YK:n ihmisoikeuksien julistukseen, ja siinä noudatetaan puolueettomuuden, tasapuolisuuden ja humaanisuuden periaatteita. Humanitaarisella
avulla tuetaan kriisialueiden väestöä myös
välittömässä jälleenrakennustyössä ja katastrofivalmiuksien parantamisessa.
Suomi kanavoi humanitaarista apua
kansainvälisten ja kotimaisten avustusjärjestöjen kautta. Suurin osa avusta annetaan
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kohdennettuina avustuksina tietyille kriisialueille ja kohderyhmille. Vuonna 2004 Suomen humanitaarisen avun pääkanavat 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.
Humanitaarisen avun sisältö määräytyy
pääosaltaan YK-järjestöjen vuosittain julkaistavan yhteisvetoomuksen (CAP) pohjalta. Vetoomuksen kokoaa avustustarpeita
kriisialueilla arvioivien selvitysryhmien työn
perusteella YK:n pääsihteerin alainen humanitaarisen avun toimisto (OCHA). Suomi
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Sri Lanka / Rauli Virtanen.

tuki vuonna 2004 OCHA:n toimintaa miljoonan euron yleisavustuksella.
Humanitaarisen avun tarve maailmassa
on viime vuosina kasvanut kriisien pitkittyessä ja luonnonkatastrofien määrän noustua. Vuonna 2004 pikaisen humanitaarisen
avun tarpeessa oli YK:n yhteisvetoomuksen
mukaan 80 miljoonaa ihmistä. Maailmassa
arvioitiin olevan noin 10 miljoonaa pakolaista. Sisäisten pakolaisten, eli kodeistaan
pakenemaan joutuneiden ihmisten, määrä
oli arviolta 24 miljoonaa.
Maailmassa tapahtuu vuosittain lähes
800 luonnonkatastrofiksi luokiteltavaa
onnettomuutta, joiden uhreista noin 94
prosenttia asuu kehitysmaissa. Kansainvälinen Punainen Risti arvioi, että vuonna
2004 luonnonkatastrofien seurauksista kärsiviä oli 255 miljoonaa ja kuolonuhreja 77
000. Eniten kuolleisuutta aiheuttavat kuitenkin edelleen nälänhädät, jotka keskitty-

vät Afrikan mantereelle jyrkästi vaihtelevien
ilmasto-olosuhteiden ja vaikeiden kulkuyhteyksien vuoksi.
YK-järjestöjen yhteisvetoomus vuodelle
2004 käsitti 28 maata tai aluetta ja sen loppusumma oli 3,4 miljardia dollaria. Vetoomuksesta saatiin kansainvälisin avustuksin katettua vuoden loppuun mennessä 60,7
prosenttia. Punaisen Ristin kansainvälisen komitean vuoden 2004 hätäapuohjelman rahoitustarve oli 486 miljoonaa euroa
ja komitean päämajatuen vetoomus 97 miljoonaa euroa. Punaisen Ristin ja Punaisen
Puolikuun yhdistysten liiton vuoden 2004
vetoomus oli 145 miljoonaa euroa. Euroopan komission humanitaarisen avun toimiston (ECHO) vuoden 2004 budjetti oli 490
miljoonaa euroa. Lisäksi tulee kansalaisjärjestöjen kokoama mittava apu.
Suomen humanitaarinen apu vuonna 2004 oli yhteensä 44,5 miljoonaa euroa.
H U M A N I TA A R I N E N A P U
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Avustusoperaatioita tuettiin 31 maassa tai
alueella. Laajin kohde oli Afrikka, jossa käytettiin 54 prosenttia varoista. Avustusprojekteja oli kaikkiaan 85 (ks. liite 4). Yleisavustuksina myönnettiin UNHCR:lle seitsemän
miljoonaa euroa, UNRWAlle 2,5 miljoonaa, ICRC /IFRC:lle 1,4 miljoonaa, OCHA:
lle miljoona euroa, IOM:lle 150 000 euroa ja
ISDR:lle 100 000 euroa.
Vuoden 2004 aikana kansainvälisissä humanitaarisen avun kokouksissa nousi esiin uusia teemoja ja menettelytapoja avun tuloksellisuuden ja tehokkuuden
rinnalle. Näistä Suomi kiinnitti huomiota
muun muassa Good Humanitarian Donorship -hankkeen periaatteisiin, joita ovat
avun myöntämisen luotettavuus ja vastuullisuus, avuntarvitsijoiden äänen kuuleminen
sekä paikallisten tapojen ja kulttuurin kunnioittaminen. Maailman unohdettujen kriisien tukemista voidaan lisätä kasvattamalla
rahoituksen joustavuutta. Se tapahtuu antamalla avustusjärjestöille enemmän mahdollisuuksia itse päättää avun tarkoituksenmukaisesta kohdentamisesta.

■ Sudan
Sudanissa jo 21 vuotta jatkunut konflikti
kärjistyi helmikuussa 2004 taisteluihin hallituksen tukeman heimomilitian ja paikallisten kapinaliikkeiden välillä. Maassa kuoli vuonna 2004 väkivaltaisuuksien uhrina yli
kaksi miljoonaa ihmistä ja neljä miljoonaa
pakeni kodeistaan aseellisten kapinallisjoukkojen uhkaamina.
Koko vuoden varsinkin Darfurin maakunnassa jatkunut väkivalta ja sen aiheuttama sekasorto kasvattivat humanitaarisen
avun tarvetta. Erityisesti naisiin ja lapsiin
kohdistunut väkivalta lisäsi pelkoa ja rajoitti liikkumista. Järjestelmällinen kylien polttaminen ja viljelysmaan tuhoaminen vei
mahdollisuudet toimeentuloon. Elinolosuhteet kaventuivat entisestään puhtaan veden,
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elintarvikkeiden ja polttopuiden puutteesta
johtuen. Darfurissa tapahtuneet ihmisoikeusloukkaukset ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden kunnioituksen puute lisäsivät
ihmisten kärsimyksiä. Ihmiset kokivat turvallisuustilanteen lähes toivottomaksi. Sadekaudet koettelivat pakolaisten väliaikaisia asuinsuojia ja avustusjärjestöjen pääsy alueelle
vaikeutui. Pakolaisia virtasi erityisesti Tshadiin, jossa rajan tuntumaan perustetuilta leireiltä haki turvaa yli 200 000 ihmistä.
Kansainvälinen yhteisö ei onnistunut
pysäyttämään Sudanin kriisin laajenemista ponnisteluistaan huolimatta. Se osallistui
keväällä 2004 Tshadin välittämiin tulitaukoneuvotteluihin. Neuvottelujen tuloksena syntyi väliaikainen tulitauko, joka astui voimaan
1.4. Vaikka tulitauko ei ollut täysin pitävä, se
mahdollisti humanitaarisen avun toimittamisen Darfurin alueelle.
YK-järjestöjen yhteisvetoomus Sudanin
konfliktin uhrien auttamiseksi oli 645 miljoonaa dollaria, josta Darfurin maakuntaa
varten oli erikseen korvamerkitty 141 miljoonaa. Avun tarve koski erityisesti ruokaa,
lääkkeitä, asuinsuojia, vaatteita, perheiden
yhdistämistä ja kadonneiden etsintää. Väkivallan traumatisoimat lapset tarvitsivat myös
koulutusta ja terapiaa.
Kaikkiaan Suomi tuki vuonna 2004 Sudanin ja Tshadin aluetta 3,95 miljoonalla eurolla,
mutta avun tarpeen arvellaan pysyvän korkeana myös vuonna 2005. Avun kanavat Sudaniin
(sisältäen Darfurin korvamerkityn avun) olivat WFP, SPR/ICRC, UNICEF, Kirkon Ulkomaanapu ja IOM. Tshadin puolelle pakenemaan joutuneita avustettiin UNHCR:n, WFP:n
ja SPR/IFRC:n kautta (ks. liite 4).

■ Muu Afrikka
Sudanin lisäksi huomattavan vaikea humanitaarinen tilanne Afrikassa oli Eteläisen Afrikan alueella (Lesotho, Malawi, Mosambik,
Swazimaa, Sambia ja Zimbabwe), Angolassa
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Sudanin humanitaarisessa katastrofissa yli miljoona ihmistä tarvitsi hätäapua vuonna 2004.
Kuva: Martti Lintunen.

ja Kongon demokraattisessa tasavallassa, joiden avustusoperaatioita Suomi tuki vuonna
2004 yhteensä 5,8 miljoonalla eurolla.
Eteläisen Afrikan alueen valtiot kärsivät
ennen kaikkea hiv- ja aids-epidemian seurauksista, kuten yleisestä köyhyydestä, ruokapulasta, heikentyneestä hallinnosta ja sosiaalipalvelujen romahtamisesta.
Angolassa vuosikymmeniä jatkunut sota
tuhosi maan talouden ja infrastruktuurin pahoin. Rauhansopimuksen solmimisen jälkeen pakolaisten ja sisäisten pakolaisten paluu kotiseuduilleen on edistynyt.
Suurin osa palaajista joutui kuitenkin aloittamaan elämänsä vaikeissa olosuhteissa tyhjästä. Leireissä asui edelleen 400 000 ihmistä,
joiden pyrkimystä omavaraisuuteen tuettiin
avustusohjelmilla. Etusijalla olivat myös terveydenhuolto, koulutuksen mahdollistaminen ja paluumuuton helpottaminen.
Kongon demokraattisessa tasavallassa

oli vuonna 2004 meneillään viisivuotisen
sodan siirtymävaihe. Suurista odotuksista
huolimatta ratkaisua paikka paikoin jatkuneeseen väkivaltaan ei saatu aikaan. Levottomuudet jatkuivat varsinkin itäisissä maakunnissa kasvattaen 3,5 miljoonan sisäisen
pakolaisen määrää. YK-järjestöjen ohjelmat
tähtäsivät sodasta kärsineiden sosiaalistaloudelliseen palautumiseen ja ruokaturvan parantamiseen. Erityisesti kiinnitettiin huomiota lapsisotilaiden yhteiskuntaan
palaamiseen liittyvään terapiaan.

■ Lähi-itä
YK:n Lähi-idässä olevien palestiinalaispakolaisten avustus- ja yhteistyöelin (UNRWA) avustaa yli neljää miljoonaa palestiinalaispakolaista Gazassa, Länsirannalla,
Jordaniassa, Libanonissa ja Syyriassa. Noin
60 prosenttia Länsirannan ja Gazan väesH U M A N I TA A R I N E N A P U
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töstä 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 ja palestiinalaisalueiden merkittävin
ja tehokkain kanava humanitaarisen avun
perille toimittamisessa. Järjestöllä on omat
koulutus-, terveys- ja sosiaalipalveluohjelmansa. Kaksi kolmannesta pakolaisista on
naisia ja alle 15-vuotiaita lapsia. Äitiysohjelmat ja lasten terveydenhoito ovatkin UNRWAn toiminnassa etusijalla. Vuonna 2004
Suomi tuki järjestöä 3,6 miljoonalla eurolla.

■ Aasia
Aasiassa Suomi tuki vuonna 2004 Afganistania ja Pohjois-Koreaa yhteensä 3,1 miljoonalla eurolla. Afganistanin humanitaarinen
tilanne kohentui vuoden 2004 aikana, mutta maassa oli edelleen suuri määrä apua tarvitsevia sisäisiä pakolaisia. Vuosikymmeniä
jatkunut syvä köyhyys vaikeuttaa perheiden toimeentuloa. Naapurivaltioiden alueella
arvellaan olevan yli kolme miljoonaa pakolaista. Avustusohjelmiin kuuluu vedensaannin ja sanitaation parantamista, rokotusohjelmia ja koulutuksen mahdollistamista.
Pohjois-Koreassa humanitaarisen avun
tarve pysyi vuonna 2004 ennallaan. Maan
ruokatuotantoa ei ole kyetty tehostamaan
ja satotulos oli edelleen alle minimitarpeiden. Yleinen köyhyys ja jokapäiväisten tarvikkeiden puute ei ole antanut mahdollisuutta ihmisten elinolosuhteiden parantamiseen.
Kansainvälisellä avustustyöllä ei ole saatu
aikaan rakenteellisia korjauksia tilanteeseen.
Loppuvuodesta avustustyöntekijöiden liikkumista rajattiin entisestään ja avun perille toimittaminen ja seuranta vaikeutuivat.
Yksi aikamme suurimmista luonnonkatastrofeista aiheutti ennennäkemätöntä
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tuhoa 12 valtion alueella Kaakkois-Aasiassa vuoden 2004 loppupäivinä. Intian valtameressä sattunutta maanjäristystä seurannut
hyökyaalto surmasi ainakin 290 000 ihmistä ja aiheutti suurta tuhoa laajalla alueella hävittäen maanteitä, siltoja ja rautateitä.
Pahimmin onnettomuus koski Indonesiaa ja
Sri Lankaa, joissa uhreja oli yhteensä
270 000. Humanitaarisen avun tarpeessa
koko katastrofialueella laskettiin olevan seitsemän miljoonaa ihmistä.
Kansainvälinen yhteisö reagoi katastrofiin
voimakkaasti ja käynnisti maailmanhistorian suurimman avustusoperaation. YK-järjestöjen yhteisvetoomus kohdennettiin kriisin ensivaiheen jälkeen kuuden kuukauden
ajanjaksolle ja avunpyyntö oli 977 miljoonaa
dollaria. Avustusohjelmien keston arveltiin
kuitenkin pitkittyvän ja jälleenrakennuksen
jatkuvan useita vuosia. Suomi päätti antaa
Aasian hyökyaaltokatastrofin uhreille humanitaarista apua yhteensä 20 miljoonaa euroa.

■ Humanitaarinen
miinatoiminta
Suomi harjoittaa humanitaarista miinatoimintaa maissa, joissa tapahtuu eniten miinaonnettomuuksia. Humanitaarisella miinatoiminnalla tarkoitetaan miinanraivausta,
miinauhrien auttamista sopeutumaan takaisin yhteiskuntaan ja miinatietoisuuden jakamista. Miinatoiminta on osa siviilikriisinhallintaa. Miinat vaarantavat ihmisten elämää
yhä yli 60 maassa. Uhreja arvioidaan vuosittain olevan pitkälti yli 10 000. Konfliktinjälkeisissä oloissa miinat vaikeuttavat
pakolaisten paluumuuttoa, hätäavun perille toimittamista ja maan jälleenrakennusta.
Humanitaariseen miinatoimintaan käytetään
maailmanlaajuisesti noin 300 miljoonaa dollaria vuosittain.
Miinoja on raivattu ulkoasiainministeriön varoin jo vuodesta 1991. Vuodesta 1998
lähtien Suomi on ohjannut humanitaariseen
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Punaisen Ristin kenttäklinikka Aasian tuhoalueella Sri Lankassa. Kuva: Rauli Virtanen.

miinatoimintaan vuosittain viisi miljoonaa
euroa. Vuonna 2004 Suomen tuella toteutettiin miinahankkeita 11 valtiossa keskittyen maihin, joissa uhrien määrä on suurin.
Yli kolme viidesosaa Suomen miinatoiminta-avusta suunnattiin Kambodzhaan, Afganistaniin ja Angolaan.
Suurin osuus tuesta suuntautui Kambodzhaan. Suomi jatkoi Kambodzhan miinatoimintaohjelman tukemista kolmen
hankkeen kautta yhteensä yli miljoonalla eurolla. Afganistanin miinaongelma on
yksi vaikeimmista maailmassa, miinauhrien määrä on 100–200 henkeä kuukaudessa. Suomi jatkoi vuonna 2004 miljoonalla
eurolla tukeaan YK:n miinanraivaustoimiston (UNMAS) koordinoimalle Afganistanin
miinanraivausohjelmalle (MAPA). Vuonna 2002 solmittu Angolan rauhansopimus
on mahdollistanut laajamittaisemman miinatoiminnan toteuttamisen maassa. Angolassa on arviolta viisi miljoonaa maamiinaa

sekä moninkertainen määrä räjähtämättömiä ammuksia. Suomi tuki kolmea miinahanketta Angolassa vuonna 2004 yhteensä
miljoonalla eurolla. Muita Suomen humanitaarisen miinatuen kohdealueita vuonna 2004 olivat Bosnia-Hertsegovina, Pohjois-Kaukasia, Sudan, Etiopia, Eritrea, Laos,
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.
Suomi antoi vuonna 2004 yleistukea myös
Geneven humanitaarisen miinakeskuksen
(GICHD) toiminnalle. Sen keskeinen tavoite on edistää miinoista vapaan elinympäristön luomista ja pyrkiä minimoimaan
miinojen ja räjähtämättömien ammusten
humanitaariset uhat.
H U M A N I TA A R I N E N A P U
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Kehityspolitiikka vaikuttaa
yhteistyömaissa

Afrikka ja Lähi-itä

Afrikan ja Lähi-idän alueelle on tyypillistä kriisi- ja konfliktiherkkyys. Lähi-idästä
ja Pohjois-Afrikasta on tullut yksi vaikeimmista terrorismin kasvualustoista. Lähi-itä
on joukkotuhoaseiden leviämisen estämisessä tärkein alue koko maailmassa. Molemmilla alueilla, mutta erityisesti Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, kehitysongelmat ja
terveysuhkat koskettavat poikkeuksetta kaikkia maita.
Vuosituhattavoitteet Afrikassa
OECD:n arvion mukaan Afrikan maiden
edellytykset saavuttaa vuosituhattavoitteet
vuoteen 2015 mennessä ovat heikot. Pohjois-Afrikan ja Saharan eteläpuolisen Afrikan maiden alueellinen ero on suuri. Pohjois-Afrikan väestöstä vain kaksi prosenttia
elää alle yhden dollarin päivätuloilla, kun
Saharan eteläpuolisessa Afrikassa 46 prosentin väestöstä arvioidaan olevan tämän rajan
alapuolella. Saharan eteläpuolisen Afrikan
valtioiden vuotuisen talouskasvun pitäisi
olla 7,4 prosenttia tavoitteiden saavuttami64
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seksi. Pohjois-Afrikassa Egyptin arvioidaan
kykenevän vähentämään köyhyyden puoleen
vuoteen 2015 mennessä.
Vaikka vuosituhattavoitteiden saavuttaminen ei toteutuisikaan kokonaan, myönteistä kehitystä tapahtuu. Neljäntoista Afrikan
maan talous on jopa viiden prosentin kasvu-uralla, niiden joukossa Suomen pitkäaikaisista kehitysyhteistyömaista Mosambik.
Egyptin, Etelä-Afrikan, Kenian ja Tansanian
arvioidaan pääsevän tyttöjen koulutusosuuden kasvattamiselle asetettuun tavoitteeseen.
Terveydenhuollon kehityksessä vain Egyptin uskotaan kykenevän vähentämään lapsikuolleisuutta asetettuun tavoitteiseen. Ympäristön kestävän käytön osalta lähtökohta on
matalalla. Merkittäviä ongelmia ovat muun
muassa aavikoituminen ja puhtaan veden
heikko saatavuus. Vain 55 prosentilla Saharan eteläpuolisen Afrikan väestöstä on mahdollisuus käyttää puhdasta juomavettä.
Yleisesti ottaen Saharan eteläpuolisessa
Afrikassa on edistytty kohti yleistä peruskoulutusta ja erityisesti tyttöjen osallistumista
siihen. Myös naisten edustus parlamenteissa, hiv:n ja aidsin leviämisen pysäyttäminen sekä juomavesihuollon laajentaminen
maaseudulle edistyvät. Kaikissa näissä edistys kuitenkin jää jälkeen vuosituhattavoitteil-
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le asetetusta määrällisestä tasosta. Muiden
vuosituhattavoitteiden kohdalla edistystä ei
käytännössä ole.
Pohjois-Afrikassa monet vuosituhattavoitteista on jo saavutettu, kuten yleinen
peruskoulutus. Lisäksi monia tavoitteita
kohden edetään toivottua vauhtia, esimerkiksi äärimmäisen köyhyyden puolittamisessa ja lapsikuolleisuuden vähentämisessä. Tavoitteista ollaan jäljessä muun muassa
naisten lukutaitoisuuden lisäämisessä, naisten paremmassa edustautumisessa parlamenteissa sekä sanitaation laajentamisessa
maaseutualueilla.
Alueellinen yhteistyö
Afrikan alueella suuri osa Suomen kahdenvälisestä kehitysyhteistyöstä toteutetaan pitkäaikaisten yhteistyömaiden kanssa. Alueellisella yhteistyöllä Suomi tukee Afrikan

maiden omaa alueellista yhteistyötä esimerkiksi eteläisen Afrikan SADC-järjestön puitteissa; vesialan yhteistyötä rajat ylittävillä
valuma-alueilla; konfliktien ehkäisyä ja kriisien hallintaa, joissa alueellista lähestymistapaa tarvitaan pureutumaan konfliktien
juuriin, sekä erityisaloilla, kuten tietoliikennealan yhteistyössä.
SADC-yhteistyön meneillään olevat hankkeet:

SADC-geenipankki, 4. vaihe
2003–2007
1,4 MEUR
SADC-metsäopistojen kehittämisohjelma, 4.
vaihe
2003–2005
1,6 MEUR
SADC-Suomi-yhteistyö tietoliikennealalla
2001–2005
1,5 MEUR
Tuki kriisinhallinnalle ja konfliktien
estämiselle
Afrikan mantereen suotuisan kehityksen
AFRIKKA JA LÄHI-ITÄ
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kannalta afrikkalaisten oman konfliktinesto- ja kriisinhallintakyvyn kehittäminen on
tärkeää. Afrikan unionin kehityksessä erityisen myönteistä on ollut sen pyrkimys
puuttua maanosan konflikteihin. Suomi
tukee rahallisesti tätä toimintaa kahdenvälisesti sekä Euroopan unionin kautta.
Suomi tukee myös kriisinhallintaa Afrikan suurten järvien alueella ja Afrikan
sarven alueen maiden yhteistyöjärjestön
(IGAD) kautta Sudanin ja Somalian rauhanprosesseja. Yhteistyötä Länsi-Afrikan
maiden talousjärjestön (ECOWAS) kanssa on tarkoitus vahvistaa. Alueen epävakauden vuoksi on oltava jatkuvasti valmiina
reagoimaan uusien konfliktien puhkeamiseen. Yhteensä vuonna 2004 meneillään oli
kahdeksan hanketta konfliktien ehkäisyn ja

kriisien hallinnan alalla. Edellä mainittujen alueellisten järjestöjen lisäksi tuettiin
International Crisis Groupin, Luterilaisen
Maailmanliiton sekä Life & Peace Institute, War-Torn Societies ja African Centre for
the Constructive Resolution of Disputes kansalaisjärjestöjen työtä.
Muut hankkeet:

Tuki ADEA-järjestön työhön koulutuksen
kehittämiselle Afrikassa
1997–2006
2,4 MEUR
Tuki Itä-Afrikan talouskomissiolle (ECA)
tietoliikennealalla
2004
0,7 MEUR
Itä-Niilin kehityshanke
2004
0,6 MEUR

Kuntayhteistyöohjelma
Ulkoasiainministeriön ja Kuntaliiton kuntayhteistyöohjelman tavoitteena on kehittää kohdemaiden paikallishallintoa ja parantaa palvelutuotantoa köyhyyden vähentämiseksi ja ympäristöllisesti kestävän kehityksen edistämiseksi. Ohjelma
pyrkii suomalaisten ja afrikkalaisten kuntaparien
suoraan toimintaan tietotaidon vaihdon kautta. Suomalaisissa kunnissa tavoitteena on ollut
edistää johdonmukaisuutta kehitysyhteistyön ja
kunnan muun toiminnan välillä.
Ohjelman pilottivaiheessa vuosina 2002–2004
yhteistyökuntia olivat:

Hauho, Hartola ja Janakkala - Iramban piirikunta
(Tansania)
Lahti - Bojanala Platinum (Etelä-Afrikka)
Salo - Mbabane (Swasimaa)
Tampere - Mwanza (Tansania)
Vaasa - Morogoro (Tansania)
Vantaa - Windhoek (Namibia)
Pilottivaiheesta tehtiin väliarviointi alkuvuonna
2004. Arviointi suositti ohjelman jatkamista ja
laajentamista toisella kolmivuotiskaudella. Näistä lähtökohdista valmisteltiin ohjelman seuraava
vaihe vuosille 2005–2007.

Cuvelai-Kunene -vesistöjen valuma-alueen hallintohanke
Vesi on keskeinen teema ilmastoltaan hyvin
kuivassa eteläisessä Afrikassa. Cuvelai-Kunene vesistöjen valuma-alueen hallintohanke perustuu
SADC:n vesiosaston suunnitelmiin. Hanke toteutetaan Angolassa ja Namibiassa, ja SADC toimii
siinä neuvoa-antavassa roolissa. Cuvelai-Kunene
-hankkeen tarkoituksena on edistää vesistöjen
valuma-alueiden vesivarojen kestävää käyttöä ja
vesivarojen hyvää hallintoa. Hanke on suunniteltu kolmevuotiseksi, ja siihen on budjetoitu 2,7
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miljoonaa euroa. Vuonna 2004 kaikki osapuolet
valmistelivat hanketta aktiivisesti, ja hanke käynnistyy vuonna 2005.
Kehitysyhteistyö vesialalla Namibian kanssa on
Suomelle ennestään tuttua. Samalla alueellinen
yhteistyö SADC:n puitteissa tukee Namibian
kanssa suunniteltua siirtymästrategiaa. Angolan kanssa hanke tarjoaa mahdollisuuden tukea
maan konfliktinjälkeistä jälleenrakentamista.
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■ Saharan eteläpuolinen
Afrikka
Suomen pitkäaikaiset yhteistyömaat

ETIOPIA
Pinta-ala .............................. 1 127 127 km2
Asukasluku .......................... 72,4 miljoonaa
Väestönkasvu....................... 2,5 %
Elinikäodote ......................... 46 vuotta
Lukutaitoisuus...................... 39 %
BKT/asukas .......................... 100 dollaria
Virallinen kehitysapu ............ 21,6 % BKT:sta
Hiv-tartunnan saaneita ......... 4,4 %
(15–49-vuotiaat)

Suomen yhteistyö Etiopian kanssa
Suomi osallistuu Etiopian köyhyyden
vähentämiseen erityisesti sosiaalisen kehityksen kautta. Pääyhteistyöalat ovat opetus
ja vesi. Suomen ja Etiopian väliset yhteistyöneuvottelut pidettiin marraskuussa
2004.
Suomi toteuttaa maaseudun vesihuolto- ja ympäristöhanketta Amharan läänissä.
Hanke auttaa Etiopiaa vähentämään köyhyyttä ja saavuttamaan vuosituhattavoitteita ja tukee naisten ja tyttöjen oikeuksien
edistämistä. Hankkeella pyritään parantamaan naisten asemaa, vähentämään lapsikuolleisuutta, kohentamaan odottavien äitien terveyttä, edistämään ympäristön
kestävää kehitystä sekä auttamaan taistelussa tauteja vastaan. Ohjelma on suunniteltu
ottamaan huomioon naisten keskeinen asema veden käytön ja hankkimisen yhteydessä, ja siinä kiinnitetään erityistä huomiota
naisten osallistumiseen hankkeen toteutuksessa.

Etiopia / Kari Rissa.

Helposti syrjäytyvien ryhmien oikeuksien ja tasavertaisten osallistumismahdollisuuksien edistämiseen Etiopiassa kiinnitetään huomiota sekä paikallisen yhteistyön
määrärahalla rahoitettavissa pienhankkeissa että tukemalla Etiopian opettajankoulutusta. Opettajankoulutusohjelman tavoitteena on kolmen vuoden aikana uudistaa
opettajien peruskoulutusohjelma, suunnitella täydennyskoulutusjärjestelmä, laatia opetushallinnon koulutusohjelma sekä
organisoida opettajien englanninkielen
koulutusohjelma. Lisäksi Etiopian opetusministeriöön on palkattu suomalainen erityisopetuksen asiantuntija, jonka tehtävänä
on valmistella erityisopetuksen sisällyttämistä seuraavaan opetusalan sektoriohjelmaan.
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Vuosituhattavoitteet Etiopiassa
Köyhyyden vähentäminen

Tilastojen mukaan 82 prosenttia Etiopian väestöstä elää alle yhdellä dollarilla päivässä ja väestön köyhin viidennes kuluttaa ainoastaan 2,4
prosenttia kansantulosta. Aliravitsemuksen osalta
suuntaus on ollut parempaan päin: 59 prosenttia
väestöstä kärsi aliravitsemuksesta vuonna 1990,
44 prosenttia vuonna 2000. Vuotuiset erot ovat
kuitenkin suuria.
Peruskoulutus kaikille

Koulutuksen kehittämisessä on edistytty, mutta
edelleen vain noin 43 prosenttia lapsista pääsee
viidennen luokan loppuun asti. Haasteita ovat
koulutuspalveluiden laadun kehittäminen, tyttöjen ja poikien koulunkäyntiprosentin eron kaventaminen ja alueellisiin eroihin puuttuminen.
Sukupuolten tasa-arvo

Sukupuolten välinen tasa-arvo ei toteudu Etiopiassa. Monet haitalliset perinteet, kuten sukuelinten silpominen, sieppausavioliitot ja lapsiavioliitot
vaarantavat naisten terveyden ja hyvinvoinnin.
Eräät kansalaisjärjestöt ovat tehneet merkittävää
työtä näiden haitallisten käytäntöjen lopettamiseksi. Tasa-arvotilanne on parantunut kaupunkien peruskouluissa, mutta erityisesti paimentolaisalueilla tilanne on erittäin heikko. Keskiasteen
ja korkeamman asteen koulutuksessa tilanne ei
suuresti ole muuttunut. Naisten osallistuminen
poliittiseen päätöksentekoon etenkin valtakunnan tasolla on alhainen. Maatalousvaltaisessa
maassa lähes 90 prosenttia sekä miehistä että
naisista osallistuu maataloustyöhön.

Suotuisa ympäristö kehitykselle
Suomi rahoittaa Etiopiassa hankkeita, jotka edistävät demokratiaa, ihmisoikeuksia
ja hyvää hallintoa. Rahoitukseen on käytetty paikallisen yhteistyön määrärahaa, josta valmistui uusi kolmivuotissuunnitelma
vuonna 2004. Korruption kitkemisen tärkeyttä Suomi on korostanut kahdenvälisissä neuvotteluissa sekä EU:n kannanottojen
kautta. Rauhantilan ja turvallisuuden edistämiseksi Suomi on painottanut kahdenvä68

Lapsikuolleisuuden vähentäminen ja odottavien äitien terveys

Erityisen huono on äiti- ja lapsikuolleisuuden
tilanne. Se on kuitenkin parantunut kymmenessä vuodessa. Imeväiskuolleisuus on edelleen
hiukan Saharan eteläpuolisen Afrikan keskiarvoa
suurempi ja äitikuolleisuus yksi mantereen suurimpia. Ainoastaan kuudessa prosentissa synnytyksistä on avustamassa terveysalan ammattitaitoinen henkilö. Luku on selvästi heikoin koko
maailman tilastoissa.
Taudit kuriin

Hiv- ja aids -tilanne Etiopiassa pahenee nopeasti, eikä tilannetta tiedosteta riittävästi. Seksuaaliterveyteen liittyvät kysymykset ovat tabu ja
prostituutio yleistä. Hiv:n vastaista työtä vaikeuttaa se, että kolme tärkeintä uskontoa, ortodoksit, muslimit ja protestantit, kieltävät kondomin
käytön. Kirkot kuitenkin tuovat vahvasti esiin
hiv:n ja aidsin vaarat.
Ympäristön kestävä kehitys

Ympäristön tilan nopea ja vakava heikkeneminen vie pohjaa kaikkien kehitysponnistelujen
kestävyydeltä. Etiopiassa on jäljellä vähemmän
metsää kuin useimmissa alueen maissa, ja paine
käytettävissä olevaa viljelymaata kohtaan kasvaa jatkuvasti. Vain 38 prosentilla väestöstä on
saatavillaan puhdasta juomavettä, maaseudun
väestöstä 12 prosentilla.

lisissä keskusteluissa ja EU:n kautta Etiopian
ja Eritrean rajakiistan ratkaisemisen tärkeyttä.
Etiopian yksityisen sektorin toimintaedellytyksiä ja taloudellisen vuorovaikutuksen
lisäämistä silmälläpitäen on selvitetty kaupallisten suhteiden kehittämismahdollisuuksia Etiopian ja Suomen välillä. Marraskuussa
2004 pidetyissä yhteistyöneuvotteluissa sovittiin aloitettavan neuvottelut maiden välisestä
investointisuojasopimuksesta.
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Maaseutukehitys on avainasemassa, kun Saharan eteläpuoleisen Afrikan maat etsivät keinoja saavuttaa YK:n
vuosituhattavoitteet. Kuvassa luomutila Etiopiassa / Kari Rissa.

Meneillään olevat hankkeet:

Kohti globaalia kumppanuutta
Kahdenvälisen yhteistyön rinnalla Suomi
vaikuttaa Etiopiassa monenkeskisen järjestelmän, YK:n ja kansainvälisten rahoituslaitosten kenttätoimintojen kautta.
Kansainväliset rahoituslaitokset ovat kiinnittäneet Etiopiassa erityishuomiota maan
heikkoon velkakestävyyteen, maan talouden herkkyyteen niin sanottuihin ulkoisiin shokkeihin sekä maanomistuskysymyksiin.
Vuonna 2004 Suomen kahdenvälinen
hanke- ja ohjelmakohtainen apu Etiopialle
oli noin 4,36 miljoonaa euroa.

Maaseudun vesihuolto- ja ympäristöhanke,
III vaihe
2003–2006
8,1 MEUR
Opettajankoulutuksen tuki ja erityisopetus
2003–2006
11 MEUR
Paikallisen yhteistyön määräraha
2004
336 376 EUR
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KENIA
Pinta-ala .............................. 582 650 km2
Asukasluku .......................... 32,4 miljoonaa
Väestönkasvu....................... 1,5 %
Elinikäodote ......................... 44 vuotta
Lukutaitoisuus...................... 82 %
BKT/asukas .......................... 360 dollaria
Virallinen kehitysapu ............ 3,2 % BKT:sta
Hiv-tartunnan saaneita ......... 8,0 %
(15–49-vuotiaat)

Suomi on osana kansainvälistä yhteisöä
seurannut tiiviisti Kenian vuoden 2002
vaalien jälkeistä kehitystä. Suomi on osallistunut aktiivisesti Kenian hallituksen
kanssa käytävään poliittiseen vuoropuheluun kahdenvälisesti ja erityisesti Euroopan unionin ja kansainvälisten rahoituslaitosten piirissä. Keniassa laadittiin vuonna
2003 maan kehitysstrategia, ja uusi presidentti Kibaki julisti nollatoleranssin korruptiolle. Vuoropuhelussa vuonna 2004
painottuivatkin vahvasti korruptiokysymykset, mutta ainakin toistaiseksi kansainvälinen yhteisö säilytti luottamuksensa Keniaan. Näin ollen Kenia oli edelleen
rahoituslaitosten luotto-ohjelmien piirissä, ja Euroopan kehitysrahastossa tehtiin
syksyllä 2004 periaatepäätös budjettituesta maalle.
Jo vuoden 2004 puolella Keniassa
huhuttiin kuitenkin uusista korruptioepäilyistä. Myös maan perustuslain uudistus on
jäänyt pahasti kesken. Kenian tilanne arvioidaan uudelleen huhtikuulle 2005 suunnitellussa avunantajien konsultatiiviryhmän kokouksessa.
Suomen yhteistyö Kenian kanssa
Pitkäaikaisten kumppanimaiden kanssa tehtävän kehitysyhteistyön kriteereillä mitattuna Kenian yhteistyön edellytykset
olivat huonot 2000-luvun alussa: vaaleja
70
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syytettiin vilpillisiksi, korruptio oli pesiytynyt hallinnon kaikille tasoille, talouspolitiikassa tehtiin kestämättömiä päätöksiä ja
hallinnon heikkous teki yhteistyön tuloksellisuuden kyseenalaiseksi. Maa joutui
Suomen kehitysyhteistyökumppanina tarkkailuluokalle, uusia hankkeita ei aloitettu,
ja yhteistyö alkoi määrällisesti hiipua.
Samoihin kriteereihin nojaten vuoden 2004 hallituksen kehityspoliittisessa
ohjelmassa Kenia nostettiin jälleen samalle tasolle muiden pitkäaikaisten yhteistyömaiden kanssa.
Suomi kävi Kenian hallituksen kanssa
yhteistyöneuvottelut keväällä 2004. Niissä
sovittiin kehitysyhteistyön kasvattamisesta kehityspoliittisen ohjelman mukaisesti ja
määriteltiin kolme yhteistyöalaa, jotka ovat
oikeussektori, energia ja metsä.
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Vuosituhattavoitteet Keniassa
Köyhyyden vähentäminen

Alle yhdellä dollarilla päivässä elävien osuus
Keniassa nousi vuosien 1990 ja 2000 välillä 43,4
prosentista 51,8 prosenttiin. Kenia on joutunut
köyhyyden noidankehään, josta kärsivät erityisesti naiset ja lapset. Hallitus ei ole kyennyt vastaamaan laajan köyhyysongelman haasteisiin, kuten
perusterveyshuollon, ravitsemuksen ja peruskoulutuksen kiireellisiin tarpeisiin. Toisaalta heikko
terveydenhuolto ja aliravitsemus aiheuttavat
alhaista tuottavuutta ja siten entisestään lisäävät
köyhyyttä. Vakavia esteitä vuosituhattavoitteiden
saavuttamiselle aiheuttavat hallinnon ongelmat,
korruptio ja julkisten varojen tehoton käyttö.

Lapsikuolleisuuden vähentäminen ja odottavien äitien terveys

Lapsikuolleisuusluvut kasvoivat Keniassa 1990luvulla, ja myös äitiyskuolleisuusluvut ovat suuria. Ripuli, hengityselinten tulehdukset, malaria
ja aliravitsemus aiheuttavat suuren määrän
pienten lasten kuolemia Keniassa. Viime vuosina hiv ja aids ovat heikentäneet tilannetta
edelleen. Äitiyskuolleisuutta aiheuttavat paitsi
odotusaikaan ja synnytykseen liittyvät ongelmat
myös muun muassa malaria, anemia ja hiv ja
aids. Perusterveyshuollon heikkous heijastuu
myös äitiysterveydenhuoltoon. Suurin osa naisista synnyttää kotona ilman ammattiapua.
Taudit kuriin

Peruskoulutus kaikille

Vuonna 2000 koulunkäynnin aloitti noin 74
prosenttia ikäluokasta ja koulun aloittaneista 81
prosenttia kävi koulua viisi vuotta. Koulunkäynnin aloittaneiden määrä laski vuosien 1990 ja
2000 välillä. Siirtyminen ilmaiseen peruskoulutukseen on parantanut tilannetta 2000-luvulla ja
mahdollistaa vuosituhattavoitteen saavuttamisen
vuoteen 2015 mennessä. Suurimmat haasteet
liittyvät muun muassa koulutuksen rahoitukseen,
alueellisiin eroihin; laatuun ja lasten työssäkäynnin vähentämiseen.

Erityisesti hiv ja aids aiheuttavat suuren haasteen. Seksuaalivalistus ei ole juuri tehonnut;
sekä miehet että naiset ottavat edelleen suuria
riskejä vaikka tietävät mahdolliset seuraukset.
Kondomin käyttöä vastustetaan voimakkaasti.
Ympäristön kestävä kehitys

Puhtaan juomaveden saatavuus on parantunut.
48 prosentilla väestöstä oli saatavillaan puhdasta juomavettä vuonna 1990, vuonna 2000 jo
55 prosentilla.

Sukupuolten tasa-arvo

Tytöt ja pojat osallistuvat lähes yhtäläisesti ensimmäisen ja toisen asteen koulutukseen. Korkeakouluissa miehiä on selvä enemmistö. Naisten
osallistuminen päätöksentekoon on vähäistä.

Suomella on Keniassa toimivien avunantajien piirissä korkea profiili vuosituhattavoitteisiin liittyvissä kysymyksissä. Vuosituhattavoitteet ovat koko Suomen ja Kenian
välisen kehitysyhteistyön suunnittelun kulmakivi. Vuoden 2004 lopulla tehtiin haastetta silmälläpitäen myös päätös erityisestä tuesta YK:n kehitysohjelmalle (UNDP)
kehitystavoitteiden sisällyttämiseksi Kenian
kansalliseen suunnitteluun yhdessä Kenian hallituksen kanssa. Samoin päätettiin
Itä-Afrikan alueellisesta, Keniasta alkavasta hiv- ja aids-hankkeesta kansalaisjärjestö-

jen yhteistyönä syntyneen Hope for African Children -aloitteen (HACI) puitteissa.
Hankkeella tuetaan aids-orpoja ja muita
helposti syrjäytyviä lapsiryhmiä yhteisöissä
lapsiin kohdistuvan köyhyyden vähentämiseksi. Tämä on Kenialle merkittävä haaste
vuosituhattavoitteiden saavuttamisessa.
Suomi tukee Kenian hallituksen omaa
oikeussektorin uudistusohjelmaa. Tuen
tavoitteena on uudistaa, muuttaa ja vahvistaa oikeusjärjestelmää tehokkaan, vastuullisen ja läpinäkyvän hallinnon takaamiseksi. Oikeussektori on tässä vaiheessa
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todettu Suomen tärkeimmäksi yhteistyöalaksi sen Kenian kehityksen kannalta kriittisen merkityksen sekä avunantajien yhteistyön luomien vaikutusmahdollisuuksien
takia. Avunantajat ovat toistaiseksi sitoutuneet uudistusten lyhyen aikavälin tukeen,
joka kestää heinäkuusta 2004 kesäkuuhun
2005 Kenian budjettivuoden mukaisesti.
Pidemmän aikavälin jatkotuesta neuvotellaan parhaillaan, ja päätösten pohjana ovat
Kenian yleinen kehitys alkuvuonna 2005
sekä avunantajien konsultatiiviryhmän johtopäätökset.
Energia-alalla alkamassa olevalla maaseudun sähkönhuoltoon kohdistuvalla kahdenvälisellä yhteistyöllä Suomi pyrkii välillisesti
tukemaan myös ympäristön kestävää kehitystä. Suomi tukee energiasektorin yleissuunnitelman päivittämistä, sen organisaatiorakenteen kehittämistä sekä koehankkeita
valituilla maaseutualueilla. Suomen hanke
on jo kokonaisuudessaan valmisteltu, mutta
lopulliset päätökset sitoutumisesta nelivuotiseen yhteistyöhön tehdään vasta konsultatiiviryhmän kokouksen jälkeen. Koehankkeissa on tarkoitus yhdistää kahdenväliseen
lahja-apuun myös kehitysrahoituslaitoksen
toteuttama luottoelementti korkeajännitelinjainvestointeihin, jotta lahja-apu voidaan
mahdollisimman tehokkaasti kohdistaa eniten köyhyyttä vähentävään jakelutoimintaan
kuluttajille. Institutionaalinen tuki riippuu
energia-alaa koskevan lainsäädännön kehittymisestä Keniassa.
Suomi tukee malariantorjuntahanketta,
jota toteuttavat Kansainvälinen hyönteistutkimuslaitos (ICIPE) ja Merlin-säätiö. Kohderyhmänä ovat koulut, paikalliset yhteisöt,
perinteiset parantajat sekä terveysministeriön paikalliset työntekijät. Hanke on jo
tähän mennessä saavuttanut myönteisiä
tuloksia. Lisäksi Suomi tukee YK:n asuinyhdyskuntaohjelman Habitatin slummien
kohentamisohjelmaa Nairobissa.
Vuonna 2004 Suomessa vierailivat sekä
72

Kenian kauppa- ja teollisuusministeri että
apulaisopetusministeri. Vierailuilla pyrittiin kannustamaan toisaalta yksityissektorin ja toisaalta korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyötä ja selvittämään
mahdollisuuksia saada lisää kenialaisia
opiskelemaan Suomeen.
Suotuisa ympäristö kehitykselle
Suomen tuella Kenian energia-alalle luodaan edellytyksiä tuotannollisen yksityissektorin toiminnan kehittämiselle maaseudulla. Taloudellisen vuorovaikutuksen
lisäämiseksi Suomi on käynyt keskusteluja ministerivierailujen yhteydessä. Esillä on
ollut yhteistyö muun muassa kenialaisille yrityksille tarkoitettujen vienninedistämispalveluiden kehittämiseksi. Kauppa- ja
teollisuusministerin vierailun yhteydessä sovittiin investointisuojasopimukseen ja
kaksoisverotuksen poistamiseen liittyvien
neuvotteluiden aloittamisesta uudelleen.
Poliittinen vuoropuhelu Kenian hallituksen kanssa sekä kahdenvälisesti että
EU:n kautta on selvästi johtanut tuloksiin,
vaikka tilannetta ei voikaan pitää tyydyttävänä. Sisäpoliittisen tilanteen kärjistyminen levottomuuksiksi uhkaa maan demokratiakehitystä.
Paikallisen yhteistyön määräraha on
tärkeä väline demokratian edistämisessä
ruohonjuuritasolla.
Kohti globaalia kumppanuutta
Suomen ja Kenian hallitusten välinen
kehitysyhteistyöohjelma on tarkoitus kasvattaa 10 miljoonaan euroon vuositasolla vuoteen 2007 mennessä, mikäli Kenian
toimintaympäristö sen sallii. Suomi seuraa
myös aktiivisesti Kenian velkaongelman
käsittelyä HIPC-velka-aloitteen puitteissa. Suomi on jo aiemmin antanut Kenialle
anteeksi sen kahdenväliset kehitysluotot ja
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Keniassa taistellaan korruptiota vastaan. Kuva: Matti Nummelin.

rästiin jääneet korot, yhteensä noin 1,3 miljoonaa euroa.
Kansainvälisen kauppa- ja rahoitusjärjestelmän kehittämistä sekä lääkkeiden ja
teknologioiden saatavuutta Suomi tukee
monenkeskisen yhteistyön kautta.
Vuonna 2004 Suomen kahdenvälinen
hanke- ja ohjelmakohtainen apu Kenialle oli
noin 3,08 miljoonaa euroa.

Meneillään olevat hankkeet:

Slummien kohentamisohjelma
(YK:n Habitat-ohjelma)
2003–2005
900 000 EUR
Oikeussektorin tuki
2004–2005
600 000 EUR
MDG-valtavirtaistamistuki
UNDP:n kautta
2005–2007
2,81 MEUR
Itä-Afrikan alueellinen
HIV/AIDS-hanke (HACI)
2004–2007
2,25 MEUR
Paikallisen yhteistyön määräraha
2004
1,62 MEUR
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MOSAMBIK
Pinta-ala .............................. 801 590 km2
Asukasluku .......................... 19,2 miljoonaa
Väestönkasvu....................... 1,8 %
Elinikäodote ......................... 38 vuotta
Lukutaitoisuus...................... 44 %
BKT/asukas .......................... 200 dollaria
Virallinen kehitysapu ............ 57,2 % BKT:sta
Hiv-tartunnan saaneita ......... 12,2 %
(15–49-vuotiaat)

Suomen yhteistyö Mosambikin kanssa
Suomen yhteistyön päätavoite on tukea
Mosambikin kansallista köyhyyden vähentämisohjelmaa. Kehityspoliittisen ohjelman
mukaisesti Suomi on siirtynyt Mosambikissa
suoraan budjettitukeen ja terveys- ja opetusalojen tukeen osana laajempaa avunantajien
yhteisöä. Kolmas yhteistyöala on maatalouden ja maaseudun kehittäminen, jonka tuki
on suunnitteluvaiheessa. Sen on määrä alkaa
vuonna 2005.
Budjettituen vuoden 2004 puolivuotisraportin mukaan Mosambikissa on edetty
hyvin koulutuksen ja terveydenhuollon alueella, maatalouden tulokset ovat tyydyttäviä. Julkisen hallinnon kehittämisessä edistystä on saavutettu kaikilla kolmella Suomen
yhteistyöalueella. Köyhyys on vähentynyt,
kun kaikkein heikoimmassa asemassa olevalle väestönosalle on pystytty tarjoamaan
lisää palveluja. Talous on kehittynyt erityisesti maaseudulla, alueellinen epätasapaino
vähentynyt ja yksityissektorin toiminnalle
on onnistuttu luomaan myönteistä ilmapiiriä. Huolena on julkisen taloushallinnon
kehitys: sähköisen taloushallintojärjestelmän
käyttöönoton vaikeudet sekä ulkoisen tilintarkastuksen ja budjettituen tarkastusten
myöhästyminen. Oikeuslaitoksen toiminnan
hitaus on edelleen ongelma.
Pääyhteistyöalojen lisäksi Suomi on
panostanut ympäristökysymyksiin perintei74

Mosambik / Matti Remes.

sessä hanketoiminnassa jatkamalla Chimoion ympäristökeskuksen rakentamisen ja
toiminnan tukea ja metsäinventaariota.
Suotuisa ympäristö kehitykselle
Budjettituen ja sektorituen seurantaa kehittämällä Suomella on hyvät mahdollisuudet osallistua osana avunantajien yhteisöä
hyvän hallinnon edistämiseen ja korruptiotapausten esille ottamiseen ja käsittelemiseen. Tätä työtä tukee se, että maassa on
hyväksytty korruptionvastainen laki. Yksityisen sektorin toimintaympäristön kehitys on vielä heikkoa, vaikka edistystä onkin
tapahtunut. Tehtävä on haastava, ja yhteistyötapoja on kehitettävä edelleen. Tilanteessa, jossa Mosambikin kansallisesta budjetista yli puolet tulee vielä avunantajilta, maan
omistajuuden tukeminen on tärkeää.
Suomi tukee demokratian edistämistä osallistumalla aktiivisesti hallituksen ja
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Vuosituhattavoitteet Mosambikissa
UNDP:n Inhimillisen kehityksen raportin mukaan
Mosambik on edennyt erinomaisesti kaikkien
tavoitteiden saavuttamisessa, lukuun ottamatta
hiv- ja aids -tilanteen hallintaa.

ja toiselle asteelle siirtyvien määrä on edelleen
alhainen: 15,7 prosenttia vuonna 2002. Myös
korkeakouluopiskelijoita on vähän: 9,9 prosenttia
vuonna 2002. Opettajaresurssit ovat edelleen heikot, ja epäpätevien opettajien määrä kasvaa.

Köyhyyden vähentäminen

Hallituksen sitoutuminen kansallisen köyhyyden
vähentämisohjelman (PARPA) toteuttamiseen on
vähentänyt äärimmäisessä köyhyydessä elävien
osuutta väestöstä. Vuonna 2002 alle yhdellä dollarilla päivässä elävien osuus oli 37,9 prosenttia ja
alle kahdella dollarilla elävien osuus 78,4 prosenttia. Nyt kansallinen keskiarvo on 56 prosenttia
aikaisemman 74 prosentin sijaan.
Peruskoulutus kaikille

Peruskoulutuksen piiriin päässeiden, myös tyttöjen, määrä on kasvanut vuodesta 1995. Vuonna
2002 peruskoulun aloitti 49,8 prosenttia ikäluokasta. Peruskoulun ylemmille vuosiluokille

kansalaisyhteisöjen väliseen vuoropuheluun.
Vuonna 2003 pidetyt kunnallisvaalit ja joulukuussa 2004 pidetyt presidentin- ja parlamenttivaalit toimivat hyvänä mittarina arvioitaessa
Mosambikin demokratian kehitystä yksipuoluevaltiosta kohti monipuoluejärjestelmää. Paikallisen yhteistyön määrärahoilla ja kansalaisjärjestötuen kautta Suomi tukee Mosambikin
demokratian vahvistamista sekä ponnisteluja
ihmisoikeustilanteen parantamiseksi.
Kohti globaalia kumppanuutta
Yleisen budjettituen ja sektoriohjelmatuen myötä Suomi on siirtynyt yhä enemmän
puhtaasta kahdenvälisestä yhteistyöstä osaksi muuta avunantajien yhteistyötä ja avun
yhdenmukaistaminen on edennyt. Suomi
on saanut Mosambikilta kiitosta taitavasta ja diplomaattisesta toiminnastaan kiperien kysymysten ratkaisijana ja siltojen rakentamisesta eri ryhmien välille.
Vuonna 2004 Suomen kahdenvälinen hanke- ja ohjelmakohtainen apu Mosambikille oli
noin 19,69 miljoonaa euroa.

Sukupuolten tasa-arvo

Naisten osallistuminen politiikkaan ja talouselämään on selvästi voimistumassa. Mosambikin
naiskansanedustajien määrä ylittää reippaasti Afrikan keskiarvon, ja naisten osallistuminen elinkeinoelämään lähentelee miesten lukuja.
Lapsikuolleisuuden vähentäminen

Lapsikuolleisuus on vähentynyt, vuonna 2002 se
oli 125 kuollutta tuhatta elävänä syntynyttä kohti.
Terveysalan määrärahat ovat lisääntyneet huomattavasti, varsinkin kansainvälisten järjestöjen hiv- ja
aids-lääkkeisiin suuntaamien varojen kasvaessa.

Meneillään olevat hankkeet:

Peruskoulutushanke
2003–2005
12,28 MEUR
Manican terveydenhuoltohanke, II vaihe
2003–2005
8,75 MEUR
Metsäinventaario
1999–2004
6,76 MEUR
Tuki ympäristökeskukselle
2000–2006
4,4 MEUR
Opetussektorin tukirahasto
2002–2004
1,6 MEUR
Chimoion maa- ja metsätalouskoulutushanke
2003–2005
3,45 MEUR
Sääpalvelujärjestelmän kehittäminen
2002–2005
3,5 MEUR
Opetussektorin sektoriohjelma
2003–2005
10,4 MEUR
Terveyssektorin sektoriohjelma
2003–2005
15 MEUR
Budjettituki
2004
4 MEUR
Paikallisen yhteistyön määräraha
2004
1,1 MEUR
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Zambia Land Alliance on oikeudenmukaisia maanomistusoloja Sambiaan ajava järjestö, jonka toimintaa Suomi
tukee paikallisen yhteistyön määrärahoin. Kuvassa järjestön kylissä kiertävän työntekijän muistilista. Kuva: Outi
Einola-Head.
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SAMBIA
Pinta-ala .............................. 752 610 km2
Asukasluku .......................... 10,9 miljoonaa
Väestönkasvu....................... 1,2 %
Elinikäodote ........................ 33 vuotta
Lukutaitoisuus...................... 78 %
BKT/asukas .......................... 340 dollaria
Virallinen kehitysapu ............ 17,3 % BKT:sta
Hiv-tartunnan saaneita ........ 16,5 %
(15–49-vuotiaat)

Suomen yhteistyö Sambian kanssa
Sambian yhteiskunnallisessa tilanteessa on
tapahtunut vuoden 2001 vaalien jälkeen
muutoksia, joiden perusteella Sambian
katsotaan täyttävän Suomen pitkäaikaisen yhteistyömaan edellytykset. Edistystä on tapahtunut hyvän hallinnon ja demokratian osalta, ja maa edistää talouskasvua
markkinatalousperiaatteiden mukaan. Köy-

Suomi on tukenut Sambian opetussektoria eri tavoin
1970-luvulta alkaen. Lusakalaisen Jacaranda-koulun
oppilaat saavat aids-valistusta jo ensimmäiseltä luokalta alkaen. Kuva: Outi Einola-Head.

Vuosituhattavoitteet Sambiassa
Sukupuolten tasa-arvo

Köyhyyden vähentäminen

Äärimmäisen köyhyyden ja nälän vähentämisessä Sambian edistyminen on ollut vaatimatonta.
Tavoitteen saavuttaminen on epätodennäköistä,
mutta vielä mahdollista, mikäli nykyistä tilannetta merkittävästi parannetaan kunnollisilla toimintasuunnitelmilla ja niiden toimeenpanolla.

Sukupuolten välisessä tasa-arvossa Sambiassa
on menty kehityksessä taaksepäin, vaikka kesäkuussa 2001 käyttöön otettu kansallinen tasaarvolinjaus on hyvä kehys syrjinnän poistamiseksi. Tyttöjen koulunkäynti on lisääntynyt, mutta
naisten osuus palkkatyöläisistä on pudonnut
viime vuosina.

Peruskoulutus kaikille

Opetusalan kehittämiseksi Sambian hallituksella
on käynnissä hyviä toimintaohjelmia. Peruskoulutuksen ulottaminen kaikille on edistynyt niin,
että yhä useammat käyvät koulua viisi vuotta. Muiden opetustavoitteiden saavuttamista
osoittavat mittarit ovat menneet alaspäin. Hiv:n
ja aidsin levinneisyys opettajien keskuudessa
vaikuttaa opetusalan kehitykseen ja opetuksen
laatuun.

Lapsikuolleisuuden vähentäminen

Onnistuneiden polio- ja tuhkarokkorokotusten
ansiosta lapsikuolleisuusluku on laskussa. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää kuitenkin säännöllistä rokottamista.
Odottavien äitien terveys

Äitiyskuolleisuus on noussut erityisesti synnytyksessä avustavien ammattitaidottomuuden
vuoksi.
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hyyden vähentämiseksi Sambia toteuttaa osallistavasti valmisteltua köyhyyden
vähentämisohjelmaa.
Suomi ja Sambia elvyttivät kehitysyhteistyösuhteensa toukokuussa 2004 käydyissä yhteistyöneuvotteluissa. Yhteistyöalojen määrittelyssä määräävinä tekijöinä
olivat Sambian köyhyyden vähentämisohjelman prioriteetit ja Suomen tuen lisäarvo.
Myös avunantajien työn yhdenmukaistamiseen kuuluva työnjako otettiin huomioon. Yhteistyötä sovittiin tehtäväksi seuraavilla alueilla:
• Maatalous- ja maaseudun kehitys,
joka on Sambian köyhyyden vähentämisohjelmassa tärkein ala ja Suomen
kehityspoliittisessa ohjelmassa painotettu yhteistyöalue. Toimialan ulkoinen
rahoitus on vähäistä.
• Opetus, joka on tärkeässä asemassa
myös köyhyyden vähentämisohjelmassa. Sektorilla on suomalaista lisäarvoa
pitkän ja menestykselliseksi arvioidun
yhteistyön pohjalta.
• Metsäalan yhteistyö, jossa sambialaiset
näkevät Suomen avulla olevan runsaasti
lisäarvoa. Metsäala saa hyvin vähän
rahoitusta muilta avunantajilta.
Lisäksi sovittiin tuesta julkisen hallinnon
taloushallinnon kehittämiselle. Ihmisoikeuksien, demokratian ja hyvän hallinnon
edistämiseen Sambia saa tukea paikallisen
yhteistyön määrärahoista.
Uusien hankkeiden suunnittelussa lähtökohtina ovat Sambian köyhyyden vähentämisohjelma ja Suomen kehityspoliittinen
ohjelma.
Tuki maatalouden ja maaseudun kehittämiselle on suunnitteluvaiheessa. Tavoitteena on vaikuttaa muun muassa köyhyyden vähentämiseen, sukupuolten
tasa-arvoon ja naisten asemaan, aidsin vastaiseen taisteluun sekä ympäristön kestävään kehitykseen.
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Opetussektorilla Suomi on pystynyt vaikuttamaan vuosituhattavoitteiden edistämiseen. Suomi on tukenut Sambian opetusalan suunnittelua ja edistänyt siinä
peruskoulutuksen laajentamista ja tyttöjen
tasa-arvoista mahdollisuutta koulutukseen.
Lisäksi opetusalan tuella on pystytty auttamaan Sambiaa aidsin vastaisessa taistelussa
ja vahvistettu helposti syrjäytyvien ryhmien
oikeuksia ja tasavertaisia osallistumismahdollisuuksia.
Tuella metsien yhteisöpohjaiselle hallinnalle on edistetty ympäristön kestävää
kehitystä ja parannettu naisten asemaa.
Kohti globaalia kumppanuutta
Kahdenvälisen yhteistyön rinnalla Suomi
vaikuttaa Sambiassa monenkeskisen järjestelmän, EU:n, YK:n ja kansainvälisten
rahoituslaitosten kenttätoimintojen kautta. Maailmanpankin Sambian maastrategiassa riskitekijöinä pidetään muun muassa poliittisia tekijöitä niin maan sisällä kuin
Zimbabwessa ja Kongossakin, hiv:tä ja aidsia, hyvän hallinnon puutetta sekä kuparin hintakehitystä. Prosessissa, joka tähtää
Sambian pääsyyn velkahelpotuksen piiriin,
on tapahtunut vähittäistä kehitystä.
Vuonna 2004 Suomen kahdenvälinen
hanke- ja ohjelmakohtainen apu Sambialle
oli noin 4,24 miljoonaa euroa.
Meneillään olevat hankkeet:

Opetussektorin tukihanke, III vaihe
2000–2004
8,02 MEUR
Metsäsektorin tukiohjelma, II vaihe
2000–2005
6,39 MEUR
Tuki opetussektorille
2004–2006
6,0 MEUR
Paikallisen yhteistyön määräraha
2004–2006
2,5 MEUR
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TANSANIA
Pinta-ala .............................. 945 090 km2
Asukasluku .......................... 6,6 miljoonaa
Väestönkasvu....................... 1,9 %
Elinikäodote ......................... 44 vuotta
Lukutaitoisuus...................... 77,1 %
BKT/asukas .......................... 280 dollaria
Virallinen kehitysapu ............ 13,1 % BKT:sta
41 % Tansanian valtion budjetista (2004–05)
HIV-tartunnan saaneita ........ 8,8 %
(15–49-vuotiaat)

Tansania alkoi 1990-luvun alkupuolella avautua ja sitoutua monipuoluejärjestelmään ja markkinatalouteen. Viime vuosina
talouden kehitys on ollut selvästi nopeampaa kuin demokratian edistyminen. Maalla on muodollisesti monipuoluejärjestelmä, mutta käytännössä valtaa pitää maan
itsenäisyyteen johtaneen puolueen seuraaja CCM.
Talous kasvaa terveellä 5–6 prosentin
vuosivauhdilla, inflaatio on matala, 4–5
prosenttia, ja valuuttavaranto lähes riittävä.
Budjetti on tasapainoinen, vaikka tasapainottaminen perustuu pitkälti ulkoa saatavaan kehitysrahoitukseen. Haasteena on
edelleen, että taloudellisten saavutusten vaikutus köyhyyden vähentämiseen maanlaajuisesti on jäänyt rajalliseksi.
Tansanian vahvuus on yhteiskunnan
vakaus ja rauhallisuus huolimatta naapurimaiden konflikteista ja maahan tulleista
pakolaisista. Sansibarin tilanne on poliittisesti herkkä. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen Tansaniassa on vähitellen paranemassa, mutta nykyinen taso ei edelleenkään
ole tyydyttävä.
Tansaniassa on tarkoitus järjestää lokakuussa 2005 parlamentin ja presidentin
vaalit sekä Tansanian liittovaltion että Sansibarin osalta. Nämä vaalit tulevat muo-

Dar es Salaamissa toimiva katunuorten koulutuskeskus Amana Youth Center saa tukea Fida Internationalilta. Kuva keskuksen tietokoneluokasta / Outi
Einola-Head.

dostamaan tärkeän testin Tansanian demokraattisen kehitystason ja poliittisen
vakauden osalta.
Suomen yhteistyö Tansanian kanssa
Suomen kehitysyhteistyön päätavoite Tansaniassa on köyhyyden vähentäminen. Suomi tukee Tansanian köyhyyden vähentämisohjelman toteutusta. Tuki on kanavoitu
hallituksen kautta budjetti-, ohjelma- ja
projektitukena sekä kansalaisyhteiskunnan
kautta. Avun rahallisen määrän nostamista
tulevien vuosien aikana valmistellaan parhaillaan kehityspoliittisen ohjelman suuntaviivojen mukaisesti. Rahallisen panoksen
lisäksi merkitystä on ollut myös jatkuvalla
vuoropuhelulla köyhyyden vähentämiseen
vaikuttavista uudistuksista ja politiikkava-
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Vuosituhattavoitteet Tansaniassa
Edistys useilla vuosituhattavoitteiden mittareilla on
Tansaniassa hidasta. Lapsi-, imeväis- ja äitiyskuolleisuus ovat edelleen korkeita, sairastuminen on
keskeisin köyhyyttä synnyttävä tekijä, ravintoturva
on heikko, haavoittuvat väestönosat vailla turvaverkkoja ja maan sisäinen eriarvoisuus kasvaa.

ja niissä myös sukupuolten välinen epätasa-arvo
on ensimmäistä koulutusastetta suurempi.
Lapsikuolleisuuden vähentäminen

Alle viisivuotiaiden kuolleisuusluku oli 165 kuollutta tuhatta elävänä syntyvää lasta kohti vuonna 2002.

Köyhyyden vähentäminen

Tansania on sitoutunut vuosituhatjulistuksen
kehitystavoitteisiin ja pyrkii saavuttamaan ne
kansallisen köyhyyden vähentämisohjelmansa
puitteissa. Alle yhdellä dollarilla päivässä elävien
osuus väestöstä vuonna 2002 oli 19,9 prosenttia ja alle kahdella dollarilla elävien osuus 59,7
prosenttia.
Peruskoulutus kaikille

Peruskoulutuksen ulottamisessa kaikille Tansania
on edistynyt viime vuosina merkittävästi. Koulun aloittavien määrä on kasvanut huimasti, 59
prosentista 89 prosenttiin vuosina 2000–2003.
Tyttöjen osuus aloittavista ensimmäisen asteen
oppilaista on hyvä, vuonna 2004 noin 49 prosenttia. Tulokset ovat selkeästi seurausta opetusalan asettamisesta etusijalle budjetissa. Ongelmia ovat lähinnä opettajien vähäinen määrä,
suuret luokkakoot ja esteet vammaisten lasten
koulunkäynnille, sillä vain noin kaksi prosenttia
vammaisista lapsista pääsee kouluun. Toisen ja
kolmannen asteen koulutuspaikkoja on vähän,

linnoista. Suomi osallistuu tähän vuoropuheluun avunantajaryhmän aktiivisena jäsenenä. Keskeinen vuoropuhelun tulos on
tällä hetkellä valmisteilla oleva viiden vuoden (2005–2009) pituinen toisen polven
köyhyyden vähentämisohjelma.
Tärkein köyhyyden vähentämisohjelman ja siihen liittyvien uudistusten rahoituskanava on Tansanian valtion budjetti,
johon Suomi on antanut suoraa budjettitukea vuodesta 2001. Suomen ja Tansanian pääyhteistyösektorit ovat opetus, metsä/ympäristö ja hyvä hallinto. Suomi on
osallistunut Tansanian opetusministeriön ala-asteen opetuksen kehittämisohjel80

Odottavien äitien terveys

Äitiyskuolleisuusluku oli 1500 kuollutta sataatuhatta elävänä syntyvää lasta kohti vuonna
2000.
Taudit kuriin

Hiv-tartunnan saaneiden osuus väestöstä oli 8,8
prosenttia vuonna 2003, ja malariatapausten
lukumäärä 1207 sataatuhatta henkilöä kohti
vuonna 2000.
Ympäristön kestävä kehitys

Ympäristön kestävän käytön turvaamiseksi Tansania on uudistanut strategioitaan, mutta niiden
toimeenpano on edelleen puutteellista. Tulevaisuuden haaste on huolehtia siitä, että luonnonvarojen käyttö saadaan kestävälle pohjalle. Lisäksi on huolehdittava maan ympäristöresurssien
säilymisestä kansallisessa kontrollissa ja näistä
saatavan hyödyn kanavoimisesta tansanialaisten
hyväksi, eritoten hyödyn ohjautumisesta nykyistä tasapuolisemmin eri väestöryhmille.

man rahoitukseen yhdessä useiden muiden
avunantajien kanssa vuodesta 2003 lähtien.
Hyvän hallinnon edistämisellä on tärkeä
merkitys julkisten palvelujen parantamiselle ja varainkäytön tehokkuuden parantamiselle. Hyvän hallinnon kehittämiseksi Suomi tukee paikallistason uudistusohjelmaa
(RIPS) Mtwaran ja Lindin lääneissä. Ohjelmalla on ollut merkittävä panos osallistavan, oikeuspohjaisen lähestymistavan kehittämisessä. Ohjelma on vaikuttanut myös
siihen, että tämä lähestymistapa on otettu
valtakunnallisestikin laajemmin käyttöön.
Ympäristön kestävä käyttö on laaja
alue, joten Suomi on erityisesti keskittynyt
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"Mtwarassa toimiva maaseutukehitysohjelma RIPS on auttanut Msimbatin kylän asukkaita parantamaan elinolojaan", kertoo cashew-pähkinöitä viljelevä Hassam Mohamed. Kuva: Outi Einola-Head.

yhteistyöhön metsäsektorilla. Tällä alalla
Suomi on avunantajien yhteistyössä vetovastuussa. Suomi on tukenut kansallisen
metsäohjelman laatimista. Ympäristönäkökohtien lisäksi Suomi on tuonut esiin metsätalouden tarjoamia mahdollisuuksia köyhyyden vähentämisessä.
Erityisiä mahdollisuuksia Suomen kehityspolitiikan läpileikkaavien teemojen
korostamiseen ovat tarjonneet opetusalan
yhteistyö, paikallistason uudistusohjelma
RIPS, metsäalan yhteistyö sekä paikallisen
yhteistyön määrärahoilla toteutetut hankkeet.
Suotuisa ympäristö kehitykselle
Suomi vahvistaa kehitykselle suotuisaa toimintaympäristöä Tansaniassa kahden- ja
monenvälisen kehitysyhteistyön työtapoja kehittämällä, valtion uudistusohjelmia

rahoittamalla ja ei-valtiollisten toimijoiden toimintaa tukemalla. Yksityissektorin
toimintaedellytysten parantamisessa Suomi on kiinnittänyt erityistä huomiota metsäalaan. Siirtyminen avunantajien yhdessä rahoittamiin sektoriohjelmiin ja suoraan
budjettitukeen on aiempaan projekteista koostuvaan kehitysyhteistyöhön verrattuna lisännyt Tansanian hallinnon vastuuta
toiminnasta. Suomi on ollut avunantajien
yhteistyössä aktiivisesti tukemassa Tansanian omistajuutta ja vastuuta.
Suomi tukee Tansanian oikeusjärjestelmän uudistusta ja kansallista korruption
vastaista ohjelmaa. Paikallisen yhteistyön
määrärahoilla Suomi auttaa vahvistamaan
muun muassa demokratiaa, ihmisoikeuksia,
hyvää hallintoa, naisten oikeuksia ja pienyrittäjyyttä. Myös suomalaisten kansalaisjärjestöjen toiminta luo kehitykselle suotuisia olosuhteita.
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Yrittäjänä Tansaniassa
Vahva yritystoiminta on yksi toimivan ja kehittyvän yhteiskunnan perusedellytyksistä. Suomen tavoitteena on auttaa kumppanimaitaan luomaan suotuisa toimintaympäristö kehitykselle. Tämä tarkoittaa
muun muassa yritysten toimintaedellytysten parantamista. Millaisissa asioissa kehitysmaiden yritykset
tarvitsevat tukea? Sahanomistaja Azim Fazal kertoo tansanialaisen yrittäjän arjesta.
Azim Fazal opiskeli lääkäriksi Englannissa. Halu auttaa ihmisiä siellä, missä tarve on suurin, sai hänet
palaamaan sukunsa kotiseudulle Tangaan. Lääkärioikeuksien rekisteröintiprosessi vei Tansanian viranomaisilta kuusi vuotta. Sinä aikana Azim laittoi pystyyn sahan, jonka tuotoilla hän myöhemmin toteutti
haaveensa ja perusti oman sairaalan.
Tällä hetkellä sahalla työskentelee 15 ihmistä, vaikka Sandali Wood Industries pystyisi helposti työllistämään sata. 82 koneesta vain neljä on käytössä. Esimerkiksi soitinrakennuksessa käytettävälle kovalle
puulle olisi kysyntää Keski-Euroopassa ja USA:ssa, mutta asiakkaat edellyttävät pitkäaikaista ja luotettavaa toimitussuhdetta. Tansanialaisten puuntuottajien on hankalaa vastata haasteisiin, koska raakaaineiden saanti on säännösteltyä ja usein lyhyelläkin tähtäimellä epävarmaa.
”Paperilla Tansanialla on paras mahdollinen yksityissektorin kehittämistä tukeva lainsäädäntö ja politiikka”, Azim sanoo. Kauppapolitiikassa korostetaan yksityissektoria talouskasvun veturina ja yritysten
avainroolia työpaikkojen ja tulojen luomisessa. Halutaan edistää vientiä ja investointeja. Myös metsäpolitiikassa hallitus on sitoutunut privaattisektorille suotuisan toimintaympäristön luomiseen ja ”osallistamaan” yritykset metsävarojen kehittämiseen, hoitoon ja hyödyntämiseen. ”Lakien ja asetusten
toimeenpano on kuitenkin tyystin eri asia. Sen sijaan että hallitus näyttäisi vihreää valoa yksityissektorin
kehittämiselle, moni sahayrittäjä kokee valtiovallan pikemminkin vaikeuttavan heidän toimiaan.”
Lopettaakseen lisääntyneet laittomuudet hallitus määräsi neljän kuukauden hakkuukiellon lokakuussa 2004. Puutavaran vientiä on säännöstelty tämän tästä. Myös valtion keräämät rojaltit tuntuvat
monista kohtuuttoman korkeilta. ”Itse joudun maksamaan jokaisesta puukuutiosta 70 000 shillinkiä
(50 euroa), kun vielä kymmenen vuotta sitten vastaava summa oli 2 000 shillinkiä”. Joidenkin puulajien osalta nykyisiä säädöksiä noudattavan yrityksen kilpailukyky kansainvälisillä markkinoilla on varsin
heikko, mikä kannustaa laittomuuksiin. Sahayrittäjien mukaan metsäpuolen lainsäätäjillä ei ole riittävää
käsitystä yksityissektorin ongelmista. Vuoropuhelua ei ole.
”On ymmärrettävää, että sosialistisen lähihistorian maassa yrityskulttuuri on lapsenkengissä ja aidosti kannustavaan toimintaympäristöön on vielä pitkä matka”. Odottamattomat hakkuukiellot ja muutokset valtion rojaltimaksuissa estävät pitkän tähtäimen suunnittelun ja siten investoinnit parempiin
teknologioihin. Moni saha toimii vanhalla kalustolla, jolloin puun hukkaprosentti on suuri. Azim on
rakentanut osan koneista itse. Liukumekanismilla varustettu röntgenpöytä on saanut uuden käyttötarkoituksen sahattavan puun siirtelyssä. ”Jatkuvien sähkökatkosten ja sähkön kalleuden takia elektronisten laitteiden hankinta ei kannata. Moderni tietokoneohjautuva teknologia ei näissä oloissa tulisi
kuuloonkaan ja harvallapa siihen olisi varaakaan.”
”Yleisesti ottaen yksityisyrittäjän toimintaedellytykset ovat paremmat kuin kymmenen vuotta sitten,
mutta kehittämisen varaa on vielä paljon.” Esimerkiksi työvoimalainsäädäntöä on selkiytetty ja veroviranomaiset saavat kiitosta parantuneesta palvelusta. Yrityksen rekisteröinti on edelleen byrokraattinen
ja kallis prosessi. Myös rahoituksen saaminen kaupallisilta pankeilta on aloittelevalle yritykselle vaikeaa,
ja mikroluottoja myöntävät, usein donor-rahoitteiset, instituutit ovatkin monelle ainoa alkupääoman
lähde. Yritysten hallintopalveluita, kuten tilintarkastus, liiketoimintasuunnitelman laadinta ja juridinen
neuvonta, on saatavilla vähän ja hinnat ovat korkeita. Kansalaisjärjestöjen työ pienyrittäjien kouluttajana ja kohtuuhintaisten palveluiden tarjoajana on ollut tärkeää.
Azim on itse kouluttanut henkilökuntansa, koska ammattitaitoisista työntekijöistä on pulaa. Alan
normista poiketen Sandali Wood industries on naisvaltainen yritys. ”Naisten työssäkäyntimahdollisuuksien tukeminen on tärkeää. Lisäksi naiset ovat huolellisempia, tunnollisempia ja rehellisempiä.” Puoliautomaattisten, hydrauliikalla toimivien koneiden ansiosta miesvoimaa tarvitaan vain raskaimpien tukkien
nostelussa.
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Mtwarassa tuotettuja Cashew-pähkinöitä valmiina markkinoille. Kuva: Outi Einola-Head.

Yksityissektorin vahvistaminen edellyttää myös satsauksia infrastruktuuriin. Tansanian päätiet ovat
jo varsin hyvässä kunnossa, mutta suurkaupunkien ulkopuolella huono tieverkosto vaikeuttaa toimituksia. Internetin yleistymisen ansiosta tiedonkulku on parantunut, mutta yrittäjät kaipaisivat edelleen
enemmän tietoa koti- ja ulkomaanmarkkinoista, oman alan tapahtumista ja poliittisista päätöksistä.
”Metsähallituksen tiedotuskulttuuriin uusi teknologia ei ole tuonut muutosta. Halua tiedon jakamiseen
ei ole”, Azim toteaa.
Azimin mukaan pahimmat yksityissektorin kehityksen esteet ovat kuitenkin korruptio ja byrokratia.
”Jos teen tänään tilauksen, puu siirtyy metsästä satamaan hyvällä onnella kolmessa kuukaudessa. Matkan varrelle mahtuu niin monta luvan anomista, papereiden leimausta ja viranomaistarkastusta paikallisten viranomaisten kanssa. Helpommalla pääsee, jos on hyvissä väleissä oikeiden ihmisten kanssa ja
valmis raottamaan kukkaroaan oikealla hetkellä. Vaikka politiikka ja lainsäädäntö ovat sinänsä selkeitä,
niiden tulkinta ja toimeenpano on mielivaltaista ja vaihtelee viranomaiselta toiselle.” Alalla toimii myös
runsaasti ”informaaleja” yrittäjiä, jotka hankkivat raaka-aineensa kiertämällä rojaltit ja muut maksut,
mikä vääristää kilpailua entisestään.
Kaikesta huolimatta Azim on optimistinen tulevaisuuden suhteen. ”Muutoin olisin lyönyt hanskat
tiskiin jo ajat sitten” – niin kuin moni muu. 1960–70 luvulla pelkästään Fazalin suvulla oli Tangan seudulla viisi sahaa. Azim on heistä ainoa, joka on jatkanut. Yhteensä Tangassa on tänään kaksi sahaa.
”Tansaniassa on vaikka kuinka paljon mahdollisuuksia yrittäjyydelle.” Azim peräänkuuluttaa reilua
peliä – avoimuutta, rehellisyyttä ja tasapuolista kohtelua – ja haastaa hallituksen vuoropuheluun yksityissektorin kanssa. Muuta ulospääsyä umpikujasta hän ei näe. ”Korruption kitkemiseksi ei voi tehdä
liikaa työtä. Todellinen muutos on mahdollista vasta sitten, kun kansalaiset lakkaavat antamasta hiljaisen hyväksyntänsä vallitseville käytännöille.”
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Ministeri Paula Lehtomäki tutustui paikallisiin tuotteisiin vieraillessaan Mtwarassa, Tansaniassa syyskuussa 2004.
Kuva: Outi Einola-Head.

Kohti globaalia kumppanuutta
Suomen ja Tansanian suhteisiin liittyvät
läheisesti Helsinki-prosessi ja Kansainvälisen työjärjestö ILOn maailmankomissio ja
sen jatkotyö. Pohjoismaisen Afrikka-aloitteen tarkoituksena on keskustella Afrikan
maiden kanssa kauppapoliittisen järjestelmän ja kansainvälisen kaupan tarjoamista eduista kehitysmaille. Tähän liittyen Tansaniassa järjestettiin ministerikonferenssi
tammikuussa 2005. Suomi osallistuu Tansanian HIPC-rahoitukseen. Lääkkeiden saatavuuden varmistamiseen Suomi osallistuu muun muassa YK:n hiv/aids-ohjelman
(UNAIDS) kautta. Omalta osaltaan myös
suomalaiset kansalaisjärjestöt ovat vahvasti mukana rakentamassa globaalia kumppanuutta.
Vuonna 2004 Suomen kahdenvälinen
hanke- ja ohjelmakohtainen apu Tansanialle
oli noin 9,67 miljoonaa euroa.
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Meneillään olevat hankkeet:

Peruskoulutuksen kehittämishanke
2003–2004
3,40 MEUR
Paikallishallintouudistus
1999–2004
3,36 MEUR
Integroitu maaseudun kehittämisohjelma,
III vaihe 2002–2005
6,46 MEUR
Metsäsektorin tukihanke (NFP-CUSP),
II vaihe 2003–2005
1,04 MEUR
Sansibarin integroitu maankäyttö
ja ympäristöhallinnon tuki
2003-2004
1,42 MEUR
Kansallisen metsäohjelman toteutus,
aloitusvaihe 2004–2005 365 000 EUR
Opetussektorin seurantahanke
2004–2006
380 000 EUR
Tuki köyhyyden vähentämisrahastolle
2001–2004
7,87 MEUR
Demokratia- ja ihmisoikeussektorin tuki
2000–2004
1,62 MEUR
Paikallisen yhteistyön määräraha
2004–2006
3,13 MEUR
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Siirtymäkauden maat

NAMIBIA

Suomi on kehityspoliittisen ohjelman
mukaisesti muuttamassa yhteistyötään
Namibian kanssa entistä enemmän kaupallis-taloudellisiin suhteisiin ja instituutioiden väliseen yhteistyöhön perustuvaksi.
Namibia ja Suomi ovat sopineet maaneuvotteluissaan, että hallitusten välinen lahjamuotoinen kehitysyhteistyö lakkaa hiljalleen vuoteen 2007 mennessä. Viimeinen
perinteinen hanke on juuri alkamassa
ja jatkuu vuoteen 2007. Suomi on viime
vuosina tukenut Namibiassa terveysalan,
vesihuollon, metsäalan, ympäristösektorin
ja paikallishallinnon kehitystä. Nyt alkava
paikallishallinnon tukihanke edistää hallinnon hajauttamista myös näillä aloilla ja siten varmistaa tulosten kestävyyttä.
Keskustelua suhteiden kehittämisestä käytiin kaupallis-taloudellisen seminaarissa
Windhoekissa lokakuun 2004 lopussa.
Instituutioiden välisen yhteistyön vahvistamiseen on laaja pohja niiden monien
siteiden perusteella, joita namibialaisilla ja
suomalaisilla eri alojen toimijoilla on ollut
vuosien varrella. Tätä yhteistyötä tuetaan
jonkin verran paikallisen yhteistyön määrärahasta, ja samalla pyritään kehittämään
sen muotoja.
Vuonna 2004 Suomen kahdenvälinen
hanke- ja ohjelmakohtainen apu Namibialle oli noin 4,29 miljoonaa euroa.

Suomi on kehittänyt maaseudun vesihuoltoa
Namibiassa. Kuva: Matti Nummelin.

Meneillään olevat hankkeet:

Namibia–Suomi-metsäohjelma, II vaihe
2001–2005
5,7 MEUR
Terveys- ja sosiaalisektorin ohjelma,
II vaihe
2000–2004
8,75 MEUR
Kestävän kehityksen seuranta ja
koordinaatio
1997–2004
1,8 MEUR
Maaseudun vesihuollon
kehittämisohjelma, III vaihe
2001–2004
3,36 MEUR
Paikallishallinnon vahvistaminen
2001–2004
2,78 MEUR
Paikallisen yhteistyön määräraha
2003–2004
1,37 MEUR
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Muut yhteistyömaat

ETELÄ-AFRIKKA

Kymmenvuotisen demokratiansa aikana Etelä-Afrikka on onnistunut hyvin
ylläpitämään taloudellista vakautta, luomaan korkeatasoisia periaateohjelmia ja
toteuttamaan rauhanomaisesti sosiaalisia
ja taloudellisia uudistuksia. Muutoksen
vakaa jatkuminen on kuitenkin tärkeää
sekä maansisäisesti että Afrikan-laajuisesti.
Viimeisimmässä UNDP:n Inhimillisen
kehityksen raportissa Etelä-Afrikka sijoittui keskitasolle (sijalle 111/175). Tämä
luku peittää alleen suuren kansalaisten
välisen epätasa-arvoisuuden. Apartheidkauden seurauksena Etelä-Afrikan yhteiskunta on edelleen jyrkästi kaksijakoinen:
sitä leimaavat suuret tuloerot, laajamittainen työttömyys, rikollisuus sekä hiv:n ja
aidsin levinneisyys. Etelä-Afrikan hallitus
on vastauksena näihin haasteisiin uudistanut maan perustuslain vuonna 1996 ja
pannut täytäntöön joukon periaateohjelmia köyhyyttä ja epätasa-arvoisuutta vastaan. Kehitysohjelmien toteutuksessa on
kuitenkin edelleen ongelmia.
Etelä-Afrikka on sitoutunut vuosituhattavoitteisiin, mutta on vielä monen
tavoitteen suhteen kaukana tavoitetilasta.
Suurimmat ongelmat maalla on äärimmäisen köyhyyden ja nälän poistamisessa sekä erityisesti hiv:n ja aidsin, malarian
sekä muiden tautien vastaisessa taistelussa. Vaikka hiv:n ja aidsin leviäminen on
hidastunut, tartunnan saaneiden määrä
kasvaa vuoteen 2015 saakka. Köyhyydessä ja nälässä elävien kansalaisten suhteellinen osuus on pienentynyt. Köyhyysrajan alla elää noin 45 prosenttia väestöstä,
mutta väestön kasvun johdosta köyhien
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absoluuttinen määrä on kasvanut. Muiden tavoitteiden osalta kehityssuunta on
oikea ja tavoitteen ja todellisuuden välinen kuilu on pienenemässä. Lähimpänä
tavoitteita Etelä-Afrikka on ehkä peruskoulutusmahdollisuuksien takaamisessa
kaikille sekä sukupuolten tasa-arvon edistämisessä.
Kehitysyhteistyön osuus Etelä-Afrikan
budjetista on vain noin yksi prosentti ja
noin 0,3 prosenttia maan bruttokansantulosta. Vaikka kehitysavun rahallinen merkitys Etelä-Afrikassa on pieni, sen strateginen vaikutus muutosten tukena on
maalle tärkeä.
Suomi rahoittaa yhteistyöhankkeita opetusalalla, ympäristöhallinnossa ja
maaseutukehityksessä. Hankkeet auttavat Etelä-Afrikkaa saavuttamaan muun
muassa köyhyyteen, koulutukseen, tasaarvoon ja ympäristön kannalta kestävään kehitykseen liittyviä kehitystavoitteita. Vuonna 2004 yhteistyön painopistettä
siirrettiin pienyrittäjyyden edistämiseen ja
tietoyhteiskunnan kehittämiseen.
Etelä-Afrikka suuntasi vuoden 2004
budjetissa lisävaroja erityisesti sosiaali-, koulutus- ja terveysalojen (hiv/aids)
ohjelmien toteutukseen. Tämä merkinnee jatkossa sitä, että Etelä-Afrikka pystyy joidenkin vuosien kuluttua hoitamaan
peruspalveluiden rahoittamisen ja kehittämisen itse. Tätä muutosta ennakoivat
myös Suomen tekemät päätökset keskittää kehitysyhteistyötä sellaisille aloille, jotka pystyvät aikaansaamaan laajapohjaista
talouskasvua ja parantamaan työllisyyttä ja joilla on edellytyksiä instituutioiden
ja yksityissektorin väliseen yhteistyöhön.
Suomen ja Etelä-Afrikan välinen lahjamuotoinen kehitysyhteistyö jatkuu vuoteen 2010 saakka, jona aikana panostetaan
voimakkaasti kumppanuuksien luomiseen ja yhteistyösuhteiden monipuolistamiseen.
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Suomi tukee Burkina Fasossa aavikoitumisen torjuntaa. Kuva: Matti Nummelin.

BURKINA FASO

Meneillään olevia hankkeita:

Opetusalan ohjelma SCOPE
2000–2004
6,1 MEUR
Limpopon läänin maatalouden kehittämisohjelma
2003–2005
4,5 MEUR
Inklusiivisen erityisopetuksen ohjelma
2002–2005
2,7 MEUR
Korkeakouluopetuksen yhteistyöohjelma
2004–2007
8,5 MEUR
Luoteisprovinssin ympäristöalan yhteistyö
2002–2005
2,6 MEUR
Paikallisen yhteistyön määräraha, II vaihe
2003–2005
8,24 MEUR

Burkina Fasossa toteutetaan osana niin
sanottua koeluontoista hanke- ja ohjelmayhteistyötä metsäpalontorjuntahankkeen
toista vaihetta ensi sijassa aavikoitumisen
estämiseksi. Hankkeella on tuettu maan
köyhyyden vähentämisohjelmaa ja sosiaalista tasa-arvoa ja parannettu ruokaturvallisuutta. Yhteistyön ensimmäinen vaihe
käynnistyi vuonna 1998 ja päättyi vuonna
2001, jolloin toinen vaihe aloitettiin. Vuonna 2004 valmisteltiin yhteistyön vetäytymisvaihe. Yhteistyö tältä osin on tarkoitus saattaa hallitusti päätökseen vuoden
2005 aikana. IDEAn kautta Suomi on tukenut Burkina Fason demokratian ja hyvän
hallinnon hanketta, jonka tukeminen alkoi
vuonna 2000 ja on tarkoitus lopettaa vuoteen 2006 mennessä.
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■ Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka
Suomen kehitysyhteistyön pääkumppanit
Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa 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. Kahdenvälinen projektimuotoinen
yhteistyö Egyptin kanssa kuitenkin päättyy hallituksen kehityspoliittisen ohjelman
mukaisesti vuoden 2007 loppuun mennessä. Muiden alueen maiden saama tuki on
keskittynyt alueellisiin ympäristöhankkeisiin sekä konfliktien estämiseen, demokratiaan ja ihmisoikeuksiin.
Siirtymäkauden maat
EGYPTI

Egyptin siirtymästrategia on valmistunut. Siitä käytiin elokuussa 2004 laaja lausuntokierros, jonka tavoitteena oli koota
ulkoasiainministeriön osastojen, muiden ministeriöiden ja keskeisten yhteistyökumppaneiden näkemykset strategian
sisällöstä ja toimintasuosituksista. Egyptin kanssa käytyjen yhteistyöneuvottelujen
jälkeen strategia on nyt hyväksytty uudenlaisen yhteistyön pohjaksi. Vaikka hankeyhteistyö Egyptissä päättyy, maa on jatkossakin Suomen tärkeä yhteistyökumppani.
Pitkäaikaisten yhteistyöhankkeiden alasajo Egyptissä on käynnissä. Teollisuuden
ympäristöhanke ja maatalouden tutkimushanke päättyivät kesällä 2004. Tehtyjen
välivaiheen arvioiden perusteella mielenterveyshanketta, maarekisterihanketta ja
kulttuurimuistomerkkihanketta on jatkettava mahdollisimman kestävän tuloksen
aikaansaamiseksi. Tavoitteena on saada ne
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päätökseen siirtymäkauden aikana vuoden
2007 puoliväliin mennessä.
Uuden yhteistyön suunnittelu on käynnistetty. Siirtymästrategian keskeinen tavoite on
Suomen ja Egyptin välisen kaupallis-taloudellisen yhteistyön vahvistaminen. Eri selvityksissä on tullut esille, että tavoite ei toteudu
ilman molempien maiden määrätietoisia toimenpiteitä. Onkin tärkeää, että muun muassa ulkoasiainministeriössä kehitteillä olevia uusia kaupallis-taloudellisia menetelmiä
koskevat päätökset tehdään mahdollisimman nopeasti, jotta menetelmät palvelisivat myös siirtymämaiden tarpeita. Keskusteluissa muiden ministeriöiden kanssa on
tuotu esille myös uudenmuotoisen instituutioiden välisen yhteistyön haasteita. Huolta aiheuttaa voimavarojen vähyys. Vaikka
mielenkiintoa periaatteessa olisikin, muiden
yhteistyökumppaneiden saaminen mukaan
yhteistyöhön siirtymämaiden kanssa osana niiden normaaleja kansainvälisiä suhteita
saattaa osoittautua haastavaksi tehtäväksi.
Vuonna 2004 Suomen kahdenvälinen hanke- ja ohjelmakohtainen apu Egyptille oli noin
3,04 miljoonaa euroa.
Hankkeet:

Mielenterveyshanke
2002–2004
2,5 MEUR
• vetäytymisvaihe
2005–2007
1,6 MEUR
Vesi- ja sanitaatiosektorin tukihanke,
II vaihe
2004–2005
200 000 EUR
Maarekisterihanke
2002–2005
1,2 MEUR
• vetäytymisvaihe 1 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
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Suomi tukee Egyptin kulttuuriperinnön suojelua muinaismuistomerkkejä kartoittavan hankkeen kautta.
Kuva: Matti Nummelin.

• vetäytymisvaihe 0,65 MEUR
El Annanian jätevesihanke
2004–2006
1,4 MEUR
Paikallisen yhteistyön määräraha
2004
200 000 EUR
Alueellinen yhteistyö
Palestiinalaisalueet

Suomen palestiinalaisalueilla harjoittaman
kehitysyhteistyön yleistavoitteena on tukea
Lähi-idän rauhanprosessia. Tähän mennessä Suomi on tukenut palestiinalaisalueita kahdenvälisen yhteistyön kautta noin
28 miljoonalla eurolla, josta vuonna 2004
tukea annettiin 3,7 miljoonaa euroa. Lisäksi
monenkeskisistä varoista Suomi on tukenut
YK:n palestiinalaispakolaisjärjestöä (UNRWA) vuodesta 1952.

Pitkittyneessä kriisitilanteessa kahdenvälinen yhteistyö tähtää palestiinalaisten elinolojen parantamiseen ja toisaalta hallinnon
kehittämiseen. Vuonna 2004 käynnistettiin vesi- ja sanitaatiohankkeen toinen vaihe. Vesialan lisäksi yhteistyössä keskitytään
opetusalalle, mutta myös Maailmanpankin
kautta kanavoitavaan tukeen sekä mediahankkeisiin. Paikallisen yhteistyön määrärahalla pyritään edelleen edistämään rauhankasvatusta, ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa.
Vuonna 2004 tuettiin myös Geneven aloitetta, jonka puitteissa tuki kohdennettiin palestiinalaisten rauhankasvatustoimintaan.
Tulevaisuudessa kahdenvälisen yhteistyön lähtökohtana on tuen pysyminen
vähintään nykytasolla, mutta myös tarpeiden lisääntymiseen on varauduttava.
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Betlehemin yliopistoon on valmistunut Suomen tuella digitaalinen mediakeskus, joka tarjoaa mahdollisuuden
virtuaaliseen etäopiskeluun: Kuva: Harri Pälviranta.

Meneillään olevat hankkeet:

Opetussektorin tukihanke, vaihe II
2002–2005
4,54 MEUR
Vesi- ja sanitaatiohanke, vaihe II
2004–2007
2,0 MEUR
Maailmanpankin hätäapu
2002-2004
3,18 MEUR
Digitaalisen median koulutus
2002–2005
320 000 EUR
Television uutistoiminnan tukeminen
2000–2005
555 000 EUR
Sokeainkoulun tarvikeapu ja
neuvonta, Gaza
1999–2005
123 000 EUR
Tuki Geneven aloitteelle
2004
200 000 EUR
Paikallisen yhteistyön määräraha
2003–2006
715 000 EUR
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Välimeren alueelliset hankkeet
Kaikki tämänhetkiset Välimeren alueelliset tukihankkeet keskittyvät ympäristökysymyksiin. Alueellisia hankkeita ollaan laajentamassa koulutukseen ja tasa-arvoon. Sekä
ympäristö että koulutus ja tasa-arvo ovat
uuden kehityspoliittisen ohjelman painopistealoja.
Irakin kriisin jälkihoito
Suomi on myöntänyt viisi miljoonaa euroa
kansainvälisen Irakin jälleenrakennusrahoitusjärjestelyn (IRFFI) kautta Irakin jälleenrakennukselle vuodelle 2004.
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Aasia ja Amerikka
Amerikassa ja Aasiassa asuu ylivoimaisesti suurin osa maailman väestöstä. Näillä
alueilla tapahtuu valtaosa maailman taloudellisesta toiminnasta, mutta Aasiassa elää
myös suurin osa maailman köyhistä. Suhteiden hoitaminen Etelä- ja Kaakkois-Aasian ja Latinalaisen Amerikan kanssa edellyttää kehitysyhteistyön keinoja etenkin
silloin, kun ollaan tekemisissä alueiden
köyhimpien maiden kanssa.
Amerikan ja Aasian alueilla on joukko
kriisipesäkkeitä. Niiden suhteen kansainvälisen yhteisön ja Suomen sen mukana on
toimittava tilanteen vaatimalla tavalla riippumatta maamme omista prioriteeteista. Myös Suomen kumppanimaiden sisäinen kehitys tuo mukanaan monenlaisia
epävarmuustekijöitä, mikä vaikeuttaa kehitysyhteistyön suunnittelua. Näissä ulkoisen ympäristön sanelemissa puitteissa Suomi on pyrkinyt mahdollisimman ripeään ja
määrätietoiseen toimintaan kehityspoliittisen ohjelman määrittämien konkreettisten
tavoitteiden suuntaan.
Monet meneillään olevat muutokset
kehitysyhteistyössä vaativat useita vuosia
ennen kuin niiden vaikutus näkyy tuloksissa. Esimerkiksi yhteistyöhankkeiden alasajo vastaanottajien kannalta kohtuullisella
tavalla vaatii aikaa, samoin etenkin määräaikaisten yhteistyömaiden osalta tilanteiden
riittävä vakiinnuttaminen.

■ Aasia ja Oseania
Aasian talouskasvu on jatkunut nopeampana kuin missään muualla. Johtotähtinä ovat olleet kasvulukujen valossa Kiina,
Intia, Thaimaa ja Vietnam. Samanaikaisesti

Aasiassa on edelleen paljon köyhyyttä, sillä
maanosassa asuu kaksi kolmannesta maailman köyhistä. Aasiassa on myös useita
maailman tulenarimmista kriisipesäkkeistä: yli 20 vuotta sotaa kärsinyt Afganistan
ja vuodesta 1949 saakka kytenyt Kashmirin kriisi. Vuoden 2004 hyviä uutisia olivat
Indonesian menestykselliset vaalit, Sri Lankan vuonna 2002 solmitun aselevon pitäminen ja Afganistanin jälleenrakennus valtavien haasteiden edessä.
Väkirikkaimmat maat Kiina ja Intia ovat
lähestyneet eräitä vuosituhattavoitteista,
mutta toiset ovat karkaamassa käsistä.
Nopeasta talouskehityksestä ja toimivasta demokratiasta huolimatta monilla Aasian maillaon edelleen vakavia ihmisoikeusongelmia. Alkuperäiskansat, kastittomat
tai muut vähemmistöt ovat usein alistetussa asemassa. Naisten oikeuksien loukkaukset ovat yleisiä, ja monissa Aasian maissa on maailman suurin naisvaje väestössä
seurauksena valikoivasta syntyvyydestä. Mielivaltaiset pidätykset ja kidutus ovat
tavallisia. Useimmissa maissa suurimpiin
ihmisoikeusongelmiin kuuluu rankaisemattomuus.
Monilla Aasian mailla on myös vakavia ympäristöongelmia kuten elonkirjon
kaventuminen ja kalakato, aavikoituminen, eroosio ja suolaantuminen, ympäristön myrkyttyminen, kaupunkien ilmansaasteet ja slummiutuminen. Vuoden 2004
lopulla sattunut tsunami oli historian suurin ympäristötuho, jonka vaikutusten korjaaminen kestää vuosia. Ilmastosopimuksen
ehdottomien päästörajoituksien voimaanastuminen Aasian maissa ei ole vielä
näköpiirissä.
Vuoden 2004 hyviin uutisiin kuului elintarviketuotannon riittävyys, joskin köyhien
vähäisen ostovoiman vuoksi nälkää esiintyi
edelleen useissa maissa. Kaiken kaikkiaan
hyvä uutinen on ollut myös pandemioiden
hallinta niin, että esimerkiksi sars-influensAASIA JA AMERIKKA • AASIA JA OSEANIA
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Neljä miljoonaa afganistanilaista lasta, joista kolmannes on tyttöjä, aloitti koulunsa vuonna 2004. Kuva: Rauli Virtanen.
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san tuottamat kuolemantapaukset jäivät
vähäisiksi. Myös eräitä muita kulkutauteja onnistuttiin rajoittamaan merkittävästi, ei kuitenkaan hiv-tartuntoja, aidsia eikä
tuberkuloosia, jotka voivat käyttäytyä kuin
aikapommit.
Suomen yhteistyö Aasian kanssa
Suomen pitkäaikaiset yhteistyömaat Aasiassa ovat Nepal ja Vietnam. Vietnamin kanssa
ryhdytään valmistelemaan siirtymästrategiaa maan vaurastumisen myötä.
Kehityspoliittisen ohjelman mukaan 60
prosenttia maksatuksista tulisi suunnata pitkäaikaisiin yhteistyömaihin. Aasian
maksatuksissa tähän tavoitteeseen ei päästy.
Tämä johtui varsinkin Afganistanin, mutta myös Itä-Timorin sekä uusimpina tsunamin uhreiksi joutuneiden Indonesian ja
Sri Lankan, määräaikaisen kehitysyhteistyön kansainvälisesti vahvistetuista sitoumuksista. Vähiten kehittyneiden maiden
osuus maksatuksissa oli suuri erityisesti
Afganistanin, Nepalin, Itä-Timorin ja Kambodzhan ansiosta.
Suomi toteutti vuonna 2004 ympäristöön kohdistuvia hankkeita useissa Aasian
maissa: Nepalissa kehitettiin paikallistason
ympäristöhallintoa ja vesihuolto- ja saniteettipalveluita, Kambodzhassa oli meneillään Tonle Sap -järven hydrologinen seuranta, Laosissa ja Vietnamissa toteutettiin
metsähankkeita ja Afganistanissa annettiin
tukea ympäristöhallinnolle.
Koulutusalan toimintaa oli varsinkin
Nepalissa. Vesiala on muodostumassa hallitsevaksi Vietnamissa. Ihmisoikeuksia
tuettiin etenkin Afganistanissa tukemalla riippumattoman ihmisoikeuskomission
toimintaa ja Kambodzhassa toteuttamalla
nais- ja lapsikaupan estämishanketta. Paikallisen yhteistyön kautta ihmisoikeuksia
tuettiin useimmissa kohdemaissa ainakin

pienimuotoisesti. Kiinassa jatkettiin oikeuslaitoksen yhteistyötä. Terveysalan hankkeita
toteutettiin Vietnamissa ja Afganistanissa.
Vuosituhattavoitteita Suomi tuki pitkäaikaisten yhteistyömaiden sektoriohjelmien
lisäksi määräaikaisten yhteistyömaiden, erityisesti Afganistanin ja Itä-Timorin, jälleenrakennuksessa. Edustustot käyttivät paikallisen yhteistyön määrärahoja vuonna 2004
lähes kolme miljoonaa euroa edistämään
vuosituhattavoitteita muun muassa demokratian, hyvän hallinnon, ihmisoikeuksien,
alkuperäiskansojen oikeuksien, ympäristöhoidon ja mediatuen merkeissä.
Suomen kehitysyhteistyön vaikutus
Aasiassa on pieni. Kuitenkin niin Vietnamissa, Nepalissa kuin Afganistanissakin
Suomella oli näkyvyyttä ja avun suunnitelmallinen kohdentaminen loi kerrannaisvaikutuksia. Nepalin apua ei voitu nostaa tavoitetasolle maan sisäisten ongelmien
vuoksi.
Aasian alueellisen yhteistyön ongelmaksi vuonna 2004 muodostui riittävien sitomisvaltuuksien saaminen painopisteenä
oleville Mekong-joen maille, jotta niiden
puitteissa voitaisiin valmistella monivuotisia hankkeita. Lisäksi oli edelleen tarvetta
tukea kriisinhallintaa ja jälleenrakennusta
muun muassa Itä-Timorilla ja Sri Lankassa.
Johdonmukaisuutta ulkoasiainhallinnon toiminnassa Aasiassa on lisätty tehostamalla tiimityöskentelyä. Kehitysyhteistyössä toimivat Vietnam-, Nepal- ja
Afganistan-tiimit. Vuonna 2004 tehdyillä
henkilöjärjestelyillä luotiin pohja Mekongtiimin toiminnalle. Työhön kutsuttiin ja
yleensä myös saatiin mukaan ulkoasiainministeriön muiden osastojen ja yksikköjen edustajat.
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Suomen pitkäaikaiset yhteistyömaat

NEPAL
Pinta-ala ............................. 140 800 km2
Asukasluku ......................... 25,7 miljoonaa
Väestönkasvu ..................... 2,2 %
Elinikäodote ........................ 60 vuotta
Lukutaitoisuus .................... 42 %
BKT/asukas ......................... 230 dollaria
Virallinen kehitysapu ........... 6,6 % BKT:sta
Hiv-tartunnan saaneita
(15–49-vuotiaat) .................. 0,5 %

Nepal on Aasian ja koko maailman vähiten
kehittyneimpiä maita. Voimakas kastijärjestelmä hidastaa yhteiskunnallista kehitystä
erityisesti maaseudulla. Kontrasti vauraan
Katmandun laakson ja muun maan välillä on huomattava. Sen vakavimpana seurauksena aseellista vastarintaa harjoittava maolaisliike on levinnyt ympäri maata ja
vasta perustuslain saanut monarkia ajautunut syvemmälle kriisiin. Loppua konfliktille ei ole näköpiirissä, eikä demokraattisten
olojen normalisoinnin kannalta olennaisia parlamentti- ja paikallisvaaleja ole voitu pitää.
Akuutein kysymys Nepalissa koski maan
kehityssuunnitelmien toteutusta. Vaaleilla
valitut paikallishallinnon elimet ovat olleet
erotettuina kaksi vuotta, ja osa maasta on
maoistisissien käsissä. Neljänä viime vuonna Nepalin valtionbudjettien kehitysmenot
ovat toteutuneet vain 65–75-prosenttisesti.
Ainoa kestävä ratkaisu on rauhan palautuminen maahan, sillä konfliktin pitkittyminen heikentää edellytyksiä talouskasvulle ja
maan kehityssuunnitelmien rahoittamiselle
ja toteutukselle.
94
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Nepal / Rauli Virtanen

Suomen yhteistyö Nepalin kanssa
Yhteistyössään Nepalin kanssa Suomi
korostaa kehitykselle suotuisan toimintaympäristön vahvistamista, maolaiskonfliktin ja poliittisen kriisin välitöntä rauhanomaista ratkaisua sekä demokratiaa.
Pitkän aikavälin tavoitteena on vaikuttaa
Nepalin konfliktin taustalla olevan äärimmäisen köyhyyden vähentämiseen maan
omiin kehityssuunnitelmiin nojautuen.
Läpileikkaavina periaatteina ovat paikallistason toimijoiden vahvistaminen, ympäristön kestävä kehitys, naisten aseman
parantaminen sekä maan pahiten jälkeenjääneiden seutujen ja heikoimmassa asemassa olevien väestöryhmien hyötyminen.
Suomen tärkeimmät yhteistyön välineet
Nepalissa ovat poliittinen vuoropuhelu ja
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Vuosituhattavoitteet Nepalissa
Köyhyyden vähentäminen

Köyhyyden arvioidaan laskeneen maassa neljällä prosenttiyksiköllä 1990-luvun lopulla, mutta
vajaa 40 prosenttia väestöstä elää edelleen alle
yhden dollarin päivätuloilla ja jopa yli 80 prosenttia alle kahden dollarin. Nykyisten ennusteiden
valossa köyhyyden puolittuminen vuoteen 2015
mennessä on epätodennäköistä.
Peruskoulutus kaikille

Perusopetuksen kattavuudessa Nepal on edistynyt: keskimääräinen kouluun kirjautumisprosentti
on noussut 69:sta 82:aan vuosien 1998 ja 2002
välillä. Nouseva suuntaus ei kuitenkaan kosketa
maan kaikkia alueita tai etnisiä ja kieliryhmiä.
Myös tyttöjen ja poikien välillä on edelleen 13
prosenttiyksikön ero.
Sukupuolten tasa-arvo

Perusopetuksen takaamista kaikille ja sukupuolten eriarvoisuuden poistamista opetuksesta
seuraavan kymmenen vuoden aikana pidetään
epätodennäköisenä. Naisten lukutaito on EteläAasian heikointa, ainoastaan noin 26 prosentin
arvioidaan osaavan lukea. Lisäksi ero miesten ja
naisten lukutaidossa on huomattavat 35 prosent-

sitä tukevat täsmätoimet sekä kehitysyhteistyöhankkeet ja -ohjelmat.
Poliittisella vuoropuhelulla ja sitä tukevilla täsmätoimilla Suomi pyrkii edistämään konfliktinratkaisua, demokratiaa ja
ihmisoikeuksia. Konfliktin pitkittyminen
on lisännyt ihmisten kärsimystä ja aineellisia tuhoja sekä heikentänyt talouskasvun
edellytyksiä. Poliittista vuoropuhelua käytiin vuonna 2004 kahdenvälisesti Nepalin
hallituksen kanssa lähinnä Katmandussa,
EU-maiden kesken Katmandussa ja Brysselissä, osana unionia Intian kaltaisten alueellisten avaintoimijoiden kanssa sekä laajemmin muun kansainvälisen yhteisön
keskuudessa. Suomi voi halutessaan tuoda
esiin uusia näkökulmia, sillä olemme yksi
vain kuudesta EU-jäsenmaasta Katmandussa. Suurlähetystömme henkilöstön vahvis-

tiyksikköä. Sukupuolten tasa-arvoa vertailevassa
GDI-indeksissä Nepal on 144:n maan joukossa
sijalla 116.
Lapsikuolleisuuden vähentäminen ja odottavien äitien terveys

Alle viisivuotiaiden kuolleisuus on onnistuttu painamaan 120:sta 91:ään tuhatta synnytystä kohden vuosien 1995 ja 2002 välillä, joten tältä osin
vuosituhattavoitteet mahdollisesti toteutuvat.
Toisaalta äitiyskuolleisuuslukujen osalta ei vastaavaan ole edellytyksiä: maassa menehtyy peräti
540 äitiä 100 000:a synnytystä kohden.
Ympäristön kestävä kehitys

Nepal on laatinut tarvittavat ympäristön kestävän
kehityksen suunnitelmat, mutta toimeenpano on
epävarmaa. Ainoastaan vajaalla kolmasosalla
väestöstä on käytettävissään sanitaatiopalvelut, eikä niiden saatavuus ole kohentunut kuin
kahdeksalla prosenttiyksiköllä vuosien 1990 ja
2000 välillä. Toisaalta juomaveden saatavuus on
samalla kohentunut 67:sta 88 prosenttiin, miltä
osin tavoitteet toteutunevatkin kaikkein vaikeakulkuisimpia alueita ehkä lukuun ottamatta.

tuminen vuonna 2004 paransi osallistumismahdollisuuksiamme.
Vuonna 2004 erityisesti YK:n ihmisoikeustoimikunnassa sekä Nepal Development
Forumissa käydyllä vuoropuhelulla pystyttiin vaikuttamaan Nepalin silloisen toimitushallituksen ratkaisuihin. EU:n ja Sveitsin nostettua Nepalin tilanteen asialistalle
maaliskuisessa YK:n ihmisoikeustoimikunnassa Nepalin hallitus myöntyi allekirjoittamaan ihmisoikeussitoumuksen, johon
sisältyi valmius vastaanottaa ulkoista apua
tilanteen arvioimiseksi. Avunantajien pidätyttyä uusista apulupauksista Nepal Development Forumissa toukokuussa maan silloinen toimitushallitus jätti eronpyyntönsä,
mikä mahdollisti suhteellisen laajapohjaisen monipuoluehallituksen kokoamisen.
Vuoropuhelua tukevista toimista esiAASIA JA AMERIKKA • AASIA JA OSEANIA

95

Kehityspolitiikka vaikuttaa yhte istyömaissa

merkkinä on kesäkuussa 2004 tehty alustava kartoitus suomalaisista yhteistyötahoista, joita voitaisiin pyytää mukaan, jos
Nepal päättää hakea asiantuntija-apua rauhanprosessin tueksi. Lisäksi suunniteltiin
rahallista tukea Nepalin kansallisen ihmisoikeuskomission vahvistamiseen. Paikallisen yhteistyön määrärahalla suurlähetystö tuki demokratian, ihmisoikeuksien ja
hyvä hallinnon kehittymistä. Tätä keväällä 2003 arvioitua ohjelmaa pidettiin sen
ruohonjuuritason lähestymistavan ansiosta soveltuvana kastin ja etnisyyden pohjalta jakautuneeseen nepalilaisyhteiskuntaan.
Ohjelmalla tavoitettiin yhteisöjä, joilla ei
muuten olisi ollut mahdollisuutta vastaavaan tukeen, ja lisättiin naisten vaikutusmahdollisuuksia yhteisöissään.
Suomen ja Nepalin pääyhteistyöalat
ovat opetus sekä vesi ja sanitaatio. Suomen
tukeman perusopetusohjelman tavoitteena on turvata kaikille pääsy perusopetukseen, edistää opetuksen laatua ja tehostaa
opetusjärjestelmää. Konfliktitilassa tarvittavaa joustavuutta on tuonut se, että ohjelman rahoitus on kanavoitu kansalais- ja
ruohonjuurijärjestöjen kautta niillä alueilla,
joilla paikallishallinto ei toimi. Opetusohjelman yhteisrahoitus puolestaan on edistänyt avunantajien toimintatapojen yhdenmukaistamista.
Maolaiskonfliktin syntysijoille keskittynyt vesialan hanketoiminta on auttanut
pureutumaan konfliktin taustalla olevaan
köyhyyteen. Lisäksi kastelun ja vesivoiman
kehittämisen mukaanotto yhdeksi pääyhteistyöalaksi on mahdollistanut entistä tiiviimmän yhteistyön muiden vesialan avunantajien kanssa.
Opetus- sekä vesi- ja sanitaatioalojen
lisäksi Suomella oli yhteistyötä ympäristön saralla. Nepal tarvitsee selkeästi lisäkannustusta kehityksensä ympäristöllisen kestävyyden turvaamiseksi. Kaupungistuvassa
Dharanin ja Biratnagarin teollisuuskäy96
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tävässä maan kaakkoisosassa toteutettava
ympäristöhallintohanke todettiin keväällä 2004 valmistuneessa arvioinnissa onnistuneeksi.
Välittömät edellytykset taloudellisen
vuorovaikutuksen lisäämiselle Nepalissa olivat vähäiset. Vuonna 2003 vienti ja
tuonti jäivät yhteensä alle kahteen miljoonaan euroon. Suomalaisyritykset eivät juuri ole sijoittaneet Nepaliin, syinä tähän ovat
heikko infrastruktuuri, kotimarkkinoiden rajoittuneisuus, poliittinen epävakaus,
rakenneuudistusten takkuilu ja korruptio.
Nepalin pääsy Maailman kauppajärjestö WTO:n jäseneksi maaliskuussa 2004 oli
kuitenkin osoitus maan talouden halusta ja
kyvystä avautua sekä uudistua.
Taloudellisen, teollisen ja teknologisen
yhteistyön määrärahahakemuksia tuli harvakseltaan, eivätkä myönnetytkään määrärahat poikineet kestävää toimintaa vuonna 2004. Nepalin kaltaiseen erittäin heikon
maksukyvyn maahan soveltuvaa varsinaista
riskirahoitusta ei ollut käytettävissä. Nepal
ei ollut Finnveran mukaan takuukelpoinen
maa, eikä esimerkiksi Finnfundilla ollut
maassa rahoitushankkeita.
Suomi jatkoi vuonna 2004 pitkäjänteisen
kehitysyhteistyön suunnittelua ja toimeenpanoa Nepalissa. Edellytyksiä yhteistyön
välittömälle kasvattamiselle 4–5 miljoonan euron keskimääräisestä vuositasosta
ei nähty. Pidettiin kuitenkin tärkeänä, että
rauhanprosessin edistyessä Suomella olisi valmius nostaa avun määrää ja osallistua jälleenrakennukseen, erityisesti sisäisten
pakolaisten paluumuutossa ja maoistitaistelijoiden sopeuttamisessa takaisin yhteiskuntaan.
Suomalainen kansalaisjärjestötoiminta Nepalissa täydensi kahdenvälistä ohjelmaamme ja keskittyi ruohonjuuritason toimeentulomahdollisuuksien parantamiseen
ja terveyteen sekä luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen.
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Kohti globaalia kumppanuutta
Maailmanpankin ja Aasian kehityspankin
maastrategia ja toimintaohjelmat Nepalissa
tukevat maan kansallisen viisivuotissuunnitelman tavoitteita: laajapohjaista talouskasvua, sosiaalista kehitystä ja hyvää hallintoa.
Maastrategioiden laadintaa varten maan
sosiotaloudellinen sekä poliittinen tilanne
on analysoitu perusteellisesti ja kriittisestikin. Strategiat laaditaan tiiviissä yhteistyössä viranomaisten kanssa ja käyden vuoropuhelua muiden avunantajien kanssa.
Aasian kehityspankki myönsi Nepalille vuonna 2003 lähes 100 miljoonan dollarin arvosta lainoja muun muassa julkisen
varainhallinnon uudistuksiin, julkishallinnon kehittämiseen ja vesihuollon uudistamiseen. Maailmanpankki myönsi 70 miljoonan dollarin suuruisen köyhyyden
vähentämisluoton vuonna 2004. Monenkeskisistä lähteistä tuleva rahoitus muodostaa merkittävän osan maan kehitysrahoituksesta. Yhtenä köyhimmistä maista
Nepalilla on oikeus lainata pankkien pehmeäehtoisia luottoja myöntävistä rahastoista, ja se saa lisäksi tietyin ehdoin osan
rahoituksesta lahja-apuna.
Nepal tarvitsee jatkossakin merkittävää

ulkoista apua kehitystavoitteiden saavuttamiseksi. Vaikka valtion tulot ovat nousussa
onnistuneen verouudistuksen ja parantuneen veronkantokyvyn ansioista, 3,5 prosentin tasolla sinnittelevä talouskasvu on
edelleen vain reilut puolet maan köyhyyden vähentämissuunnitelmassa asetetusta tavoitteesta. Samalla sosiaali- ja turvallisuusmenot ovat kasvaneet, mikä pakottaa
Nepalin täydentämään vastaanottamaansa
lahja-apua koti- ja ulkomaisella lainanotolla. Maan velkaantuneisuusaste ei ole toistaiseksi korkea, mutta suuntaus antaa silti
aihetta huoleen.
Vuonna 2004 Suomen kahdenvälinen
hanke- ja ohjelmakohtainen apu Nepalille oli
noin 3,85 miljoonaa euroa.
Meneillään olevat hankkeet:

Vesi- ja sanitaatio-ohjelma, III vaihe
1999–2004
6,50 MEUR
Opetussektorin tuki
1999–2004
4,32 MEUR
Perusopetusohjelma EFA
2004-2008
12,5 MEUR
Ympäristöhallinnon kehittäminen
2001–2005
2,75 MEUR
Paikallisen yhteistyön määräraha
2004
297 888 EUR
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VIETNAM
Pinta-ala .............................. 329 560 km2
Asukasluku .......................... 82,5 miljoonaa
Väestönkasvu....................... 1,3 %
Elinikäodote ......................... 69 vuotta
Lukutaitoisuus...................... 93 %
BKT/asukas .......................... 430 dollaria
Virallinen kehitysapu ........... 3,6 % BKT:sta
Hiv-tartunnan saaneita ......... 0,4 %
(15–49-vuotiaat)

Vietnamin saavutukset köyhyyden vähentämiseksi ovat olleet maailmanlaajuisestikin ainutlaatuisia. Vielä 1990-luvun alussa
58 prosenttia vietnamilaisista eli köyhyysrajan alapuolella, mutta vuonna 2002 enää 29
prosenttia. Saavutuksia selittävät noin 6–
8 prosentin vuotuinen talouskasvu ja Vietnamin hallituksen aktiivinen köyhyyden
vähentämiseen tähtäävä politiikka. Bruttokansantuotteeseen nähden Vietnam pärjäsi
vertaisryhmäänsä huomattavasti paremmin
kyvyssä ohjata talouskasvun hedelmiä köyhiä hyödyttävällä tavalla.
Köyhyyden vähentäminen Vietnamissa tulee seuraavien vuosien aikana olemaan aiempaa haasteellisempaa. On merkkejä siitä, että talouskasvun tuloksia ei enää
kyetä kanavoimaan erityisesti köyhiä hyödyttävällä tavalla, vaan hyödyn saavat jo
ennestään paremmin toimeen tulevat, erityisesti kaupungeissa asuvat ihmiset. Vietnamin hallituksen haasteena on tunkeutua köyhyyden syvään ytimeen, erityisesti
etnisten vähemmistöjen asuttamilla alueilla, kuten Keski-Vietnamin ylänköalueella.
Etnisten vähemmistöjen osuus Vietnamin
kokonaisväestöstä on 14 prosenttia, mutta
osuus köyhistä on 30 prosenttia. Valtaväestön köyhyys on helpommin nujerrettavissa.
Sitä esiintyy edelleen erityisesti Mekongin
ja Punaisen joen suistoalueilla. Kohdennettu köyhyyden vähentäminen tulee aiempaa
kalliimmaksi ja edellyttää vauraammilta
98
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Vietnamin talous kasvaa 6-8 prosentin vuosivauhdilla. Kuva: Jorma Koponen.

alueilta solidaarisuutta tukea köyhempien puutteellisia elinoloja. Erityisesti talousuudistusten hyötyjen ohjaaminen etnisille
ryhmille vaatii valtiolta erityistoimenpiteitä, joihin se onkin jo ryhtynyt.
Kansalais- ja poliittisten oikeuksien suhteen Vietnamissa ei tapahtunut edistystä
vuonna 2004. Valtaa käytti edelleen Vietnamin kommunistipuolue, eikä oppositiotoiminta ollut sallittua. Mielipiteenvapaus ei
toteutunut, ja niin lehdistön kuin muiden
tiedotusvälineiden tiedonvälitys oli puolueen ja valtion tarkoin rajaamaa. Internet-sensuuri korostui entisestään. Etnisten
vähemmistöjen mielipiteenilmaisut pyrittiin tukahduttamaan kovinkin keinoin,
vaikka toisaalta vähemmistöjä tuettiin taloudellisten oikeuksien toteuttamisessa. Vietnamin ongelmana oli myös laajalle levinnyt
korruptio, jota vastaan hallitus tosin taisteli monin keinoin, myös arveluttavin kuole-
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Vuosituhattavoitteet Vietnamissa
Vuosituhatjulistuksen kehitystavoitteiden saavuttamiseksi Vietnamin hallitus on kehittänyt niistä
paikallisen version, Vietnamin kehitystavoitteet,
ja avunantajat tukenaan viimeistellyt Vietnamin
köyhyyden vähentämis- ja kasvuohjelman. Edistystä on saavutettu erityisesti seuraavissa vuosituhattavoitteissa:

joukossa sijalla 89. Erityisen hyvin vertailussa
(19. sijalle) Vietnam sijoittui naisparlamentaarikkojen osuudessa, joita on 27 prosenttia.
Lapsikuolleisuuden vähentäminen

Alle viisivuotiaiden lasten kuolleisuusastetta
onnistuttiin laskemaan 58:stä 48:ään tuhatta
elävänä syntynyttä lasta kohden.

Köyhyyden vähentäminen

Aliravittujen ihmisten määrä vähentyi 27 prosentista 18 prosenttiin vuosien 1990–2001 aikana.
Peruskoulutus kaikille

Vuosina 1990–2001 koulunkäyntiaste nousi
noin 60 prosentista 95 prosenttiin ensimmäisten luokkien osalta.
Sukupuolten tasa-arvo

Tyttöjen ja poikien koulunkäyntimahdollisuuksissa ensiasteella ei ollut merkittäviä eroja, joskin
tilastot ovat puutteellisia. Toisen asteen koulutuksessa keskeyttäjistä 70 prosenttia oli tyttöjä.
Haasteita ovat koulutustason ja alueellisen sekä
sukupuolten välisen tasa-arvon kehittäminen.
Sukupuolten tasa-arvoa mittaavalla GDIindeksillä mitattuna Vietnam oli 144:n maan

manrangaistusoikeudenkäynnein.
Hitaasti etenevä valtionyhtiöiden, erityisesti pankkien, uudistaminen on tikittävä aikapommi, joka aikaa myöten hoitamattomana kasvattaa valtion velkataakkaa
ja johtaa talouden rakenteellisiin ongelmiin. Vietnamin pyrkimykset Maailman
kauppajärjestön (WTO) jäseneksi auttavat
maata myös kestävän talouskasvun uralle.
Jäsenyys, jonka hallitus toivoo toteutuvan
vuoden 2005 aikana, edellyttää hallinnolta
mittavia uudistuksia erityisesti lakien toimeenpanossa ja julkisen talouden läpinäkyvyyden parantamisessa.
Suomen yhteistyö Vietnamin kanssa
Kehitysyhteistyö muodostaa Suomen ja
Vietnamin välisten suhteiden ja yhteis-

Ympäristön kestävä kehitys

Väestön puhtaan veden saantimahdollisuudet
kohosivat 55 prosentista 77 prosenttiin vuosina
1990–2001. Vietnam siis lähes saavutti vuosituhattavoitteensa tältä osin. Haasteen muodostavat kuitenkin edelleen maaseutualueet. Sanitaatio-olot parantuivat niin, että 47 prosentilla vietnamilaisista oli pääsy parempien sanitaatiopalveluiden piiriin. Lähtötaso on ollut 29 prosenttia.
Ympäristön tilan kehityksestä ei ole olemassa luotettavia mittareita. Vietnamin ympäristön
ongelmia ovat metsien ylimitoitettu käyttö,
eroosio ja maatalouden laajentumistarpeiden
aiheuttamat haitat. Tarvitaan asennemuutosta,
jotta vietnamilaiset näkevät ympäristön voimavarana, jota ilman kestävä kehitys ei ole mahdollista.

työn perustan. Vuosina 1979–2003 Suomen
kehitysapu Vietnamille oli lähes 200 miljoonaa euroa. Suomi pyrki siirtymään Vietnamissa aktiivisesti yksittäisistä hankkeista
kokonaisvaltaisten ohjelmien tukemiseen.
Keskeiset yhteistyöalat ovat vesihuolto,
metsä ja maaseutukehitys.
Käynnistysvaiheessa on mittava vesialan
ohjelma, joka alkoi elokuussa 2004. Tämän
19 miljoonan euron ohjelman avulla pyritään kysyntävetoiseen ja kuluttajalähtöiseen
vesihuoltoon, jonka suunnitteluun käyttäjät, vietnamilaisista tavoista poiketen, osallistuvat itse. Ohjelman kohdealueena ovat
Punaisen joen suistoalueen pienet kaupungit, joissa on edelleen paljon köyhyyttä. Jo
20 vuotta jatkunut vesialan yhteistyö tarjoaa Suomelle etulyöntiaseman luotettuna
avunantajana. Vietnam on kuitenkin kovin
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lähellä vuosituhattavoitteiden saavuttamista vesisektorilla ja tuleekin pohtia, kuinka kauan on perusteltua suunnata Suomen
panos juuri tälle alalle.
Vietnamin köyhyys keskittyy maaseudulle, ja kovinta köyhyys on niillä maantieteellisillä alueilla, joita Suomi on tukenut
maaseutukehitysohjelmien kautta. Ohjelmista ovat hyötyneet esimerkiksi etniset
vähemmistöt. Suomi on tukenut Vietnamin maaseutukehitystä vuodesta 1997 Keski-Vietnamin kahdessa läänissä. Thua Thien Huen hankkeen toinen vaihe alkoi 2004,
ja Quang Trin kolmas vaihe alkaa vuonna
2005. Näiden kahden hankkeen yhteinen
talousarvio on noin 20 miljoonaa euroa.
Hankkeilla parannetaan tulonmuodostusta ja infrastruktuuria, ja niiden avulla pyritään hajauttamaan hallintoa keskustasolta
paikallistasolle. Arvostettuna ja luotettuna avunantajana Suomi on päässyt näissä
lääneissä toimimaan myös sellaisilla alueilla, joihin pääsy on ulkomaalaisilta muuten
melko rajoitettua. Suomen työ Vietnamin
maaseudun kehittämiseksi jatkunee vielä pitkään.
Suomi on tukenut Vietnamin metsäalan
kehittämistä kymmenen vuoden ajan, ja
Vietnamin hallituksen toivomuksesta tukea
päätettiin edelleen jatkaa Bac Kanin metsähankkeen päätyttyä vuonna 2003. Suomen
nykyinen panostus metsäalalle kanavoidaan metsäsektorin koordinaatio-ohjelman
tukeen (Forest Sector Support Programme,
FSSP). Noin 6,5 miljoonan euron panostuksen lisäarvo on erityisesti ohjelmamuotoisessa tuessa. Suomi oli yhdessä Hollannin kanssa ensimmäisiä avunantajia, joka
teki metsäpuolella avauksen sektoriohjelman suuntaan. Vaikuttavuuden näkökulmasta koko sektorin laajuisesti suunniteltu
koordinoitu tuki oli perustelua. Ohjelman puitteissa tuetaan muun muassa kestävän istutusmetsätalouden käynnistymistä ja tulonmuodostusta osittain samoilla
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maantieteellisillä alueilla, joilla Suomi tukee
maaseudun kehitystä. Ohjelman sivuhyötynä maanjako ulotetaan erityisesti etnisten ryhmien asuttamille alueille, sillä ilman
todistusta maanomistuksesta lainaa istutusmetsien perustamiseen ei voida myöntää. Prosessin ulottaminen näille alueille on
ollut Vietnamin hallitukselle ajoittain vaikea asia. Hankkeen tulokset voivat tässäkin
mielessä olla merkittäviä. Ohjelman toteutus alkoi syksyllä 2004.
Pääyhteistyöaloilla toteutettavien hankkeiden lisäksi Suomella oli vuonna 2004
yksi terveysalan hanke ja Vietnamin kauppaministeriön hallinnon kehittämishanke. Suomi myös rahoitti YK:n teollistamisjärjestön (UNIDO) naisyrittäjyyshanketta.
Näiden hankesopimusten umpeuduttua
keskitytään pääyhteistyöaloille.
Hanoi valittiin vuonna 2004 yhdeksi
EU:n kehitysyhteistyön ja -politiikkojen
yhdenmukaistamisen kokeiluedustustoksi.
Suomi tuki omalla panoksellaan yhdenmukaistamista edistäviä konkreettisia hankkeita, kuten EU-maiden raportointikäytäntöjen yhtenäistämistä ja kehyssopimusten
uudistamista. Suomen ja Vietnamin välisen poliittisen vuoropuhelun yksi painopistealue oli ihmisoikeuksien, demokratian ja
hyvän hallinnon edistäminen. Tässä Euroopan unioni oli keskeinen vaikuttamiskanava. Tilaa vastaisuudessa on niin kriittiselle
ihmisoikeuspolitiikalle kuin taloussuhteiden laajentamiselle.
Suomalaisten kansalaisjärjestöjen toiminta Vietnamissa on esimerkiksi Afrikkaan verrattua erittäin vähäistä. Pääsyy
lienee se, että aitoja, puolueesta riippumattomia kansallisia kansalaisjärjestöjä ei Vietnamissa ole ollut ja yhteistyö toteutuu pääasiallisesti virallisten instituutioiden kautta
ja kanssa. Kansalaisjärjestöjä on rohkaistu
suhteiden luomiseen ja yhteistyön valmisteluun. Aiheesta järjestettiin kansalaisjärjestöseminaari syksyllä 2004.
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Vietnamin maaseutukehityshankkeissa on käytetty runsaasti aikaa suunnitteluun. Kuva Thua Thien Huesta /
Jorma Koponen.

Vietnamin talouden nopea kasvu luo
edellytyksiä Suomen ja Vietnamin kaupallis-taloudellisten suhteiden vahvistamiselle. Ministeri Lehtomäki vieraili Vietnamissa
vuonna 2004. Mukana seurasi 27:n yrityksen edustajista koostunut valtuuskunta. Sen arvioiden mukaan matka oli erittäin
hyödyllinen, ja matkan seurauksena syntyi
konkreettisia kauppoja. Korkotukiluotoilla voi olla merkittävä asema kaupallis-taloudellisten suhteiden edistämisessä. Vireillä
on noin 20 korkotukiluottohanketta. Haasteena on menettelytapojen virtaviivaistaminen.
Kohti globaalia kumppanuutta
Maailmanpankin ja Aasian kehityspankin maastrategia ja toimintaohjelmat Vietnamissa perustuvat maan kansallisen köyhyyden vähentämisohjelman tavoitteiden

tukemiseen. Maastrategiat on laadittu tiiviissä yhteistyössä viranomaisten kanssa
sekä käyden vuoropuhelua muiden avunantajien kanssa. Vietnamia tuetaan uuden
viisivuotisohjelman (2006–2010) laadinnassa niin, että siinä heijastuvat mahdollisimman tehokkaasti köyhyyden vähentämisohjelman kehitystavoitteet. Prosessin
avulla on myös ollut mahdollista laajentaa suunnitteluun ja neuvotteluihin osallistuminen kaikkiin keskeisiin sidosryhmiin.
Avun tehokkuudella on kiistaton vaikutus
kehitystuloksiin ja vaikuttavuuteen. Tehokkuuden parantamisessa avainasemassa ovat
maan omistajuus yhdistettynä kumppanuuksiin avunantajien kanssa sekä hallinnon kehittämistoimet. Vietnamissa hallituksen vetämä ”Partnership Group for
Aid Effectiveness” toimii hyvin ja erityisesti Maailmanpankin aloitteiden ja aktiivisuuden avulla on avunantajien keskinäinen
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yhteistyö ja koordinaatio lisääntynyt huomattavasti.
Maailmanpankilla on ollut Vietnamissa
merkittävä rooli myös avun yhdenmukaistamisessa. Yhdessä neljän muun kehitysrahoituslaitoksen kanssa, joiden yhteenlaskettu rahoitus muodosti noin 70 prosenttia
Vietnamin saamasta julkisesta kehitysavusta, se on pyrkinyt yhdenmukaistamaan ja
järkeistämään lainoihin liittyvät menettelytavat. Työ perustuu rahoituslaitosten yhteiseen selvitykseen, jossa yhdessä hallituksen
kanssa tarkasteltiin lainojen tehokasta toimeenpanoa haittaavia ja estäviä tekijöitä.
Tavoitteena on myös vahvistaa ja parantaa
julkishallinnon toimintaa.
Aasian kehityspankin (AsDB) toiminta
vuonna 2004 painottui maan köyhimpiin
keskiosiin. Työssä toimeentulon parantamiseen tähtäävät toimet yhdistyivät teiden ja vesihuollon kehittämiseen, toimintakyvyn vahvistamiseen sekä paikallistason
suunnittelun kehittämiseen. Pankki tuki
myös maan hallitusta alueellisten kehittämissuunnitelmien laadinnassa ja kansallisen köyhyyden vähentämisohjelman paikallistason toimeenpanossa.
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Vuonna 2004 Suomen kahdenvälinen
hanke- ja ohjelmakohtainen apu Vietnamille
oli noin 8,96 miljoonaa euroa.
Meneillään olevat hankkeet:

Haiphongin vesihuolto- ja sanitaatiohanke,
IV vaihe
2001–2004
9,1 MEUR
Pienten kaupunkien vesihuoltohanke
2004–2007
19 MEUR
Thua Thien Huen maaseutukehityshanke
2004–2008
4 MEUR
Quang Tri maaseutukehityshanke, II vaihe
2001–2005
4,2 MEUR
Tuki metsäsektoriohjelmalle (FSSP&P)
2003–2005
2,6 MEUR
Lastensairaala, II vaihe
2003–2005
3,2 MEUR
Kauppaministeriön hallinnon kehittäminen, II vaihe
2001–2004
2,3 MEUR
UNIDO naisyrittäjien tukihanke
2003–2006
1,05 MEUR
UNIDO pk-sektorin tukihanke
2004–2006
1,2 MEUR
Paikallisen yhteistyön määräraha
2004
471 000 EUR
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Muut yhteistyömaat

AFGANISTAN

Afganistan on maailman kuudenneksi köyhin maa. Sen talous ja yhteiskunta romahtivat yli kaksi vuosikymmentä (1979–2002)
kestäneiden sotien aikana. Lisäksi maata koetteli ankara kuivuus vuosina 1998–
2003. Afganistanista on viimeisten vuosikymmenten aikana tullut maailman suurin
oopiumin ja heroiinin tuottaja, ja 80–95
prosenttia EU:n ja Suomen alueelle tulevasta heroiinista on peräisin sieltä. Talibanhallinto tukahdutti miltei kaiken oopiumin
viljelyn kasvukautena 2000–2001, mutta
vuodesta 2003 lähtien sadot ovat kasvaneet
ennätyslukemiin.
Afganistan on maailman köyhimpiä
maita lähes kaikilla sosiaali-indikaattoreilla
tarkasteltuna, vaikka maan olot huomioiden lukuja ei voikaan pitää kovin luotettavina. Väestöstä 56 prosenttia elää köyhyysrajan alapuolella ja vain 13 prosenttia
saa riittävästi puhdasta vettä. Afganistanin naisten erityisen huono asema vahvistaa köyhyyden noidankehää: esimerkiksi
naisten lukutaidottomuus ja äitiyskuolleisuus ovat maailman korkeimpia. Vuosina 1994–2001 Taliban-hallinto kielsi naisten työssäkäynnin ja vapaan liikkumisen
sekä esti miltei kaiken tyttöjen koulunkäynnin. Varmimpia keinoja murtaa köyhyys
on parantaa naisten asemaa, mikä heijastuu myönteisesti terveyteen, koulutukseen
ja yhteiskuntarauhaan. Neljä miljoonaa lasta, joista kolmannes tyttöjä, astui koulutielle vuonna 2004.
Vuodet 2002–2004 osoittivat konkreettisesti Afganistanin siviilihallinnon nopean kehityksen syksyn 2001 sodan pommitusvaiheen jälkeen. Afganistanin uusi

Afganistan / Rauli Virtanen.

perustuslaki hyväksyttiin tammikuussa
2004. Siihen on kirjattu naisten tasa-arvoinen asema. Alahuoneen jäsenistä naisia on
vähintään neljäsosa ja ylähuoneen jäsenistä
vähintään kuudesosa. Ongelmina on nähty
muun muassa vanhoillisille islamin tulkinnoille annettu suuri paino ja korkeimmalle
oikeudelle annettu laaja toimivalta.
Suomi sitoutui tammikuussa 2002 pidetyssä Tokion konferenssissa kolmivuotiseen
avustusohjelmaan. Berliinin kansainvälisessä Afganistan-konferenssissa Suomi lupasi avustaa Afganistania yhteensä 30 miljoonalla eurolla vuosina 2005–2007. Summat
kattavat myös humanitaarisen avun. Valtioneuvoston kehityspoliittisessa ohjelmassa
vahvistettiin, että Afganistanin tuki jatkuu
vuoteen 2008 saakka. Afganistanin saama
kansainvälinen apu vuosina 2002–2003 oli
noin 85 dollaria henkeä kohden vuodessa,
AASIA JA AMERIKKA • AASIA JA OSEANIA
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Suomen tuki Afganistanille kanavoidaan etupäässä kansainvälisten rahoituslaitosten ja YK:n kautta.
Kuva: Rauli Virtanen.

kun esimerkiksi Balkanilla jälleenrakennukseen ohjattu yli 200 dollaria henkeä kohden
vuodessa.
Jälleenrakennuksen edistyminen on luonut turvallisuutta vahvistaessaan kansan
uskoa keskushallituksen kykyyn edistää
hyvinvointia. Suuressa osassa maata turvallisuustilanne oli vuonna 2004 kuitenkin
niin heikko, ettei jälleenrakennus päässyt
vauhtiin. Kansainvälinen yhteisö on kiinnittänyt huomiota siihen, että Afganistanin
naisten oikeuksien toteutumisessa on vielä
suuria puutteita.
Afganistan oli vuonna 2004 eräs suurimmista Suomen kahdenvälisen lahjamuotoisen avun saajista. Suomen apu toimitettiin
lähinnä kansainvälisten rahoituslaitosten
ja YK:n kautta. Suurin erä osoitettiin Afganistanin jälleenrakennusrahastolle (ARTF),
jota Maailmanpankki hallinnoi. Ensim104
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mäisenä maana Suomi teki ARTF:n kanssa monivuotisen maksusopimuksen. Lisäksi
Suomi tuki presidentinvaalien järjestelyjä, huumeviljelyn monitorointia UNODC:n kautta, Afganistanin riippumatonta
ihmisoikeuskomiteaa (AIHRC), lisääntymisterveyttä (Marie Stopes International)
ja UNEPin kautta ympäristöhallintoa (ml.
ympäristökonsulttirahasto). Tuki turvallisuussektorille kanavoitiin Maimanassa toimivan sotilaallisen jälleenrakennusryhmän
kautta. Kabulissa oleva Suomen sotilasosasto toteutti pienhankkeita. Lisäksi Suomi
antoi humanitaarista apua ja rahoitti kriisinhallintaan liittyviä toimia.
Paikallisen yhteistyön määrärahoilla
tuettiin hankkeita ja tahoja, jotka tähtäsivät kansalaisyhteiskunnan kehittämiseen ja
erityisesti naisten aseman parantamiseen.
Tukea suunnattiin muunmuassa paikallisil-
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le naisjärjestöille, jotka keskittyivät ihmisoikeuksien edistämiseen, naisten tietoisuuden
kasvattamiseen ja demokratiaan valmentautumiseen.
Alueellinen yhteistyö
Tuki Mekongin alueelle
Kehityspoliittinen ohjelma luokittelee
Mekongin alueen Suomen kehitysavun pitkäaikaiseksi kohdealueeksi. Alue kattaa
Laosin, Kambodzhan, Thaimaan, Vietnamin, Burman ja Yunanin (Kiina) maakunnan alueen. Alueellisen toiminnan painopisteet ovat kestävä ympäristökehitys ja
alueen elinkeinojen tukeminen, hyvä hallinto ja ihmisoikeuskehitys. Alueella toteutettavilla hankkeilla on myös suora vaikutus köyhyyden lieventämiseen maailman
köyhimmissä maissa. Monet hankkeista
ovat monivuotisia, ja niiden vaikutusalueeseen kuuluu useita Mekong-alueen maita.
Vuonna 2004 meneillään olleet alueelliset hankkeet olivat pääasiassa kansainvälisten rahoituslaitosten (Maailmanpankki, Aasian kehityspankki) tai järjestöjen
(UNDP, IOM) kanssa toteutettavia yhteisrahoitushankkeita. Merkittävä yhteistyökumppani Mekong-alueella oli Mekongjokikomissio. Suomi toteutti alueella myös
maakohtaisia kehitysyhteistyöhankkeita.
Suomi tuki Kambodzhassa maankäyttö- ja
maanhallintahanketta sekä nais- ja lapsikaupan ehkäisyhanketta ja Laosissa kestävä
metsätalous ja maaseutukehityshanketta ja
kansainvälisten sopimusten toimeenpanon
tehostamista. Suomi jatkoi lisäksi humanitaarisen avun toimintaa Kambodzhassa.
Mekong-alueen kehitysyhteistyö evaluoitiin loppuvuodesta 2004. Evaluaointiraportti piti yhteistyötä onnistuneena
ja suositteli Mekongin alueen yhteistyön
volyymin nostamista samalle tasolle pitkä-

aikaisten yhteistyömaiden kanssa. Samalla suositeltiin alueen kehitysyhteistyön hallinnon vahvistamista vastaavasti. Raportin
pohjalta laaditaan Mekong-alueen tulevaa
yhteistyötä koskeva strategia. Raporttiin
sisältyi suositus Kambodzhan ottamisesta
pitkäaikaiseksi yhteistyömaaksi.
Mekongin alueen ja Aasian alueellisten
hankkeiden tukemiseen käytettiin varoja
vuoden 2004 määrärahoista noin 5,6 miljoonaa euroa. Tärkeimmät hankkeet olivat:
• Mekong-jokikomission hallinnon tukihanke, joka sisältää neuvonantajien
ja internet-yhteyksien kustannukset
(1999–2007)
• Mekong-jokikomission Mekong-joen
vedenkäytösuunnitelman sosio-ekonominen ja ympäristöselvitys (2004–2005)
• Aasian teknologiainstituutin tukeminen
(2003–2006)
• Yrittäjyyden tukeminen Mekongin
alueella (2000–2005), Kansainvälisen
rahoitusyhtiön (IFC) koordinoima hanke
• Tieto- ja viestintäteknologian strategioiden kehittämishanke Aasian maissa
(2004–2005), yhteistyössä Kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) kanssa
• Kestävä metsätalous ja maaseutukehityshanke Laosissa (2003–2007), yhteisrahoitushanke Maailmanpankin kanssa
• Maankäyttö- ja maanhallintahanke
Kambodzhassa (2003–2007), yhteisrahoitushanke muun muassa Maailmanpankin, Saksan ja Kanadan kehitysapuorganisaatioiden (GTZ ja CIDA) sekä
Aasian kehityspankin kanssa.
• Nais- ja lapsikaupan ehkäisyhanke
Kambodzhassa (2004–2006)
• Kansainvälisten sopimusten toimeenpanon tehostaminen Laosissa (2000–2004)
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■ Latinalainen Amerikka ja
Karibia
Latinalaisen Amerikan ja Karibian maiden
väestöstä elää köyhyydessä noin 40 prosenttia, yli 150 miljoonaa ihmistä. Varallisuus ja tulot ovat maailman epätasaisimmin jakautuneet. Suurin osa maista
on keskitulon kehitysmaita, mutta alueelta löytyvät myös maailman köyhimpiin
maihin kuuluva, lähes selvitystilassa oleva Haiti ja Suomen pitkäaikainen kehitysyhteistyömaa Nicaragua, jossa bruttokansantuote asukasta kohden on laskutavasta
riippuen 500–700 dollaria. Maiden sisällä
vauraus jakautuu epätasaisesti. Rikkaimmissakin maissa, kuten Brasiliassa, on valtava määrä äärimmäisessä köyhyydessä
eläviä.
Alueen maat näyttävät olevan kaukana vuosituhattavoitteiden saavuttamisesta.
YK:n kehitysohjelman (UNDP), YK:n
talouskomission (EC-LAC) ja Brasilian
taloustutkimusinstituutin (IPEA) vuonna 2002 laatiman selvityksen mukaan 18
tutkitusta alueen maasta vain seitsemän
todennäköisesti puolittaa äärimmäisen
köyhyyden vuoteen 2015 mennessä. Boliviassa, Ecuadorissa, Paraguayssa, Perussa ja Venezuelassa köyhyys on lisääntynyt. Niiden tulisi muuttaa politiikkaansa
perusteellisesti, jotta tavoitteet voitaisiin
saavuttaa. Lopuissa maissa, myös Nicaraguassa, köyhyyttä on onnistuttu vähentämään jonkin verran, mutta talouskasvu
ja tulonjaon tasaaminen ovat olleet riittämättömiä takaamaan köyhyyden puolittamisen 15 vuodessa. Tutkimuksen johtopäätös oli, että runsaskaan talouskasvu
ei riitä vähentämään köyhyyttä, ellei siihen yhdistetä tulonjakopolitiikkaa. Toisaalta pienilläkin tulo- ja varallisuuserojen
kavennuksilla äärimmäisessä köyhyydessä
elävien määrä vähenee tuntuvasti, kuten
esimerkiksi Chilessä on tapahtunut.
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Latinalaisen Amerikan ja Karibian köyhistä köyhimmät ovat alkuperäiskansoihin kuuluvat ja muuten syrjityt ryhmät,
kuten naiset, lapset ja vammaiset. Tuoreimmassa UNDP:n inhimillisen kehityksen raportissa alkuperäiskansojen tilanne
onkin nostettu erityisen huolen aiheeksi. Monikulttuurisuutta pidetään raportissa yhtenä suurimmista haasteista, ja se olisi otettava huomioon poliittisia ratkaisuja
tehtäessä: kulttuurierot tulisi tunnistaa ja
etnisten, uskonnollisten ja kielivähemmistöjen oikeudet turvata. Tämä voidaan tehdä tarjoamalla kaksikielistä koulutusta
sekä takaamalla poliittisen ja oikeusjärjestelmän moniarvoisuus.
Kaikissa alueen maissa ja erityisesti Keski-Amerikassa ja Andien maissa turvallisuustilanne on huono, koska valtiot
ovat heikkoja eivätkä pysty takaamaan
perusoikeuksia syrjäseuduilla. Ihmisoikeusrikkomukset ovat yleisiä, samoin rankaisemattomuus. Demokratia on edennyt, mutta puolueet ovat edelleen heikosti
kehittyneitä, mikä on johtanut harvainvaltaan. Viimeisimmän Latinalaisessa Amerikassa tehdyn kyselyn (Latinobarometri)
mukaan vain 53 prosenttia väestöstä kannattaa demokratiaa ja 28 prosenttia on
tyytyväisiä sen tuloksiin. Vakavin poliittinen kriisi on Andien maissa, joissa presidenttien kannatus on alle kymmenen prosentin luokkaa.
Alueen velkaantuneet taloudet ovat
haavoittuvia, ja maailmantalouden kriisit heijastuvat niihin voimakkaasti. Alueella olisi mahdollisuuksia kehittyä, sillä
siellä on luonnonrikkauksia, metsiä, mineraaleja ja maailman monimuotoisimpiin
kuuluva luonto. Toistaiseksi hyöty on kuitenkin jäänyt harvojen käsiin. Maanosaa
riivaavat luonnonmullistukset, kuten hirmumyrskyt, rankkasateet ja maanjäristykset, ovat kohdistuneet ankarimmin kaikkein köyhimpiin.
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Nicaraguan väestö on nuorta ja kasvaa 2,4 prosentin vuosivauhdilla. Kuva: Matti Nummelin.

Suomen yhteistyö Latinalaisen
Amerikan ja Karibian kanssa

Suomi korostaa suhteissaan Latinalaisen
Amerikan ja Karibian alueen maihin hyvää
hallintoa, demokraattista poliittista järjestelmää, ihmisoikeuksien kunnioittamista, sukupuolten tasa-arvoa, yhteiskunnallista tasapuolisuutta ja laillisuutta. Sosiaalinen
koheesio, eli yhteenkuuluvuus, ja monenvälisen järjestelmän tehokkaampi toiminta ovat aiheita, jotka Suomi on tuonut esille
tapaamisissa alueen maiden johtajien kanssa, yhteistyöneuvotteluissa ja kansainvälisissä seminaareissa ja kokouksissa. Suomi
nosti taloudellisen epätasa-arvon ja solidaarisuuden puutteen voimakkaasti esille EU:n
ja Latinalaisen Amerikan ja Karibian välisessä kehitysyhteistyöjohtajien kokouksessa. Tämä myötävaikutti siihen, että sosiaa-

linen koheesio nostettiin EU:n jäsenmaiden
ja Latinalaisen Amerikan ja Karibian maiden johtajien yhteisen Guadalajaran huippukokouksen yhdeksi pääteemaksi. Paikallisen yhteistyön määrärahalla on tuettu
ennen kaikkea demokratiaa, ihmisoikeuksia
ja sukupuolten tasa-arvoa.
Mahdollisimman suuren kehitysvaikutuksen saamiseksi Suomen apua on keskitetty voimakkaasti. Pääyhteistyökumppaniksi valittiin jo vuoden 2001 hallituksen
periaatepäätöksessä Nicaragua, joka kuuluu
alueen köyhimpiin maihin.
Kahdenvälisiä varoja on ohjattu myös
Amerikan valtioiden järjestölle (OAS) ja
sen alaiselle ihmisoikeuskomissiolle ja
huippukokoussihteeristölle alkuperäiskansojen julistuksen valmisteluun. Järjestön
rooli alueen demokratian ja turvallisuuden
kehittämisessä on ollut ratkaiseva.
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Perun Amazonian metsistä löytyy jatkuvasti uusi lajeja. Kuva: Matti Nummelin.

Suomi kumppanina ympäristöalalla
Kahdenvälisellä tuella on myös pyritty täyttämään tärkeimpiä monenvälisissä yhteyksissä
annettuja sitoumuksia. Tämän mukaisesti on
käynnistetty Johannesburgin kestävän kehityksen huippukokouksessa sovittu kumppanuushanke uusiutuvien energiavarojen alalla KeskiAmerikan maiden kanssa sekä metsäyhteistyö
Brasilian kanssa.
Energiakumppanuus Keski-Amerikassa on
edennyt nopeasti, ja se onkin maailman edistynein Johannesburg-kumppanuushanke. Tämän
ansiosta Suomi on valittu koordinoimaan myös
EU:n ja Keski-Amerikan välistä energiayhteistyötä. Hankkeemme esiteltiin esimerkkinä
muille maille Johannesburgin jatkokokouksessa
Bonnissa 2004.
Luonnon monimuotoisuuden suojelua koskevan sopimuksen velvoitteita toteutetaan Perun
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Amazoniassa Biodamaz-hankkeessa. Myös
tämä hanke on esitelty esimerkillisenä hankkeena kansainvälisessä, Kuala Lumpurissa pidetyssä ympäristöalan kokouksessa. Tarkoituksena on luoda Biodamazin kokemusten pohjalta
Amazonian alueen biodiversiteettiä edistävä
ohjelma, joka ulottuisi myös Perun naapurimaihin kuten Brasiliaan, joka pyrkii laajentamaan
valtavien ja osin uhanalaisten metsävarojensa
kestävää käyttöä.
Ympäristöhankkeiden tukeminen kumppanuuden pohjalta on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi. Suomen osaaminen on pystytty hyödyntämään ja samalla on saatu näkyvyyttä. Niin
kutsuttujen uusien kehitysyhteistyön menetelmien toivotaan piristävän kumppanuustoimintaa.
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Suomen pitkäaikaiset yhteistyömaat

NICARAGUA
Pinta-ala ............................. 129 494 km2
Asukasluku .......................... 5,6 miljoonaa
Väestönkasvu....................... 2,4 %
Elinikäodote ......................... 70 vuotta
Lukutaitoisuus...................... 64 %
BKT/asukas ............................. 500–700 dollaria
Virallinen kehitysapu ........... 12,9 % BKT:sta
Hiv-tartunnan saaneita ......... 0,2 %
(15–49-vuotiaat)

Nicaraguan nykyinen hallitus on toteuttanut useita taloudellisia, lainsäädännöllisiä
ja hallinnollisia uudistuksia tavoitteenaan
maan talouden tasapainottaminen ja köyhyyden vähentäminen. Ulkomaisen avun
kokonaismäärä vastaa noin 20 prosenttia
koko maan bruttokansantuotteesta, ja noin
60 prosenttia ulkomaisesta tuesta on lahja-apua. Nicaragua saavutti HIPC-velkahelpotusohjelman puitteissa helmikuussa
2004 niin sanotun päätöspisteen, jolloin sille myönnettiin velkahelpotuksia siinä määrin, että maan velkatilanteen katsotaan olevan kestävä.
Nykyinen hallinto on keskittynyt myös
korruption vastaiseen taisteluun. Työssä on
saatu hyviä tuloksia, mutta sen syventäminen tulee vaatimaan vielä suuria asennemuutoksia. Nicaragua on allekirjoittanut
kaikki oleelliset ihmisoikeussopimukset, ja maassa vallitsevat täydet kansalaisja poliittiset oikeudet, vaikka käytännössä
valtio ei aina pysty takaamaan oikeuksien
täyttä kunnioitusta. Tästä esimerkkinä ovat
muun muassa Atlantin rannikon autonomisten alueiden alkuperäiskansojen suuret
vaikeudet puolustaa maaomistusoikeuksiaan. Nicaraguan etnisistä vähemmistöistä,
joita on noin 14 prosenttia kansasta, valtaosa asuu tällä maan köyhimmällä alueella,

Nicaraguassa on pystytty vähentämään lapsikuolleisuutta. Kuva: Matti Nummelin.

joka kattaa noin 45 prosenttia koko maan
pinta-alasta.
Suomen yhteistyö Nicaraguan kanssa
Suomen ja Nicaraguan yhteistyö on perustunut kehitysyhteistyöhön. Suomella on
ollut hyvät poliittiset suhteet Nicaraguaan, ja vierailuvaihtomme on ollut vilkasta
korkeinta poliittista tasoa myöten. Nicaragua on Suomen ainoa pitkäaikainen kehitysyhteistyömaa Latinalaisessa Amerikassa.
Yhteistyötä on keskitetty yksittäisistä hankkeista kohti kokonaisvaltaisempia ohjelmia maaevaluointien, uuden kehityspoliittisen ohjelman sekä yhteistyöneuvotteluissa
käytyjen keskustelujen pohjalta. Suomen ja
Nicaraguan yhteistyöalat ovat maa- ja metsätalouden kehittäminen, terveydenhuolto
ja paikallishallinnon kehittäminen. Yhteistyöalojen valinta on perustunut Suomen
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Vuosituhattavoitteet Nicaraguassa
Nicaraguan hallitus on laatimassa uutta köyhyydenvähentämisohjelmaa vuodesta 2005 alkaen.
Suunnitelmassa on täsmennetty erityisesti talouskasvun edistämisen tavoitteita ja toimenpiteitä, ja se on yhteneväinen vuosituhatjulistuksen
tavoitteiden kanssa.
Köyhyyden vähentäminen

Nicaragua on edistynyt köyhyyden vähentämisessä viimeisen vuosikymmenen aikana, vaikka
onkin yksi Latinalaisen Amerikan köyhimpiä
maita. Köyhyys ja äärimmäinen köyhyys ovat laskeneet arvioiden mukaan tasaisesti 1990-luvun
alkupuolelta saakka. Köyhyysrajan alapuolella
elävän väestön osuus on laskenut 50 prosentista
(1993) 46 prosenttiin (2001), äärimmäisen köyhyyden vähentyessä samassa ajassa 19 prosentista 15 prosenttiin.
Köyhyys on edelleen syvintä maaseudulla,
jossa neljäsosa väestöstä elää äärimmäisessä
köyhyydessä. Hitaimmin köyhyys on vähentynyt
Atlantin rannikon autonomisella alueella sekä
Keski-Nicaraguan kahvinviljelyalueilla. Nicaraguan köyhyysaste on hyvin riippuvainen peruselintarvikkeiden hintatasosta. Aliravittujen alle
viisivuotiaiden lasten määrä vuonna 2001 oli 10
prosenttia. Koko kansasta aliravittujen ihmisten
määrä on laskenut 30 prosentista 29 prosenttiin
(1990–2001).
Peruskoulutus kaikille

Peruskoulutuksessa ensimmäisen asteen koulunkäynnin aloittaneiden määrä on noussut 72
prosentista 81 prosenttiin (1990–2001). Tyttöjen
ja poikien mahdollisuudet ensimmäisen asteen
koulunkäynnin aloittamiseen ovat suunnilleen
samat, toisen asteen koulutuksessa tyttöjä on
jopa hieman enemmän. Koulutus maaseudulla
ei ole juurikaan lisääntynyt, ja opintonsa loppuun
saavien määrä ja lukutaitoprosentti kokonaisuudessaan eivät ole nousseet.

pitkäaikaiseen yhteistyöhön näillä aloilla.
Tavoitteena on yhdenmukaistaa yhteistyö muiden avunantajien ja Nicaraguan
hallinnon kanssa ja saattaa Suomen yhteistyö tiiviiksi osaksi Nicaraguan kansallista
köyhyyden vähentämisohjelmaa ja sen sek110

Sukupuolten tasa-arvo

Tasa-arvokysymykset ovat edelleen vaikeita
perinteisessä macho-kulttuurissa. Sukupuolten
tasa-arvoa mittaavalla GDI-indeksillä mitattuna
Nicaragua sijoittuu 98:nneksi 144 maan joukossa. 15–24-vuotiaiden naisten ja miesten lukutaidossa ei kuitenkaan ole mainittavia eroja, ja esimerkiksi naisparlamentaarikkoja on tänä vuonna
21 prosenttia koko parlamentista. Nuorten naisten ja tyttöjen synnytysprosentti on edelleen korkeimpia koko Latinalaisessa Amerikassa, vaikka
kokonaisuudessaan lasten määrä naista kohti on
pienentynyt. 15–19-vuotiaista tytöistä 25 prosenttia oli ollut raskaana vuoden 2001 arviossa,
kouluttamattomista tytöistä 46 prosenttia.
Lapsikuolleisuuden vähentäminen ja odottavien äitien terveys

Äitikuolleisuuden vertailuluku oli 160 kuollutta
100 000 onnistunutta synnytystä kohden vuonna 2000. Alle viisivuotiaiden lapsikuolleisuus on
laskenut 34:sta 25:een tuhatta elävänä syntynyttä lasta kohden (1990–2001).
Taudit kuriin

Aids ja malaria ovat vähäisiä Nicaraguassa, mutta
esimerkiksi ripulitaudit ovat yleisiä pienillä lapsilla.
Ympäristön kestävä kehitys

Sanitaatio-olot ovat parantuneet vuosina 1990–
2000. Kaupungeissa lähes kaikilla on pääsy
parempien sanitaatiopalvelujen pariin, ja maaseudulla vastaava prosentuaalinen määrä on
noussut 53:stä 72:ään. Puhtaan veden saanti
etenkin maaseudulla vaatii ympäristökysymysten
voimakkaampaa korostamista. Ympäristöongelmia ovat myös laajat hallitsemattomat metsähakkuut ja luonnon monimuotoisuuden tuhoutuminen, erityisesti Atlantin rannikon puolella.

toriohjelmia. Suurin osa Suomen yhteistyöohjelmista toteutetaan perinteisellä Suomen
toiminta-alueella Boacon ja Chontalesin
lääneissä. Myös alueellisella keskittämisellä pyritään lisäämään synergiaa, vaikka vastuuorganisaatiot ovat eri hallinnonaloilla.
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Maaseutukehitys on yksi Suomen ja Nicaraguan välisen yhteistyön päätoimialoista. Kuva: Matti Nummelin.

Ohjelmien toteuttaminen on siirtynyt miltei kokonaan nicaragualaisille osapuolille,
ja Suomen henkilöavulla ohjataan paikallisia tässä työssä.
Suomen yhteistyötä keskitetään edelleen
ottaen kuitenkin huomioon käytännön vaikeudet. Nicaraguassa ollaan nopeasti siirtymässä sektoriohjelmiin, joiden tavoitteena on saada kaikki tietyllä alalla toimivat
avunantajat tukemaan yhtä yhteistä ohjelmaa nicaragualaisten johdolla. Sektoriohjelmat etenevät ja avunantajat yhdenmukaistavat toimintaansa sellaisella vauhdilla,
että Suomen lainsäädännön vaatimusten
täyttäminen samanaikaisesti tuottaa ajoittain hankaluuksia. Avunantajaryhmän toiminta on tiivistä, ja sen tuloksena syntyy
laajoja selvityksiä. Suomi osallistuu kokouksiin yhteistyöaloillaan ja analysoi näillä
tapahtuvaa kehitystä.

Nicaraguassa omistajuus on vahvistunut
ja päätöksentekovaltaa ja vastuuta siirtynyt
yhteistyökumppanille. Uusissa sektoriohjelmissa kansainvälisellä teknisellä avulla on
neuvoa-antava rooli, ja päävastuu ohjelmien
toteutuksesta on Nicaragualla. Nyt kun kuntahallinnon Progestion-hanke ja maaseudun kehittämishanke Fomevidas ovat toimineet lähes vuoden, voidaan havaita myös
omistajuuden vahvistamisen haittapuolet.
Nicaraguan hallinnolla on vaikeuksia suunnitella, hallinnoida ja valvoa tuen käyttöä
sekä raportoida siitä. Maan kapasiteetti hyödyntää ulkomaista tukea on heikko, ja sen
tukemisen täytyykin olla sisäänrakennettuna yhteistyöhön. Suomen avun maksatusaste jäi vuonna 2004 alhaiseksi ennen kaikkea
siksi, että uudet sektoriohjelmat ovat lähteneet hitaasti liikkeelle ja sektorien laajennus
on vielä suunnitteluasteella.
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Yhteistyöllä kohti vuosituhattavoitteita
Hallinnon hajauttamisen ja paikallishallinnon
kehittämisen ohjelma keskittyy Boacon ja Chontalesin alueelle, jossa Suomella on pitkäaikaista
kokemusta myös sosiaalialan kehittämisohjelmasta. Ohjelman tavoitteena on parantaa kuntien palvelutasoa ja auttaa yrittäjäystävällisen
ilmapiirin luomisessa parantamalla sosiaalista
ja tuotannollista infrastruktuuria. Hanke tukee
kansalaisjärjestöjen osallistumista kunnalliseen
suunnitteluun ja päätöksentekoon. Ohjelman
nicaragualaisena osapuolena toimii ministeriötä
vastaava kuntakehitysinstituutti, jonka kautta
myös suurin osa varoista kanavoituu.
Myös maaseudun kehittämisen sektoriohjelmassa toimitaan Boacon ja Chontalesin alueella,
jossa Suomella on pitkäaikaista kokemusta maaseudun kehittämishankkeista. Ohjelman avulla
luodaan edellytyksiä alueen asukkaiden nykyistä
monipuolisemmalle tulonmuodostukselle. Tavoitteena on parantaa köyhien kotitalouksien elinolosuhteita muun muassa kehittämällä maanviljelyn edellytyksiä, monipuolistamalla luonnonvarojen kestävää käyttöä, vahvistamalla kylätason
organisaatiota sekä kehittämällä infrastruktuuria
ja köyhyyden vähentämistä tukevia instituutioita.
Nicaragualaisena osapuolena toimii ministeriötä
vastaava kansallinen maaseudun kehittämisinstituutti, jonka kautta myös suurin osa varoista
kanavoituu.
Terveydenhuollon kehittämisessä Suomen
ohjelma keskittyy erityisesti lisääntymisterveydenhuoltoon Chontalesin ja Carazon alueilla. Suomi
on toiminut alueella jo pitkään terveysalalla, erityisesti lisääntymisterveydenhuollossa. Tarkoituksena on parantaa väestön, ensisijaisesti naisten

Sektoriohjelmien lisäksi Suomi on antanut Nicaragualle budjettitukea vuosina
2003 ja 2004. Toistaiseksi tuki on annettu
korvamerkittynä köyhyyden vähentämisohjelmaa tukevan rahaston kautta. Tulevaisuudessa pyritään suoraan budjettitukeen
ja tukemaan avunantajien ja Nicaraguan
hallituksen kanssa yhteisesti sovitun rahoitus- ja seurantamekanismin kautta maan
köyhyyden vähentämisohjelmaa.
Pääyhteistyöalojen sektoriohjelmi112

ja nuorten, lisääntymisterveyttä ja elämänlaatua
sekä mahdollisuuksia vaikuttaa lisääntymisterveyteen liittyviin sosiotaloudellisiin ja oikeudellisiin
kysymyksiin. Ohjelma parantaa lisääntymisterveyspalvelujen saatavuutta ja hyväksyttävyyttä ja
kasvattaa väestön tietoisuutta lisääntymisterveyteen liittyvistä oikeuksista esimerkiksi perheväkivaltatapauksissa.
Kunnallisen ja maaseudun kehittämisen ohjelmat ovat alkaneet vasta elokuussa 2004, joten
niiden arviointi on vielä vaikeaa. Ne ovat kuitenkin toiminta-aloiltaan ja alueiltaan Suomen
pitkäaikaisen kokemuksen ytimessä. Kyseiset
ohjelmat tukevat monelta osin myös vuosituhattavoitteita kokonaisvaltaisina maaseudulle keskittyvinä ohjelmina. Ohjelmat tukevat kansallisia
sektoriohjelmia, joihin niiden toivotaan suunnitelmien edetessä hiljalleen siirtyvän. Terveysalalla
lisääntymisterveyteen keskittyminen tukee naisten tasa-arvoa sekä äitien ja lasten terveyteen
liittyviä vuosituhattavoitteita. Suomi on toiminut
alalla yli kymmenen vuotta ja on myös tiiviisti
mukana suunnittelemassa terveysalan kansallista
ohjelmaa. Myös alueellinen kaksikielisyysohjelma
tukee vuosituhattavoitteiden ydintä.
Kaikessa yhteistyössä otetaan huomioon korruption vastaisen taistelun, demokratian, hyvän
hallinnon ja ihmisoikeuksien vaatimukset, tasaarvokysymykset ja ympäristösuojelulliset näkökohdat. Erityisesti kahden viimeisen kohdalla järjestelmällisempi ja läpileikkaava seuranta osana
kaikkien ohjelmien seurantaa on haaste, johon
myös lähetystö tulee kiinnittämään erityishuomiota.

en lisäksi Suomi tukee ympäristöalan hallinnon hajauttamista ja vammaisten asemaa järjestötoiminnan kautta. Yksittäisiä
hankkeita ei jatketa niiden päätyttyä. Opetusalalla Suomi on tukenut vuodesta 2001
Atlantin rannikon alkuperäiskansojen kaksikielisyyskoulutusta erittäin hyvin tuloksin.
Hanke laajenee alueelliseksi käsittämään
Hondurasin ja Guatemalan. Nicaragua on
mukana Suomen ja Keski-Amerikan alueellisissa hankkeissa muun muassa ihmis-
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Suomi tukee Nicaraguan ympäristöhallinnon kehittämistä. Kuva: Matti Nummelin.

oikeusopetuksen, uusiutuvien energiavarojen sekä kulttuurin aloilla. Suomalaisten
kansalaisjärjestöjen kiinnostus Nicaraguaa
kohtaan on ollut kiitettävän suuri. Vuonna 2003 maassa toimi viisi järjestöä ja kahdeksan hanketta, mikä vastasi 12 prosenttia
kansalaisjärjestöjen hanketuesta.
Kohti globaalia kumppanuutta
Suomen tavoitteena on nostaa maksatukset
Nicaragualle lähivuosina kymmenen miljoonan euron vuositasolle. Tämä tulee vaatimaan lisää voimavaroja suunnitteluun
ja seurantaan erityisesti edustustoon, jonne pyritään siirtämään lisävastuuta tulevina vuosina. Nicaraguan siirtyminen kokonaan pois lahjamuotoisesta avusta on vielä
kaukainen tavoite. Tuomalla kaupallis-taloudellisia yhteistyön välineitä osaksi yhteis-

työtä kehitetään valmiuksia, joilla lahjaavusta voidaan pitkällä aikavälillä luopua.
Suomi on osallistunut aktiivisesti köyhimpien maiden velkakysymysten käsittelyyn tukien myös Nicaraguan velkaohjelman eri vaiheita. Suomi on antanut
anteeksi Nicaragualle myönnetyt kahdenväliset kehitysluotot (14,6 miljoonaa euroa)
vuonna 1999, jolloin Nicaragua hyväksyttiin HIPC-velka-aloitteen piiriin.
Suomen ja Nicaraguan välinen investointisuojasopimus allekirjoitettiin vuonna
2003. Tämä edesauttaa taloudellista yhteistyötä ja kauppavaihtoa, joka on ollut suhteellisen vähäistä. Nicaragua on Maailman
kauppajärjestön (WTO) ja vuonna 2005
voimaan astuvan Keski-Amerikan vapaakauppasopimuksen (CAFTA) jäsen. Nicaraguan kilpailukyky osana vapaakauppaaluetta tulee olemaan suuri haaste maan
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taloudelliselle kehitykselle.
Tulevan yhteistyön suunnittelussa selvitetään myös tietoyhteiskunnan kehittämisen mahdollisuuksia. Uusien teknologioiden ja tietotekniikan saatavuuden
edistäminen on vielä vähäistä Nicaraguassa.
Puhelin- ja matkapuhelinliittymien määrä
on lisääntynyt 1,3 prosentista 5,9 prosenttiin vuosina 1990–2001, ja vuonna 2001
Internet-liittymiä oli 1,4 prosentilla koko
kansasta. Myös kauppa ja kehitys -tematiikan ja muiden kaupallisten välineiden käytön hyödyntämistä Nicaraguassa tutkitaan.
Maailmanpankin ja Latinalaisen Amerikan kehityspankin maastrategiat ja toimintaohjelmat perustuvat Nicaraguan omaan
köyhyyden vähentämisohjelmaan ja pankkien tekemiin perusteellisiin maaselvityksiin. Strategiat on laadittu yhteistyössä
maan viranomaisten ja muiden avunantajien kanssa. Maailmanpankin ja Latinalaisen
Amerikan kehityspankin yhteistyö Nicaraguassa on ollut erityisen tiivistä. Latinalaisen Amerikan kehityspankki on Nicaraguan suurin monenkeskinen rahoittaja.
Yhtenä köyhimmistä maista Nicaragua on
oikeutettu lainaamaan pankin pehmeäehtoisia luottoja myöntävästä rahastosta (FSO). Pankit koordinoivat toimintaansa
sekä muodollisin yhteisrahoitussopimuksin
että sopimalla epävirallisemmin työnjaosta toimiala- tai alueperustein. Tuki painottuu taloudellisen tasapainon säilyttämiseen tähtääviin toimiin, markkinatalouteen
siirtymisen edellyttämien rakenteiden ja
uudistusten tukemiseen sekä sosiaalialan ja
-turvan rakenneuudistuksiin.
Vuonna 2004 Suomen kahdenvälinen
hanke- ja ohjelmakohtainen apu Nicaragualle oli noin 5,7 miljoonaa euroa.
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Meneillään olevat hankkeet:

Desentralisaation ja kunnallisen
kehittämisen sektoriohjelma
(PROGESTIÓN)
2004–2007
7,5 MEUR
Maaseudun kehittäminen Boacon ja
Chontalesin lääneissä (FOMEVIDAS)
2004–2007
7,8 MEUR
Ympäristöhallinnon kehittämishanke
(Suomen jaTanskan yhteishanke)
PROAMBIENTE
2003–2006
5,8 MEUR
Lisääntymisterveyshanke (SARED)
2002–2006
4,12 MEUR
Terveyssektorin SWAP-rahasto
2003–2005
70 000 EUR
Alkuperäiskansojen kaksikielisyyskoulutus
(FOREIBCA)
2001–2004
2,52 MEUR
Budjettituki
2004
2 MEUR
Vammaisten kuntoutushanke,
FODINIC II vaihe
2000–2005
760 000 EUR
Kansallisen ympäristörahaston tukeminen
pienprojektien kautta
2003–2006
1,2 MEUR
Paikallisen yhteistyön määräraha
2004
220 000 EUR
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Siirtymäkauden maat

PERU

Suomen entistä pitkäaikaista yhteistyömaata Perua varten on laadittu siirtymästrategia,
joka hyväksyttiin vuoden 2004 lopussa. Strategiassa tunnistetaan ne alat, joilla on mielekästä jatkaa yhteistyötä Andien alueen tasolla ja hahmotellaan muuta kuin lahja-apuun
perustuvaa yhteistyötä.
Siirtymästrategian myötä Perussa ei enää
käynnistetä uusia lahja-apuun perustuvia kehitysyhteistyöhankkeita vaan tuetaan
kaupallis-taloudellisen ja institutionaalisen
yhteistyön kehittymistä. Jo käynnissä olevat, hyviksi arvioidut kehitysyhteistyöprojektit, kuten huumeidenviljelyn vaihtoehtoja tukeva Devida-hanke, saatetaan kuitenkin
loppuun alkuperäisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Siirtymästrategian myötä toimintaa
laajennetaan entistä enemmän alueelliseksi
yhteistyöksi Andien maissa.
Vuonna 2004 Suomen kahdenvälinen hanke- ja ohjelmakohtainen apu Perulle oli noin
1,18 miljoonaa euroa.
Alueellinen yhteistyö
Alueellisella yhteistyöllä pyritään täyttämään
aukkoja, jotka avun tiukka keskittäminen on
jättänyt.
Alueelliset hankkeet on keskitetty Keski-Amerikkaan ja Andien maihin, joissa nälkä, köyhyys ja syrjäytyminen vallitsevat ja
poliittinen tilanne on epävakaa. Alueellisen
toiminnan painopisteitä ovat alkuperäiskansojen asema ja oikeudet sekä kestävä ympäristökehitys. Suomella on osaamista näillä
aloilla, ja ne ovat myös Suomen ihmisoikeuspolitiikan ja ympäristöpolitiikan keskiössä.
Alueellisia hankkeita ovat Peru–Ecuadorrajahanke, jota on päätetty jatkaa edelleen

Suomi ja Peru ovat siirtymässä kehitysyhteistyöstä
kaupallis-taloudelliseen yhteistyöhön. Kuva: Matti
Nummelin.

neljällä vuodella. Andien alueellinen kaksikielisyysopetushanke alkaa vuoden 2005
alkupuolella, ja alkuperäiskansojen ihmisoikeusopetushanke Ecuadorissa ja Boliviassa jatkuu vuoden 2006 puoliväliin asti.
Lisäksi on suunnitteilla Perun Biodamaz ympäristöhankkeen laajentaminen alueelliseksi hankkeen II-vaiheen päättyessä vuonna 2007.
Keski-Amerikassa opetusalan jäätyä pois
Nicaraguan pääyhteistyöaloista päätettiin
jatkaa kaksikielisen ja monikulttuurisen
koulutuksen tukemista alueelliselta pohjalta. Näin tuetaan Keski-Amerikan maiden
yhdentymispyrkimyksiä ja hyödynnetään
alueen eri maissa olevaa asiantuntemusta.
Keski-Amerikan alueellinen kaksikielisyysohjelma käynnistyy vuoden 2005 alkupuolella Guatemalassa, Nicaraguassa ja Hondu-
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Peru / Matti Nummelin.

rasissa. Siinä hyödynnetään Nicaraguassa
Atlantin rannikon kaksikielisyysohjelmassa ja Bolivian ja Guatemalan kaksikielisyysprojekteissa saatuja kokemuksia. Guatemalan kansallinen kaksikielisyysprojekti toimii
vielä kaksi vuotta kansallisella pohjalla, mutta se yhdistetään vähitellen mukaan
alueelliseen ohjelmaan. Keski-Amerikan ja
Andien alueellisten kaksikielisyysopetushankkeiden hallinnossa käytetään Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan asiantuntemusta.
Alkuperäiskansoja tuetaan myös ihmisoikeusopetushankkeilla Keski-Amerikassa ja Andien maissa. Pilottiprojektit oikeusasiamieslaitoksen tukemisesta Costa Ricassa
ja Hondurasissa ovat osoittautuneet onnistuneiksi, minkä vuoksi tätäkin toimintaa on
tarkoitus jatkaa Keski-Amerikan alueella.
Alueellisten hankkeiden keskittäminen Keski-Amerikkaan ja Andien alueel116

le ja alkuperäiskansojen tukemisen valitseminen painopistealaksi näyttävät perustelluilta
ottaen huomioon Latinalaisen Amerikan ja
Karibian poliittisen, taloudellisen ja sosiaalisen tilanteen. Alkuperäiskansojen tilanteen
parantaminen on noussut tärkeäksi teemaksi kaikissa maanosan kannalta merkittävissä elimissä, kuten Amerikan valtioiden järjestössä (OAS), YK:n kehitysohjelmassa
(UNDP) ja Latinalaisen Amerikan kehityspankissa (IDB).
Latinalaisen Amerikan kehityspankki on
vaikutusvaltaisin rahoituslaitos alueella, alueen ”oma” pankki. Sen päätavoitteita ovat köyhyyden vähentäminen ja kestävä talouskasvu.
Suomi solmi joulukuussa 2003 uuden kumppanuussopimuksen pankin kanssa. Sen kautta kanavoitava tuki on sopusoinnussa kahdenvälisen apumme kanssa: tuetaan ensisijaisesti
alueen köyhintä aluetta, Keski-Amerikkaa, ja
siellä heikoimmassa asemassa olevia ryhmiä.
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Keski-Aasia ja
Etelä-Kaukasia

Kehitysyhteistyömäärärahoja käytetään ItäEuroopan, Keski-Aasian ja Etelä-Kaukasian
alueilla toteutettaviin hankkeisiin pääasiassa kansainvälisten järjestöjen kautta. Lisäksi
rahoitusta osoitetaan alueilla toimivien kiertävien suurlähettiläiden esittämiin paikallisen yhteistyön hankkeisiin.
Keski-Aasian tasavaltoja yhdistävät neuvostoaikana ja sen jälkeen kasautuneet
ongelmat. Keskinäisiä eroja on paljon, mutta yhteisiä tekijöitä ovat itsevaltainen johtamisjärjestelmä, suuri syntyvyys, korkea
työttömyys, huumekauppa, ympäristöongelmat sekä etniset jännitteet ja raja- ja vesiriidat. Maiden talouskehitystä hidastavat
siirtymätalouksien ongelmat, kuten yksityisen sektorin heikkous, laajalle levinnyt korruptio, harmaa talous ja huono investointi-ilmapiiri. Epävakautta aiheuttavat myös
demokratiavajeen ja hitaan talouskehityksen
aiheuttamat sisäiset paineet sekä osaltaan
Afganistanin ja Irakin tilanteet.
Etelä-Kaukasian talous- ja demokratiakehitykseen vaikuttavat edelleen Neuvostoliiton hajoamisen myötä puhjenneet konfliktit
Abhaziassa, Etelä-Ossetiassa ja Vuoristo-Karabahissa. Rauhanprosesseissa ei ole
tapahtunut juurikaan edistystä, ja konfliktien seurauksena Etelä-Kaukasian alueella on
600 000–800 000 pakolaista.
Haasteen toiminnalle Keski-Aasiassa
muodostavat Suomeen ja Euroopan unionin
alueelle kohdistuvien uusien uhkien käsittely
ja torjunta. Ratkaisemattomat konfliktit Etelä-Kaukasiassa, huume-, ase- ja ihmiskauppa, laiton maahantulo, ympäristökatastrofit ja tarttuvat taudit vaativat yhä suurempaa
ulkopuolista apua.

Suomen yhteistyö Keski-Aasian ja
Etelä-Kaukasian kanssa
Keski-Aasiassa Suomen painopistealueet ovat huumeiden vastainen työ ja rajavalvonnan parantaminen, demokratian ja
naisten ja lasten aseman edistäminen, konfliktinesto ja kriisinhallinta sekä terveys- ja
ympäristöasiat. Suomi pyrkii edistämään
alueella kaikkea toimintaa, joka vahvistaa
maiden poliittista ja yhteiskunnallista kehitystä ja vakautta sekä lujittaa niiden taloudellista pohjaa. Suomen asema maana, jolla ei ole erityisintressejä valvottavanaan, on
etu alueella, jossa ollaan epäluuloisia ulkopuolisten tarkoitusperiä kohtaan.
Kahdenvälisen avun pääkohdemaa Keski-Aasiassa on Kirgisia, jonka kanssa Suomi toteuttaa hankkeita keuhkosairauksien
torjuntaohjelmien rakentamiseksi ja ympäristöalan tukemiseksi. Alueella on tuettu
konfliktinestokoulutusta YK:n rauhanyliopiston ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (ETYJ) Akatemian kautta. Paikallisen yhteistyön määrärahoista on tuettu
naisten koulutusta sekä lehdistön vapautta
edistäviä hankkeita.
Etelä-Kaukasiassa Suomen painopistealueet ovat konfliktin ehkäisy, erityisesti
pienaseiden kontrolli ja aseiden varastointi,
oikeusvaltiokehitys, tasa-arvo ja ihmiskaupan estäminen, ympäristö sekä terveys ja
siihen liittyen huumeiden ja aidsin vastustaminen. Kahdenvälisten hankkeiden hoitaminen alueella on ollut hankalaa niiden
raskaan hallinnon vuoksi.
YK:n naistenrahastolla (Unifem) on alueella käynnissä Suomen tukema naisten laaja koulutushanke, joka pyrkii vaikuttaman
konfliktien ratkaisuun ja ehkäisemiseen
sekä rauhanrakentamiseen. Se kouluttaa eri
ryhmiä sukupuoli-, ihmisoikeus-, rauhan ja
konfliktien kysymyksissä. Hanke on merkittävä, koska se kattaa kaikki Etelä-Kaukasian
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maat, myös Georgian separatistiset alueet.
Suomen lisäarvo hankkeeseen osallistumisessa perustuu Suomen saavutuksiin sukupuolten tasa-arvoon ja ihmisoikeuksiin
liittyvissä asioissa. Alueella tuetaan lisäksi hanketta, joka vahvistaa mediavaikuttajien kykyä lisätä alueen vapaata ja läpinäkyvää tiedonkulkua ja sitä kautta edesauttaa
demokratian lujittumista.
Suomi on tukenut myös ETYJin Georgian vapaaehtoisrahastoa. Määräraha kohdistettiin ammusten kierrättämishankkeen
kolmanteen vaiheeseen, jossa tuhotaan
Neuvostoliiton armeijan jälkeensä jättämiä ammuksia, kierrätetään niiden osia
ja tehostetaan aseiden tuhoamiskeskuksen toimintaa. Näin toteutettuna hanke vaikuttaa myönteisesti alueen turvallisuuteen
ja ympäristön tilaan. Paikallisen yhteistyön
määrärahat on kohdistettu kansalaisyhteiskunnan vahvistamista tukeviin hankkeisiin.
Kohti globaalia kumppanuutta
Suomi on tukenut YK:n laatimaa laajaa
huumeidenvastaista ohjelmaa ja ETYJin
demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston hankkeita. Lisäksi Suomi osallistuu kansainvälisten rahoituslaitosten keväällä 2002 käynnistämään
ETC-hankkeeseen (Early Transition Country Initiative). Hanke kohdistuu Euroopan
jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD)
toiminta-alueen seitsemään köyhimpään
maahan, jotka ovat Armenia, Azerbaidzhan,

118

KESKI-AASIA JA ETELÄ-KAUKASIA

Georgia, Moldova, Tadzhikistan, Uzbekistan ja Kirgisia. Suomen apu kanavoituu erityisen multi donor -rahaston kautta.
Rahaston toiminnan painopiste on yksityisen sektorin, etenkin pienten ja keskisuurten yritysten, kehittämisessä.
Sekä Keski-Aasiassa että Etelä-Kaukasuksessa kehitysrahoituslaitosten toiminta on
erityisen merkittävää muun muassa instituutioiden kehityksen ja talouskasvun edellyttämän toimintaympäristön edistämisessä. Julkisen sektorin tehostamiseksi tuetaan
kansalaisten osallistumista, avoimuutta ja
vastuullisuutta sekä keskeisten julkishallinnon toimintojen kehittämistä, kuten rajavalvontaa ja tullitoimintaa sekä vero- ja
varainhallintoa. Alueellisen yhteistyön edistämiseksi Aasian kehityspankki toimii sihteeristönä Keski-Aasian taloudellisen yhteistyön mekanismille, jonka tavoitteena on
edistää investointihankkeita kuljetus-, kauppa- ja energia-aloilla. Alueen maista köyhimmät ovat oikeutettuja lainaamaan
rahoituslaitosten pehmeäehtoisia luottoja myöntävistä rahastoista, muut normaaliehdoin.
Käytettävissä olevan henkilöstön ja toiminnan tulosten maksimoimiseksi varat
kanavoidaan pääasiallisesti alueella hyviksi
yhteistyökumppaneiksi todettujen kansainvälisten järjestöjen kautta – kuitenkin niin,
että suomalainen panos ja osaaminen tulevat näissä hyödynnettyä. Alueellisen yhteistyön edistäminen otetaan erityisesti huomioon.
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Länsi-Balkan

Länsi-Balkan on vakautumisestaan huolimatta Euroopan kriisiherkkää aluetta.
Etniset ja sisäpoliittiset ongelmat leimaavat edelleen paikoitellen alueen kehitystä. Huomattavasta edistyksestä huolimatta alueen maiden yhteisiä ongelmia ovat
kehittymätön hallinto, oikeusjärjestelmän puutteet ja lainsäädännön toimeenpano, korruptio ja järjestäytynyt rikollisuus.
EU on vahvistanut kaikille viidelle maalle jäsenyysperspektiivin, jonka odotetaan
vauhdittavan tarvittavia uudistuksia. Kroatia, joka on alueen ylivoimaisesti vakain ja
kehittynein maa, aloittaa jäsenyysneuvottelut EU:n kanssa vuoden 2005 alussa. Siltäkin vaaditaan vielä runsaasti lisäponnisteluja jäsenyyden saavuttamiseksi. EU:n rooli
alueella kasvaa ja samalla muiden kansainvälisten toimijoiden vähenee.
Euroopan unionin Länsi-Balkanin politiikan perusta on vakautus- ja assosiaatioprosessi (SAP), jonka tarkoituksena on
tukea maiden integroitumista eurooppalaisiin rakenteisiin. Prosessissa EU solmii kunkin Länsi-Balkanin maan kanssa
vakautus- ja assosiaatiosopimuksen (SAA),
antaa jälleenrakennukseen, kehittämiseen
ja vakauttamiseen tarkoitetun CARDSohjelman puitteissa apua, joka vuosina
2004–2006 on noin viisi miljardia euroa, ja
tekee yksipuolisia kauppamyönnytyksiä.
Keväällä 2004 hyväksyttiin niin sanotut
Eurooppa-kumppanuudet EU:n ja kunkin
Länsi-Balkanin maan välillä. Niissä luetellaan ne keskeiset tavoitteet, jotka maiden
on saavutettava pyrkiessään yhdentymään
tiiviimmin Euroopan unioniin. Eurooppa-kumppanuudet toimivat myös ohjeistuksena kullekin maalle annettavalle EU:n
rahoitusavulle.
Kaakkois-Euroopan vakaussopimuksella

on edelleen tärkeä vakautus- ja assosiaatioprosessia täydentävä rooli. Se tukee Kaakkois-Euroopan maiden poliittista ja taloudellista kehitystä, keskinäistä yhteistyötä
ja euroatlanttisia integraatiopyrkimyksiä. Osapuolina ovat alueen maiden lisäksi muun muassa EU:n jäsenmaat, Euroopan
komissio, G8-maat, Norja, Sveitsi, kansainväliset rahoituslaitokset ja joukko alueellisia
ja kansainvälisiä järjestöjä.
Albania

Albaniassa sisäpoliittiset ristiriidat, oikeusvaltion puutteet ja heikko talous ovat
hidastaneet maan kehitystä. Maa on reagoinut hitaasti, jos ollenkaan, EU:n, Euroopan
yhteistyö- ja turvallisuusjärjestön (ETYJ)
ja muiden kansainvälisten toimijoiden vaatimuksiin tehostaa uudistuksia erityisesti
korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden
torjunnassa sekä vaalilain uudistamisessa. Valtaapitävien halu edistää demokratiaa mitataan vuoden 2005 parlamenttivaaleissa. Kansainväliset standardit täyttävän
äänestyskäytännön noudattaminen olisi Albanian uskottavuudelle erittäin tärkeää. Albanian kanssa aloitettiin vakautus- ja
assosiaatiosopimusta koskevat neuvottelut
tammikuussa 2003. EU asetti neuvottelujen päättämisen ehdoksi, että Albanialla on
oltava uskottava kyky toimeenpanna sopimusehdot. EU on tyytymätön hitaaseen
uudistuskehitykseen eikä neuvottelujen
päättäminen lähiaikoina ole mahdollista.
Bosnia-Hertsegovina

Bosnia-Hertsegovinan vakautuminen
on jatkunut, mutta kansainvälisen yhteisön läsnäoloa tarvitaan edelleen. Daytonin sopimuksella 1995 luotu monimutkainen, entiteettien itsehallintoon perustuva
valtiorakenne turvasi sisäisen vakauden,
mutta jätti samalla valtiotason hallinnon ja
LÄNSI-BALKAN
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laitokset heikkoon asemaan. Bosnia-Hertsegovinan Serbitasavallan yhteistyö Haagin sotarikostuomioistuimen (ICTY) kanssa on puutteellista, mikä hidastaa maan
integroitumista Naton ja EU:n järjestelmiin. Edellytykset vakautus- ja assosiaatiosopimusta koskevien neuvottelujen aloittamiselle eivät ole vielä täyttyneet. EU:n rooli
Bosnia-Hertsegovinassa on vahvistumassa.
Naton rauhanturvaoperaation korvaa vuoden 2005 alussa käynnistynyt EU:n Altheaoperaatio. Bosnia-Hertsegovinassa toimii
myös EU:n poliisioperaatio EUPM.
Kroatia

Kroatia pyrkii selvään irtiottoon muista Länsi-Balkanin maista. Kroatian vakautus- ja assosiaatiosopimus on allekirjoitettu,
mutta ratifiointi on vielä kesken. Eurooppa-neuvosto myönsi kesäkuussa 2004 Kroatialle EU-jäsenehdokasaseman ja päätti
jäsenyysneuvottelujen aloittamisesta vuoden 2005 alussa. Neuvosto korosti, että
Kroatian on jatkettava täyttä yhteistyötä Haagin sotarikostuomioistuimen kanssa ja tehtävä muita lisäponnistuksia liittyen vähemmistöjen oikeuksiin, pakolaisten
paluuseen, oikeusjärjestelmän uudistukseen, alueelliseen yhteistyöhön ja korruption vastaiseen taisteluun.

lausunnon odotetaan valmistuvan vuoden
2005 kuluessa. Maassa toimii EU:n poliisioperaatio Proxima.
Serbia ja Montenegro

Serbia ja Montenegron valtiounionin tulevaisuus on vaakalaudalla. Montenegron
hallituspuolueet ovat selkeästi ilmaisseet
tukensa tasavallan itsenäisyyttä koskevalle kansanäänestykselle, joka valtiounionisopimuksen mukaan voidaan järjestää
aikaisintaan vuoden 2006 keväällä. Serbian päähallituspuolueet sen sijaan ovat keskenään eri mieltä suhtautumisessaan tasavaltojen erottamiseen. Serbiassa järjestettiin
syyskuussa 2004 kunnallisvaalit ja Vojvodinan maakunnassa parlamenttivaalit, joissa oppositiopuolueet saivat eniten ääniä.
Vaalit sujuivat rauhallisesti. Myös kesäkuun
2004 presidentinvaalit onnistuivat.
Vakautus- ja assosiaatiosopimusta koskevia neuvotteluja ei ole aloitettu Serbia
ja Montenegron kanssa. Merkittäviä esteitä on ollut kaksi: Serbian ja Montenegron kyvyttömyys sopia yhteisen kauppapolitiikan luomisesta sekä erityisesti Serbian
puutteellinen yhteistyö Haagin sotarikostuomioistuimen kanssa. EU tukee vahvasti
valtioliiton koossapysymistä, mutta on valmis luopumaan yhteisen kauppapolitiikan
ennakkovaatimuksesta.

Makedonia

Makedoniassa (FYROM) jatketaan vuoden
2001 sisäisen konfliktin päättäneen Ohridin puitesopimuksen toimeenpanoa. Maan
talous on heikko ja kehitys hidasta erityisesti oikeus- ja sisäasioissa. Maan kokonaistilanne on edelleen hauras. Syksyksi 2004
sovitut paikallisvaalit siirtyivät vuoden
2005 alkupuolelle. Makedonian vakautusja assosiaatiosopimus astui voimaan huhtikuussa 2004. Makedonia jätti EU-jäsenhakemuksensa maaliskuussa 2004. Komission
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Kosovo

Kosovossa YK:n määrittelemien turvallisuutta, liikkumisen vapautta, pakolaisia ja
taloutta koskevien standardien toimeenpano on edennyt hitaasti. Toimeenpanoa arvioidaan vuoden 2005 puolivälissä edellytyksenä keskusteluille.
EU vahvistaa rooliaan Kosovossa painottaen sen eurooppalaisuutta ja toimintansa
kolmea elementtiä: 1) pidetään yllä painetta Beogradia kohtaan, jotta Kosovon ser-
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Naton vastaisia seinämaalauksia Belgradin keskustassa. Kuva: Kari Rissa.

bit osallistuisivat vaaleihin, samalla korostetaan riittävää suojelua heille; 2) Kosovon
itsehallinnolle on annettava lisää valtaa,
mutta samalla myös enemmän kontrollimahdollisuuksia YK:n Kosovon hallinto- ja
jälleenrakennusoperaatiolle (UNMIK); 3)
aloitetaan EU:n sisäinen keskustelu koskien
Kosovon tulevaa asemaa ja pitäen silmällä
vuonna 2005 tapahtuvaa standardien saavuttamisen tarkastelua. Turvallisuustilanne
Kosovossa on hauras, ja vaalit lisäävät alttiutta levottomuuksiin. Taloudellinen tilanne pysyy vaikeana, eikä nopeaa kehitystä
ole näköpiirissä. Maaliskuun 2004 levottomuuksien tuhojen korjaaminen on kuitenkin nopeutunut.
Suomen yhteistyö Länsi-Balkanilla
Suomen kehityspolitiikan ja -yhteistyön
lähtökohta Länsi-Balkanilla on osallis-

tua alueen vakauttamiseen siten, että Suomen apupanos on luonteva osa Euroopan
unionin ja sen muiden jäsenmaiden tukea.
Näin Suomi osaltaan vahvistaa unionin ja
kansainvälisen yhteisön yhteisesti sopimia
kehitys- ja vakauttamispyrkimyksiä. Länsi-Balkanilla kehityspolitiikan perusteemana on, että kehityspolitiikka on oleellinen
osa turvallisuuspolitiikkaa. Monietnisten
yhteiskuntien vakauden ja taloudellisen
kehityksen kautta toteutuu myös köyhyyden vähentämisen tavoite. Länsi-Balkanin
apu noudattaa erinomaisesti myös muita
vuosituhatjulistuksen arvoja ja tavoitteita.
Alat, joilla apua annetaan, vastaavat hyvin Suomen erityisosaamista. Suomen yhteistyöalat Länsi-Balkanilla ovat 1)
opetus, erityisesti opetussektorin uudistaminen hallitustasolla ja erityisopetus; 2)
ihmisoikeudet, demokratia ja hyvä hallinto, mukaan lukien naisten oikeudet ja vamLÄNSI-BALKAN
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maisten oikeudet ja 3) ympäristö, mukaan
lukien metsäala ja metsäopetus.
Suomi on kanavoinut apuaan kansainvälisten järjestöjen, kuten YK:n kehitysohjelman (UNDP), ja kansalaisjärjestöjen kautta sekä perinteisin konsulttitoimeksiannoin.
Vuoden 2004 aikana valmisteltiin yhteistyötä ETYJin, Euroopan metsäinstituutin ja
Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM)
kanssa. Kahdenvälisiä apuhankkeita toteutettiin Albaniassa, Bosnia-Hertsegovinassa,
Makedoniassa (FYROM) ja Serbia ja Montenegrossa mukaan luettuna Kosovo. Kroatiassa apu oli alueellisten hankkeiden osana sekä edustuston paikallisen yhteistyön
määrärahaa. Alueellista yhdentymistä Suomi
edisti muun muassa siirtämällä avun painopistettä vähittäin alueellisiin hankkeisiin.
Avun perustavoite on kehittää paikallisia hallintorakenteita ja henkilövoimavaroja sellaiselle tasolle, että ne pystyvät toimimaan itsenäisesti demokraattisia ja
avoimia periaatteita noudattaen. Näin on
tuettu kumppanimaiden kehitysprosessin omistajuutta ja niiden entistä laajempaa sitoutumista ja näin vahvistettu maiden
yhteiskunnallista vakautta ja demokratiaa. Myönteinen muutos on näkynyt muun
muassa siinä, että hankkeiden ulkomaiset neuvonantajat voivat toimia nimensä
mukaisesti neuvoa antavina, eivät hankkeiden johtajina.
Hankkeiden kautta on voitu vaikuttaa myös lainsäädäntöön ja suunnitteluun.
Esimerkiksi Kosovossa on valmistunut
ympäristölainsäädäntö- ja jätevesistrategia ja Bosnia-Hertsegovinassa tasa-arvolaki. Kosovon terveydenhuollossa Suomen
apu on ollut ratkaiseva uuden sairaanhoitajien jatko- ja peruskoulutusyksikön aikaansaamisessa paikalliseen terveysministeriöön. Vastaavan lainsäädännön valmisteluun
osallistui Kosovon terveysministeriössä
työskennellyt suomalainen erityisasiantuntija.
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Koko Bosnia-Hertsegovinalle vuosina
1996–2003 annettu apu on arvioitu. Raportin suosituksia ja jatkotoimenpiteitä käsitellään parhaillaan eri tahoilla. Kosovon ihmisoikeushanke on arvioitu, ja sen perusteella
hankkeen painopistettä tullaan siirtämään
loppuvaiheessa enemmän hallitustason vaikuttamiseen. Kosovon vammaishankkeen
evaluointi ennen lopullisen hankevaiheen
valmistelua osoitti, että paikallinen kumppanijärjestö, HandiKOS, on jopa ylittänyt
sille asetetut tavoitteet. Kosovon vammaisstrategia ja työ vammaisasian esillä pitämiseksi laajalla rintamalla on paljolti HandiKOS-järjestön ansiota Suomen tuella.
Vuonna 2004 valmisteltiin monien kehityshankkeiden luovutusvaiheet Suomen
avun vähittäistä alasajoa varten vuoteen
2007 mennessä kehityspoliittisen ohjelman mukaisesti. Hankkeiden puolestatoista kolmeen vuoteen kestäviä luovutusvaiheita valmisteltiin muun muassa alueellisissa
hankkeissa (ERNO-uutisvaihto), Kosovon
vammaisten tukihankkeessa (HandiKOS) ja
naistenkeskushankkeessa (Mitovica). Hankkeiden loppuvaiheiden suunnittelussa huomiota kiinnitettiin erityisesti siihen, että
toiminnot voivat jatkua ulkoisen avun päätyttyä.
Uusia hankkeita valmisteltiin metsäalalla sekä Serbiassa että Montenegrossa. Albaniassa ETYJin kanssa valmistellun lyhyen hankkeen tarkoituksena on saada aikaan
toimenpideohjeisto kansalaisten kuulemiselle lainvalmistelussa. Myös alueellinen metsäopetushanke valmisteltiin loppuun ja se
pääsee alkamaan Euroopan Metsäinstituutin
toteuttamana. Bosnia-Hertsegovinan sosiaalialan tuen loppuvaiheen valmistelu saatiin päätökseen vuoden 2004 aikana. Uusien
ja jatkohankkeiden valmistelussa pidettiin
erityisen tarkkaan huolta siitä, että suunnitelmat olisivat yhteensopivia kansallisen
köyhyyden vähentämissuunnitelman tavoitteiden kanssa.

Kehityspolitiikka vaikuttaa yhte istyömaissa

Kosovon taloudellinen tilanne on edelleen vaikea eikä nopeaa kehitystä ole näköpiirissä. Kuva: Kari Rissa.

Kohti globaalia kumppanuutta
Euroopan unionin CARDS-komiteassa ja
Euroopan jälleenrakennusviraston johtokunnassa Suomi on johdonmukaisesti tuonut esille tarvetta yhdistää maakohtainen
apu ja apupolitiikka laajempaan alueelliseen puitteeseen. Samalla tavoin on korostettu YK-järjestelmän ja kansainvälisten
rahoituslaitosten merkitystä Länsi-Balkanilla. Kehityspankkien roolia on erikseen
painotettu infrastruktuurin rakentamisessa,
koska se luo pohjaa yksityisille sijoituksille. Suomi on myös toistamiseen korostanut
tarvetta tukea maiden omia kehitys- ja köyhyyden vähentämissuunnitelmia.
Maailmanpankin kansallisiin köyhyyden vähentämissuunnitelmiin perustuvat
maaohjelmat painottavat instituutioiden
kehitystä ja alueellista yhteistyötä, kaupankäynnin, kuljetusten ja infrastruktuurin

kehittämistä sekä ympäristönäkökulmien
huomioon ottamista. Alueen maita tuetaan
talouden vakauttamisessa, julkisen ja yksityissektorin hallinnon vahvistamisessa, korruption kitkemisessä sekä taloudellisten
järjestelmien ja tuotantoa ja talouskasvua
tukevan toimintaympäristön kehittämisessä. Lisäksi Albaniaa tuetaan erityisesti Koulutus kaikille -tavoitteen (EFA) saavuttamiseksi. Albaniassa ja Kosovossa etusijalla on
myös äitiys- ja lasten terveydenhuolto. Köyhimmät maat, Albania, Bosnia-Hertsegovina ja Makedonia, voivat lainata Maailmanpankkiryhmään kuuluvasta pehmeäehtoisia
luottoja myöntävästä rahastosta (IDA).
Muut lainaavat Maailmanpankin, Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ja muiden
rahoituslaitosten normaaliehdoin.
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Teollinen ja kaupallinen yhteistyö

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. Vuonna 2004 annetun kehityspoliittisen ohjelman mukaisesti
korkotuen käyttöä tehostetaan ja monipuolistetaan ja sen kehitysvaikutuksia parannetaan. Aiemmasta linjauksesta keskittyä sosiaali- ja ympäristöaloille luovuttiin.
Hankkeen kehitysvaikutusta pidetään ratkaisevana toimialasta riippumatta.
Kehityspoliittisen ohjelman mukaisesti
korkotuen ja muun kehitysyhteistyön välisiä yhteyksiä vahvistetaan mahdollisuuksi124
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en mukaan. Hankkeiden valmistelussa ja
arvioinnissa varmistetaan yhteensopivuus
yhteistyömaan omien kehityssuunnitelmien kanssa. Hankevalmisteluun panostetaan aiempaa enemmän kehitysvaikutusten
takaamiseksi.
Korkotukihankkeiden valinnassa ja hallinnossa otetaan myös huomioon OECD:n
vientiluottoja ja korkotukiluottoja koskeva konsensussopimus (Arrangement on
Officially Supported 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 kokonais-
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maksatuksiin. Syynä tähän on ennen Helsinki-paketin voimaantuloa hyväksyttyjen
suurten teollisten hankkeiden tuleminen
kokonaan takaisinmaksetuiksi sekä poikkeuksellisen alhainen vallitseva korkotaso.
Vuonna 2004 hyväksyttiin kaikkiaan
kahdeksan uutta hanketta. Kiinaan hyväksyttiin neljä hanketta, joista kaksi oli kaukolämpöhankkeita, yksi sairaalahanke ja
yksi kylmävarastohanke. Vietnamiin hyväksyttiin kolme hanketta: yksi siltasuunnittelun rahoitus, yksi sähköistyshanke sekä yksi
tulvavesipumppaamohanke. Lisäksi pidennettiin jo aiemmin hyväksytyn Hondurasin
sähköistyshankkeen luottoaikaa.
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 2004 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
2000 - 2004
Kiina
Thaimaa
Zimbabwe
Costa Rica
Vietnam

Vuosikeskiarvot, MEUR
5,0
2,0
0,8
0,4
0,4

Taloudellinen, teollinen ja
teknologinen yhteistyö

Taloudellisen, teollisen ja teknologisen
yhteistyön määrärahaa (TTT-määräraha)
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 ja asiantuntijapalvelujen hankkimiseen
sekä tällaisen toiminnan suunnittelumenoihin. Koulutuskuluja lukuun ottamatta tuki voi kattaa enintään puolet hankkeen
kustannuksista. Kone- ja laitehankintoihin
avustusta ei myönnetä.
Vuonna 2004 TTT-määrärahaa oli käytettävissä 2,2 miljoonaa euroa ja rahapäätöksiä tehtiin noin 1,38 miljoonan euron
edestä. Hanke-esityksiä tuli 38 ja niistä
hyväksyttiin 21. Eniten rahoitusta myönnettiin Vietnamissa tehtäviin hankkeisiin:
hyväksyttyjä hankkeita oli 3, yhteisarvoltaan 317 383 euroa. Kiinaan myönnettiin
tukea 5 hankkeelle yhteensä 202 570 euroa.
Muut vuonna 2004 hyväksytyt hankkeet
toteutetaan Chilessä, Egyptissä, Filippiineillä, Indonesiassa, Kazakstanissa, Marokossa,
Pakistanissa, Thaimaassa, Turkissa, Venezuelassa, Väli-Amerikassa ja Karibialla.
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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 2004 Finnfundin johtokunta teki 21 uutta rahoituspäätöstä. Näistä 15, yhteisarvoltaan noin 41 miljoonaa
euroa, kohdistui kehitysmaihin. Edelliseen vuoteen verrattuna summa kohosi
noin kolmasosalla ja on Finnfundin kaikkien aikojen suurin. Sen sijaan maksatukset
kehitysmaissa sijaitseviin hankkeisiin jäivät
edellisen vuoden ennätyskorkean tason alapuolelle, noin 21 miljoonaan euroon.
Finnfundin ominta alaa kehitysrahoituksen kentällä ovat hankkeet, joissa on mukana suomalaisia osapuolia joko teollisena
sponsorina tai muissa rooleissa, esimerkiksi teknologian toimittajina. Vuonna 2004
runsas puolet uusista sijoituksista kohdistui hankkeisiin, joiden vetovastuu tai keskeinen teknologiatoimitus oli suomalaisella
yrityksellä. Merkittävä osa näistä hankkeista sijaitsee Kiinassa tai muissa keskituloisissa kehitysmaissa.
Vähiten kehittyneissä maissa, joihin
kohdistuva suomalaisten yritysten kiinnostus on vähäistä, Finnfund voi osallistua
126
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muidenkin kehitys- ja ympäristövaikutuksiltaan myönteisten hankkeiden rahoittamiseen, tyypillisesti yhdessä muiden
kehitysrahoittajien kanssa. Tällaisia sijoituspäätöksiä tehtiin vuonna 2004 lähinnä
Afrikkaan ja Keski-Amerikkaan.
Vastuullisesti toteutetut metsäalan hankkeet ovat kehitysvaikutuksiltaan usein erityisen myönteisiä, koska ne tyypillisesti
sijaitsevat kohdemaiden syrjäseuduilla tuoden työtä ja toimeentuloa köyhille väestöryhmille. Hyvin hoidetut viljelymetsät voivat myös parantaa ympäristön tilaa
vähentämällä luonnonmetsiin kohdistuvaa
painetta ja edistämällä uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä. Vuonna 2004 Finnfund
teki sijoituspäätökset kolmesta metsäalan
hankkeesta. Rahoituksen ehtona on kohdeyritysten sitoutuminen ympäristöllisesti ja
sosiaalisesti vastuulliseen metsätalouteen.
Finnfund on aikoinaan pääomitettu kehitysyhteistyövaroin, mutta muuten
yhtiö ei saa rahoitusta kehitysyhteistyöbudjetista. Finnfund toimii itsekannattavasti, kuten sitä koskeva lakikin edellyttää.
Siksi sellaiset yksityiset hankkeet, joiden
toteutumisella olisi huomattavia myönteisiä kehitysvaikutuksia, mutta joiden tuotto
arvioidaan riittämättömäksi suhteessa kaupallisiin riskeihin, jäävät Finnfundin rahoituksen ulkopuolelle. Useissa muissa maissa tällaisten hankkeiden rahoittamiseen on
luotu järjestely, jossa hankevalmistelua tai
riskinottoa voidaan tukea kehitysyhteistyövaroin. Tällaisesta on keskusteltu myös
Suomessa, ja vuoden 2004 alussa hallituksen kehityspoliittinen ohjelma lupasi, että
Finnfundille luodaan mahdollisuus erityisriskinottoon. Lupauksen toimeenpanoa
valmisteltiin vuoden aikana ulkoasiainministeriössä osana niin sanottua yrityskumppanuusohjelmaa. Päätöksiä asiasta tehtäneen vuoden 2005 aikana.

Avoimeen kansainväliseen kauppajärjestelmään

Avoimeen kansainväliseen
kauppajärjestelmään

Avoimen, sääntöihin perustuvan, ennustettavan ja syrjimättömän kauppajärjestelmän
kehittäminen sisältyy vuosituhattavoitteeseen kahdeksan, eli tavoitteeseen luoda globaali kumppanuus kehitykseen.
Suomi neuvottelee osana Euroopan
unionia Maailman kauppajärjestön (WTO)
Dohan neuvottelukierroksella, jonka onnistuminen on erittäin tärkeää kehitysmaiden aseman vahvistamiseksi kansainvälisessä taloudellisessa yhteistyössä. Dohan
kierroksen keskeisenä tavoitteena on parantaa kehitysmaiden, erityisesti vähiten kehittyneiden maiden (LDC), tavaroiden ja palvelujen markkinoillepääsyn edellytyksiä.
Lisäksi pyritään vahvistamaan monenvälistä sääntöjärjestelmää, johon kuuluu kehitysmaiden erityiskohtelu. Osana EU:ta Suomi vaikutti siihen, että heinäkuussa 2004
sovittiin Dohan kierroksen jatkoa koskevista puitteista. Kehityskysymykset muodostavat merkittävän osan puitesopimusta.
EU on monen maataloudesta riippuvaisen kehitysmaan tärkein kauppakumppani ja on huomioinut kehitysmaiden maatalousintressit sekä WTO-neuvotteluissa
että yksipuolisissa kauppaetuusjärjestelmissään. Yhteisen maatalouspolitiikan uudistusten myötä EU:n maatalouden vientituki

on vähentynyt murto-osaan kymmenessä
vuodessa ja maatalouden kotimaista tukea
on vähennetty. WTO:n heinäkuun maatalousratkaisussa otetaan laajasti huomioon
köyhimpien kehitysmaiden erityisongelmia.
Siinä todetaan muun muassa, että myöhempiin sopimuksiin tulee sisältyä kehitysmaiden erityis- ja erilliskohtelu (SDT).
Tällä tarkoitetaan sitovia ja vapaaehtoisia määräyksiä, joissa esimerkiksi myönnetään kehitysmaille siirtymäaikoja tiettyjen
WTO-sopimusten osien toimeenpanoon
tai kehotetaan kehittyneitä maita kiinnittämään huomiota kehitysmaiden tarpeisiin
ja myöntämään niille teknistä apua. Ratkaisussa todetaan myös, että kehitysmaiden on
voitava harjoittaa sellaista maatalouspolitiikkaa, joka tukee niiden kehitystavoitteita,
köyhyyden vähentämisohjelmia, ruokaturvaa ja toimeentuloa. Esimerkiksi markkinoillepääsyssä kehitysmaat voivat nimetä
omia erityistuotteita. Maatalousratkaisussa sovittiin myös neuvotteluista erilaisten
vientitukimuotojen poistamiseksi.
EU pyrkii Dohan neuvottelukierroksella parantamaan markkinoillepääsyä ja
kehittämään ja vahvistamaan monenvälistä sääntöjärjestelmää. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että WTO-järjestel127
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Kontit kulkevat Tansaniassa Dar es Salaamin satamassa, jonka kunnostamista Suomi on tukenut. Kuva: Outi
Einola-Head.

mä antaa myös jatkossa niin kehitys- kuin
kehittyneillekin maille mahdollisuuden
asettaa omia politiikkatavoitteita. Keinovalikoiman näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tulee täyttää vaatimukset, joita asettavat WTO-järjestelmän perusperiaatteet,
kuten syrjimättömyys ja vähiten kauppaa
rajoittavat keinot. Kehitysmaiden erityis- ja
erilliskohtelu (SDT) on kuitenkin otettava
huomioon. Suomi tukee SDT-periaatteen
entistä parempaa hyödyntämistä sekä sen
huomioimista myös tulevissa neuvotteluissa. Samalla tulee muistaa, ettei erityis- ja
erilliskohtelu yksin riitä, vaan kehitysmaiden tuotannon ja kilpailukykyisen viennin
tukemiseksi tarvitaan myös suoria toimia,
kuten teknologian siirtoa, instituutioiden
vahvistamista ja kestävää talouspolitiikkaa.
Sama kokonaisvaltaisen lähestymistavan
tarve pätee myös WTO-neuvotteluissa käsiteltyyn lääkkeiden pakkolisensiointiin. Suo128

menkin ajama, syksyllä 2003 tehdyn WTOpäätöksen toimeenpano vaatii rinnalleen
kansallisen tason toimia kehitysmaiden terveydenhuoltopalvelujen kehittämiseksi.
EU edistää kehitysmaiden pääsyä unionin markkinoille myös tarjoamalla niille yksipuolisia kauppaetuuksia. Parhaan
kohtelun saavat vähiten kehittyneet maat
(LDC), jotka ovat niin sanotun Everything but Arms -aloitteen (EBA) eli tullittoman ja kiintiöttömän tuonnin piirissä. Sen 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 siirtymäajan
jälkeen. Maailman kauppajärjestössä unionin tavoitteena on, että muutkin teollisuusmaat ja kehittyneet kehitysmaat myöntäisivät vastaavan kohtelun LDC-maille.
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EBA-aloite on osa EU:n yleistä tullietuusjärjestelmää (GSP), joka kokonaisuudessaan uudistuu vuonna 2005. Uudistuksessa aloite on tarkoitus säilyttää
ennallaan, kuitenkin niin, että kehitysmaiden olisi helpompi hyödyntää sitä. GSP-järjestelmän uudistamista koskevan asetuksen valmistelu on aloitettu syksyllä 2004.
Suomen tavoitteena on parantaa järjestelmän hyödynnettävyyttä, kohdistaa sen tarjoamat edut ennen kaikkea köyhimmille
kehitysmaille sekä yksinkertaistaa sen hallinnollisia vaatimuksia. Samalla Suomi pyrkii kehittämään järjestelmään sisältyvää,
ihmisoikeuksiin, kestävään kehitykseen ja
hyvään hallintoon liittyvää kannustinjärjestelmää. Nämä tavoitteet ovat pitkälti yhteneväisiä komission kesällä 2004 esittämien
tavoitteiden kanssa.
Kaupan tekninen apu on tärkeä väline
kaupan ja kehityksen yhteensovittamisessa.
Sillä autetaan kehitysmaita osallistumaan
Maailman kauppajärjestön neuvotteluihin,
toteutetaan WTO-sopimuksia ja tuotetaan
tietoa kaupan ja kehityksen kysymyksistä.
Teknisellä avulla pyritään myös tuomaan
kauppakysymykset kiinteäksi osaksi erityisesti vähiten kehittyneiden maiden kehitysja köyhyyden vähentämisen suunnitelmia,
helpottamaan tarjontaan liittyviä ongelmia
sekä edistämään maiden integroitumista
kansainväliseen kauppajärjestelmään.
Suomi kanavoi kehitysmaille merkittäviä
määriä kaupan teknistä apua WTO:n,
UNDP:n, UNCTADin, Kansainvälisen
kauppakeskuksen (ITC) ja Kansainvälisen kauppatiedon ja yhteistyön järjestön
(AITIC) kautta. Suomi tukee kahta laajaa
teknisen avun ohjelmaa, jotka ovat Integrated Framework (IF) ja Joint Integrated
Technical Assistance Program (JITAP). IFohjelmaa toteuttavat UNCTAD, WTO, ITC,
UNDP, IMF ja Maailmanpankki. Sillä tuetaan vähiten kehittyneiden maiden kaupan

kehittämistä ja kauppakysymysten sisällyttämistä osaksi kehityssuunnitelmia. Ohjelma on laajenemassa uusiin maihin. Keskeisiä haasteita ovat kauppakysymysten
valtavirtaistaminen ja köyhien maiden
sitoutuminen kauppakysymyksiin. IF-maaohjelmissa tunnistettujen yhteistyömahdollisuuksien toteuttamiseen voivat osallistua
myös yksittäiset avunantajamaat kansainvälisten järjestöjen ohella. Suomi pyrkii
yhdessä pitkäaikaisten yhteistyömaidensa kanssa löytämään vuosittaisissa maaneuvotteluissa sellaisia yhteistyöalueita IF-prosessissa, joita voidaan toteuttaa hyödyntäen
samalla suomalaista viranomais- ja elinkeinoelämän osaamista. 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
kehitetään vientiyritysten tuotantokykyä ja
markkinatietämystä.
Suomi kehittää taloudellista yhteistyötä kehitysmaiden kanssa muun muassa
edistämällä suomalaisten yritysten sijoittumista niihin ja tuomalla samalla uusia
teknologioita niiden elinkeinoelämän ulottuville. Tavoitteena on löytää menetelmiä, joilla kehityspolitiikan ja kauppapolitiikan tavoitteet voidaan yhdistää sekä
kehitysmaiden että suomalaisten yritysten liiketaloudellisiin tavoitteisiin. Sijoitusten edistämiseen ja suojaamiseen tähtäävät kahdenväliset sopimukset tukevat näitä
pyrkimyksiä. Sopimukset eivät välttämättä
takaa sijoitusvirtojen kasvua kaikkiin sellaisiin maihin, joiden kanssa sopimuksia tehdään. Sopimuksilla kuitenkin alennetaan
yritysten sijoituspäätöksiin liittyvää kynnystä takaamalla paremmin ennustettavissa olevat toimintaolosuhteet kohdemaassa, pyrkimällä eliminoimaan ulkomaisiin
yrityksiin kohdistuva poliittinen mielival-
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Avoimeen kansainväliseen kauppajärjestelmään

Naisia työssä bangladeshilaisessa tekstiilitehtaassa. Kuva: Rauli Virtanen.

ta sekä alentamalla sellaisia taloudellisia
kustannuksia, joita vähempiriskisiin sijoituksiin liittyy hankittaessa varoja kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta ja haettaessa
ulkomaisiin investointeihin liittyviä takuita. Yritysten sijoitukset ovat myös omiaan
vähentämään köyhyyttä tuomalla pääomia
maahan, kehittämällä työvoiman koulutusta ja työmarkkinoiden toimivuutta, lisäämällä teknologista osaamista ja kohentamalla yrityskulttuuria.
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Suomella on investointisuojasopimukset siirtymävaiheen maiden Egyptin ja
Perun kanssa. Pitkäaikaisten yhteistyömaiden kanssa Suomella on voimassa sopimus Tansanian ja Vietnamin kanssa. Namibian, Mosambikin ja Nicaraguan kanssa
sopimukset on allekirjoitettu, ja Sambian ja Kenian kanssa on tarkoitus neuvotella
sopimuksesta. Etiopia on esittänyt Suomelle sopimusneuvotteluja, ja Nepalin kanssa neuvottelut on tarkoitus aloittaa maan
poliittisen tilanteen rauhoituttua.
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Kehityspoliittinen viestintä ja
kehityskasvatus

Kehityspoliittisen viestinnän tehtävänä on
tukea kehityspoliittisen ohjelman toteuttamista. Viestinnällä jaetaan tietoa, luodaan
ja tuetaan kumppanuuksia ja sitoutetaan
yhteiskunnan eri tahoja kehityspolitiikan
päämääriin ja toteuttamiseen. Tärkeimpiä
kohderyhmiä ovat toimittajat ja tiedotusvälineet, kansalaisjärjestöt, yritykset, koululaiset, opettajat ja opetushallinto, akateemisen
maailman edustajat, poliittiset ja taloudelliset päättäjät sekä julkisen hallinnon toimijat. Lisäksi viestintää suunnataan kansalaisviestintänä niin sanotulle suurelle yleisölle.
Tiedotusvälineet ovat kehityspoliittisen viestinnän kannalta sekä kohderyhmä
että kanava, jonka kautta saavutetaan suuren yleisön huomiota globaali- ja kehityskysymyksille. Tiedotuksen haasteena ovat
koveneva kilpailu näkyvyydestä ja median
viihteellistyminen. Vuonna 2004 erityisesti
toimittaja-apurahat, järjestetyt toimittajamatkat ja kehitysmaatoimittajien koulutuksen tuki auttoivat syventämään toimittajien ja toimittaja-opiskelijoiden tietämystä
ja tuottivat pääosin korkeatasoista journalismia.
Kehitys–Utveckling-lehti on sekä asiantuntijayleisölle että kansainvälisyyskasvatuksen tarpeisiin suunnattu lehti, jos-

sa käsitellään syventävästi globalisaatioon
ja kehitykseen liittyviä aiheita ja haasteita. Kehitysuutiset-lehti kertoo kehitysyhteistyön ja kehityspolitiikan ajankohtaisista asioista. Global.finlad.fi-verkkosivusto
on ministeriön kehitysaiheinen verkkopalvelu. Lehtien ja verkkopalvelun kohderyhmä koostuu pääasiassa henkilöistä, jotka jo
työskentelevät kehityskysymysten parissa
tai ovat muuten niistä kiinnostuneita. Verkkopalvelua ja Kehitys–Utveckling-lehden
materiaalia käyttävät myös koulut. Lehdet palvelevat muuta viestintää: ne antavat
sidosryhmille ajantasaista ja taustoittavaa
tietoa kehityspolitiikan toteuttamisen kannalta olennaisista tai kiinnostavista aiheista. Kehityspoliittiset kysymykset eivät pääse
muissa tiedotusvälineissä esiin vastaavassa
laajuudessa.
Sekä lehtien ja sähköisen uutiskirjeen
tilausluvut että verkkopalvelun kävijämäärät ovat kasvaneet jatkuvasti. Kerran kuukaudessa ilmestyvän Kehitysuutiset-lehden
painos on 5600, ja neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Kehitys–Utveckling-lehden
peruspainos vuonna 2004 oli 11 000 kappaletta. Verkkopalvelun käyntimäärät nousivat vuoden aikana noin 16 prosenttia.
Käyntejä oli keskimäärin 39 000 kuukau131
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Tuhat ja yksi askelta arabimaailmaan
Ulkoasiainministeriön Ihminen ja kehitys -tapahtuman aiheena vuonna 2004 oli ”Tuhat ja yksi
askelta - Arabimaailma ja kehitys”.
Kampanjan suunnittelua varten koottiin
laaja ohjausryhmä ministeriön eri osastoilta.
Koordinointivastuun kantoi kehityspoliittisen
viestinnän yksikkö, joka valitsi tarjouskilpailulla
kampanjan käytännön toteuttajaksi viestintäkonsultti Fountain Park Oy:n. Kehityspoliittisen
viestinnän yksikkö ohjasi ja seurasi konsultin
työtä kiinteästi sekä oli itse mukana toteuttamassa osaa kampanjatapahtumista. Ministeriön
muista yksiköistä Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän
yksikkö osallistui suunnittelun lisäksi aktiivisesti myös kampanjan toteutukseen. Helsingissä
sijaitsevat arabiedustustot ja arabitaustainen
maahanmuuttajaväestö olivat mukana kampanjassa ja järjestivät omia tapahtumiaan.
Kampanja koostui asiantuntijaseminaareista
ja kohderyhmätilaisuuksista, esitteli Suomen
yhteistyösuhteita arabimaiden kanssa sekä
tarjosi suurelle yleisölle mahdollisuuksia tutus-
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tua arabimaiden kulttuuriin. Lähtökohtana oli
oletus, että arabimaailmaa tunnetaan heikosti
ja alueen maihin ja kulttuuriin liitetään herkästi ennakkoluuloja. Kampanjan saama palaute
osoitti, että tiedolle olikin kysyntää. Sen sijaan
kampanjayleisön suhtautumista arabiaiheisiin
voi kuvata ennemminkin kiinnostuneeksi ja
uteliaaksi kuin ennakkoluuloiseksi.
Päätöksentekijöille ja asiantuntijoille suunnatut seminaarit käsittelivät muun muassa turvallisuutta ja Euro–Välimeri-yhteistyötä, pohjoisafrikkalaisten naisten asemaa ennen kaikkea
lainsäädännön näkökulmasta, Lähi-idän uudistuksia ja Euroopan unionin roolia, tiedotusvälineiden roolia arabimaiden kehityksessä sekä
palestiinalaisalueiden kehityshaasteita.
Myös suurelle yleisölle Tuhat ja yksi askelta kampanja tarjosi pikemmin tietoa kuin elämyksiä. Yleisömääriltään suurimpia kampanjatapahtumia olivat arabimaiden kulttuurihistoriaan
keskittyvä kiertävä kirjastonäyttely ja Kulttuurien museon Minareetin kutsu -näyttely, johon
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marraskuun alkuun mennessä oli tutustunut 15
500 kävijää.
Ulkoministeriön ja Opetushallituksen yhteinen Maailma haasteena -hanke järjesti sarjan
arabimaailma-aiheisia nuorisoprojekteja, opettajaseminaareja sekä raimusiikkiin liittyvän työpajan. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella kampanja
näkyi varsinkin Oulussa. Siellä toteutettiin kolme
eri hanketta, joihin liittyi luentoja ja kulttuurivaihtoa. Kampanjalla oli omat www-sivut, ja
Kehitys–Utveckling-lehdestä ilmestyi syyskuussa
arabimaailmaan keskittyvä erikoisnumero.
Tuhat ja yksi askelta -kampanja nosti arabimaailman esiin suomalaisessa julkisessa keskustelussa monipuolisemmin ja syvällisemmin kuin
konfliktien hallitsemassa uutismaisemassa olisi
muutoin tapahtunut. Se tuotti tiedotusvälineille
olennaisia ja toivottuja jutunaiheita ja vahvisti

dessa. Viikoittaisella uutisviestillä on noin
3 000 tilaajaa. Kaikkiaan 72 prosenttia verkkopalvelun käyttäjäkyselyyn kesällä 2004
vastanneista arvioi global.finland.fi-sivuston uutisartikkeleiden saaneen heidät kiinnostumaan uusista aihepiireistä.
Kehityspoliittinen viestintä julkaisee myös kehitysyhteistyötä ja -politiikkaa
käsitteleviä esitteitä ja julkaisuja eri kielillä.
Julkaisuluettelo on liitteenä 10.
Kouluille ja oppilaitoksille suunnattu
kehityspoliittinen viestintä on käytännössä tarkoittanut koulujen kansainvälisyys- ja
kehityskasvatuksen tukemista. Uudet valtakunnalliset opetussuunnitelmien perusteet
velvoittavat kouluja ottamaan kansainvälisyyskasvatuksen osaksi eri aihekokonaisuuksia. Opetushallituksen ja ulkoasiainministeriön yhteinen Maailma haasteena
-ohjelma järjestää koulutustilaisuuksia ja
seminaareja opettajille, toteuttaa nuorisotapahtumia oppilaskuntien edustajille ja
tuottaa aineistoja kehityskasvatuksen tueksi. Vuonna 2004 tuotetut 24 tapahtumaa
painottuivat vuosituhattavoitteisiin ja arabimaailmaan liittyviin teemoihin. Lisäksi
osallistuttiin opetusalan valtakunnallisiin ja

siten ministeriön asemaa uutislähteenä. Tapahtuma vahvisti myös ministeriön sidosryhmäviestintää, edisti alueellista verkostoitumista ja loi
uusia yhteistyömahdollisuuksia ministeriön ja
arabimaiden edustustojen välille.
YK:n kehitysohjelma UNDP:n alueellinen
neuvonantaja, Maen Nsour, vieraili Suomessa
pitämässä kampanjaan liittyvän luennon. Nsour
kiteytti osuvasti kampanjan merkityksen: arabimaailma ei ole suomalaisille kaukainen maailmankolkka, vaan naapurialue, jonka vakaudella
ja yleisellä kehitystilanteella on suora vaikutus. Jollei islamilaista kulttuuria opita lännessä
ymmärtämään ja kunnioittamaan, tulevaisuudessa häämöttää jatkuva pienempien ja suurempien konfliktitilanteiden sarja – myös omalla
maaperällä.

paikallisiin tapahtumiin, messuille ja päiville sekä tehtiin yhteistyötä pedagogisten
ainejärjestöjen kanssa. Yhteistyötä kehityskasvatuksessa koulujen, opetusministeriön
ja Opetushallituksen kanssa on tiivistetty,
ja kehityskasvatukseen liittyvät kysymykset
saivat vuoden 2004 aikana Opetushallituksessa entistä suuremman painoarvon.
Euroopan neuvoston North-South
Centre toteutti vuonna 2004 arvion kansainvälisyyskasvatuksen tilasta Suomessa.
Arvion mukaan Maailma haasteena -ohjelma on saavuttanut hyviä tuloksia suhteellisen pienin voimavaroin, ja kansainvälisyyskasvatuksen tehostamiseen tarvittavat
rakenteet ja verkostot ovat Suomessa hyvin
toimivia. Arviossa suositetaan kansainvälisyyskasvatuksen kansallisen strategian luomista ja lisäpanostusta ulkoasianministeriön kehityskasvatukseen.
Vuoden 2004 suurin tiedotusponnistus,
Tuhat ja yksi askelta – Arabimaailma ja
kehitys -tiedotuskampanja, sai hyvin näkyvyyttä tiedotusvälineissä ja tarjosi tietoa eri
kohderyhmille kymmenissä tapahtumissa
eri puolilla maata (ks. laatikko s. 132-133).
Suomalaiset ovat jo pitkään antaneet
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kehitysyhteistyölle vahvan tukensa. Vuoden
2003 lokakuussa toteutetussa mielipidemittauksessa kehitysyhteistyömäärärahojen
lisäystä kannatti 75 prosenttia vastaajista ja
suunnilleen sama joukko ihmisiä piti Suomen kehitysyhteistyötä vähintään melko
tehokkaana ja onnistuneena. Suomalaiset
tuntevat myös hyvin Suomen kehitysyhteistyömäärärahojen tason. Yleistä kehityskysymyksiä koskevaa tuntemusta voidaan luonnehtia laajaksi, mutta ei kovin syvälliseksi.
Tiedon syventäminen onkin tulevien vuosien kansalaistiedotuksen merkittävin haaste.
Kehityspoliittisen viestinnän päivittäinen
yleisöpalvelu vastaa kysymyksiin ja toimittaa pyynnöstä julkaisuja. Tiedusteluja tulee
vuosittain tuhansia.
Av-tuotantotuki ja av-lainaamo
Kehityspoliittinen viestintä tukee vuosittain 10–30:en kotimaisilla tv-kanavilla esitettävän dokumenttielokuvan tuotantoa
tai hankintaa kansainvälisiltä markkinoilta. Elokuvista saadaan kopiot yksikön avkokoelmaan, josta ne ovat yleisesti lainattavissa. Lainoja on vuosittain satoja, ja
pääasiallisina lainaajina ovat koulut.
Kansalaisjärjestöjen tiedotustuki
Kehityspoliittisen viestinnän yksikkö
myöntää avustuksia kansalaisjärjestöjen
kotimaiseen tiedotukseen, joka käsittelee
kehitysmaita sekä kehitys- ja globaalikysymyksiä.
Tuen hallinto siirtyi kansalaisjärjestöyksiköstä viestintäyksikölle vuoden 2004 alussa ja ensimmäinen yksikön hoitama hakukierros toteutettiin syksyllä. Sen aikana
kerättiin tietoa, jonka perusteella päätetään
tuen ohjaamisesta ja suuntaamisesta vastaisuudessa. Tiedotustukea haki vuodelle 2005
yhteensä 122 kansalaisjärjestöä 160 hank-
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keeseen yli 3,3 miljoonan markan edestä.
Tukea myönnettiin 90 järjestölle n. 1,5 miljoonaa euroa 112 hankkeeseen.

■ Kehityspoliittinen kirjasto
Kehityspoliittinen kirjasto tarjoaa tietoaineistoa ja informaatiopalveluja sekä ministeriön oman henkilökunnan että muiden
asiakkaiden käyttöön. Kirjaston aineisto
muodostaa Suomen suurimman kehitysmaita ja kehityskysymyksiä koskevan kokoelman.
Kirjastossa on noin 34 000 kirjaa ja sinne tulee noin 340 aikakauslehteä. Kirjasto keskittyy kehitysyhteistyöhön ja kehitysmaaproblematiikkaan ja ennen muuta niitä
maita koskevaan aineistoon, joiden kanssa
Suomella on kehitysyhteistyötä. Aineistoa
löytyy muun muassa globalisaatiosta, naisen asemasta, ihmisoikeuksista yleensä ja
ympäristökysymyksistä.
Lokakuussa kirjaston toimintaa esiteltiin
Helsingin kirjamessuilla Eurooppa-tiedotuksen ja Kehityspoliittisen viestinnän yksikön yhteisellä osastolla. Tuhat ja yksi askelta -kampanjan käyttöön kirjasto toimitti
kirjallisuusluettelot muun muassa arabimaita koskevasta ja islam-aiheisesta kirjallisuudesta.
Kirjaston kehittämiseksi on käynnistetty infokeskushanke. Siinä selvitetään, miten
kirjaston palveluja voitaisiin tehostaa ja kirjastoa tehdä tunnetummaksi mahdollisten
käyttäjien parissa sekä hyödyntää kirjastoa
ulkoasiainministeriön yleisenä kansalaistiedotuspisteenä.
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Kansainväliset rekrytoinnit ja
asiantuntijakumppanuudet

■ Apulaisasiantuntijat ja YK:n
vapaaehtoisohjelma
Rekrytointi kansainvälisiin järjestöihin
tapahtuu peruslinjauksiltaan kehityspoliittisen ohjelman ja vuosituhattavoitteiden
mukaisesti. Kansainvälinen rekrytointiyksikkö rahoittaa YK:n apulaisasiantuntijaohjelmaa, EU-nuorten asiantuntijaohjelmaa
sekä YK:n vapaaehtoisohjelmaa. Rekrytoinneilla tuetaan tavoitteita ja toimialoja, joilla Suomella on tarjottavanaan osaamista ja
kokemusta.
Vuoden 2004 aikana yksikkö rekrytoi 29 Suomen rahoittamaa ja kaksi EU:n
komission rahoittamaa apulaisasiantuntijaa. 31.12.2004 kentällä oli yhteensä 59 suomalaista apulaisasiantuntijaa. YK:n vapaaehtoisohjelmaan rekrytoitiin 19 henkilöä
vuonna 2004. Kentällä on kaikkiaan 48
vapaaehtoista.
Vuonna 2004 apulaisasiantuntijoita rekrytoitiin seuraaviin järjestöihin:

Operatiiviset kehitysjärjestöt

•
•
•

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

Humanitaariset ja ihmisoikeusjärjestöt

•
•

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto
OHCHR
YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun toimisto UNHCR

Maatalousjärjestöt

•

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö
FAO

Kehitysrahoituslaitokset

•
•

Maailmanpankki
Kansainvälinen maatalouden kehittämisrahasto IFAD

Muut erityisjärjestöt ja -ohjelmat

•
•
•
•
•
•

Kansainvälinen metsäntutkimuskeskus
CIFOR
YK:n ympäristöohjelma UNEP
YK:n Habitat-ohjelma
YK:n kasvatus- tiede- ja kulttuurijärjestö
UNESCO
Kansainvälinen työjärjestö ILO
YK:n huume- ja rikostoimisto UNODC
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Vaalit Etelä-Afrikassa. Kuva: Steve Hilton-Barber.

■ Siviilikriisinhallinta
Kehityspoliittisen ohjelman mukaisesti
Suomi kohdentaa tukeaan kriisien ennaltaehkäisyyn, hallintaan ja jälkihoitoon. Rekrytointiyksikkö on osallistunut EU:n siviilikriisinhallintakoulutuksen toteutukseen ja
kurssivalintoihin. Vuonna 2004 koulutukseen osallistui Suomesta 22 henkilöä.
Vuodesta 2001 lähtien yksikössä ylläpidetystä asiantuntijarekisteristä rekrytoidaan
ETYJin vaalitarkkailijoita sekä tehdään rekrytointeja siviilikriisinhallinta- ja monenkeskisiin tehtäviin. Vuonna 2004 rekisteriin
tuli 248 uutta hakemusta, ja rekisterissä on
yhteensä 792 henkilön tiedot.

136

Demokratiakehityksen edistämiseksi yksikkö osallistuu EU:n vaalitarkkailijoiden rekrytointiin ja koulutusvalintoihin.
Vuonna 2004 EU:n vaalitarkkailijoina toimi
34 suomalaista Guatemalassa, Indonesiassa, Sri Lankassa, Malawissa, Afganistanissa
ja Mosambikissa. Vaalitarkkailijoiden koulutukseen (NEEDS) osallistui kuusi suomalaista.
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Opiskelijoita Alexandrian yliopiston kirjastossa, Egyptissä. Kuva: Päivi Arvonen.

■ Korkeakoulujen yhteistyö
Suomen ja kehitysmaiden korkeakoulujen
välisen verkosto-ohjelman tavoitteena on
kasvattaa asiantuntemusta Suomessa ja
kumppanuusmaissa kehitysmaiden taloudellisen kehityksen ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Ohjelma tukee korkeakoulujen
välistä yhteistyötä vastavuoroisuuteen
perustuen edistämällä opettajien ja opiskelijoiden liikkuvuutta. Kehityspoliittisen
ohjelman keskittämistavoitteesta poiketen
ohjelma on laaja-alaisempi ja suuntautuu
kokeiluvaiheessa laajentamaan yhteistyötä
ohjelmaan kuuluvien kohdemaiden kanssa.
Kohdemaita ovat Saharan eteläpuoliset

Afrikan maat sekä Egypti ja Peru.
Ensimmäiset valinnat ohjelmaan osallistujista tehtiin kesäkuussa 2004. Tähänastiset
kokemukset ovat jo osoittaneet ohjelman
olevan tervetullut väline korkeakoulujen
välisen yhteistyön ja kumppanuuksien vahvistamiseen.
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Suomi tukee erityisesti tyttöjen koulunkäyntiä. Kuva: Nepal / Rauli Virtanen.

■ Valmennus
Kansainvälinen rekrytointiyksikkö valmentaa kehitysyhteistyötehtäviin lähteviä asiantuntijoita omilla valmennuskursseillaan.
Koulutus antaa asiantuntijoille valmennusta Suomen kehityspoliittisen ohjelman linjauksista perehdyttämällä yhteistyön eri
muotoihin ja ohjelmiin sekä kohdemaan
kulttuuriin ja toimintatapoihin. Valmennustoiminnassa läpileikkaavina aiheina
ovat ihmisoikeudet, demokratia ja tasaarvo.
Vuonna 2004 järjestettiin 6 kurssia, joilla osanottajia oli kaikkiaan 87 henkilöä,
lähdössä 33 kohdemaahan. Valmennukseen
osallistui seuraavia kohderyhmiä:
• apulaisasiantuntijat ja YK-vapaaehtoiset, 48,2 prosenttia
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•
•
•
•

kansalaisjärjestöt, 20,7 prosenttia
yritykset ja konsultit, 11,5 prosenttia
ulkoasiainhallinnon henkilökunta, 10,4
prosenttia
mukana seuraavat puolisot, 9,2 prosenttia.

Suomessa järjestettyjen kurssien lisäksi on joissakin yhteistyömaissa pidetty
yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa niin
sanottuja maakursseja, joista kokemukset
ovat olleet myönteisiä. Yhteispohjoismaisena toimintona on järjestetty vuosina 2003
ja 2004 Internet-pohjainen kurssi aiheesta hiv ja aids. Kurssia on tarkoitus jatkaa
vuonna 2005.

Evaluointi ja sisäinen tarkastus
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Kehityspoliittisen osaston evaluoinnin ja
sisäisen tarkastuksen yksikkö selvittää kehitysyhteistyön vaikutuksia ja toimivuutta evaluointien ja tilintarkastusten avulla.
Tarkoituksena on auttaa päätöksentekoa ja
kehitysyhteistyön kokonaissuunnittelua.
Evaluoinnin ja sisäisen tarkastuksen
yksikkö osallistuu oman kansallisen toimintansa lisäksi aktiivisesti OECD:n kehitysapukomitean (DAC) ja EU:n evaluointiryhmien toimintaan sekä Pohjoismaiden
evaluointiyksiköiden yhteistyöhön. Kansainvälisen yhteistyön merkitys evaluointitoiminnassa on kasvanut harmonisaatiota
koskevan keskustelun myötä. Tämä näkyy
käytännössä muun muassa aikaisempaa
aktiivisempana osallistumisena avunantajien yhdessä teettämiin evaluointeihin (joint
evaluations).

■ Evaluointi
Evaluoinneilla pyritään selvittämään kehitysyhteistyön vaikutuksia ja kestävyyttä
suhteessa Suomen kehitysyhteistyön periaatteisiin ja tavoitteisiin. Arvioitavana voivat olla esimerkiksi temaattiset kokonaisuudet, kokonaiset maaohjelmat tai erilaiset
apumuodot. Ulkopuolisten suomalaisten
ja kansainvälisten asiaintuntijoiden ja konsulttien käyttö takaa evaluointien riippumattomuuden ja objektiivisuuden. Paikallisten kehitysmaakonsulttien käyttö
evaluointitoiminnassa on lisääntynyt.
Vuonna 2004 valmistui kuusi kansallista
evaluointia:
• Bosnia-Hertsegovina
• Opetussektori
• Tansanian kansalaisjärjestöevaluointi
(paikallisevaluointi)
• Suomen Akatemian selvitys
• Mekong-evaluointi
• Namibia-evaluointi
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Vuoden 2004 aikana käynnistettiin lisäksi terveysalan ja humanitaarisen avun evaluoinnit sekä osallistuttiin kahteen yhteisevaluointiin (ITC ja WFP). Evaluoinnit
pyritään ajoittamaan niin, että ne luovat
pohjaa tuleville linjauksille. Muun muassa
vammaisasiaa koskeva linjaus ja opetusalan
linjaus perustuvat vastaavien evaluointien tuloksiin. Samaa ajatusta noudattavat parhaillaan käynnissä olevat terveysalan ja humanitaarisen avun evaluoinnit.
Konkreettisista seurauksista mainittakoon
vammaisten huomioon ottaminen kaikessa toiminnassa evaluoinnin suositusten
mukaisesti.
Evaluointien tulokset poikkeavat toisistaan riippuen tarkasteltavasta aiheesta ja
toimeksiannon laajuudesta. Tiettyjä yhtäläisyyksiä kuitenkin löytyy.
• Useissa evaluoinneissa mainitaan
yhteistyöalojen oikea valinta sekä ohjelmien tehokkuus. Yksittäisiä hankkeita
pidetään yleisesti ottaen teknisesti hyvinä.
• Suomella on runsaasti kansallista
potentiaalia, jota voidaan jatkossa
hyödyntää entistä enemmän kehitysyhteistyössä. Tämä todettiin erityisesti
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•

•

•

•

opetusalan ja vammaissektorin arvioinneissa.
Useimmissa evaluoinneissa toivotaan
Suomen ottavan aikaisempaa aktiivisemman roolin kehitysyhteistyön
kansainvälisellä kentällä, eli Suomen
näkyvyyttä tulee lisätä.
Maastrategioiden ja muiden suunnitelmien puuttuminen, josta on seurauksena ohjelman kirjavuus. Tämä on useissa
tapauksissa vaikeuttanut evaluointien
tekoa, koska arvioitavan ohjelman päämääriä ja visioita ei ole kirjattu yhteistyön alkutaipaleella.
Hankesyklin heikkoudet, erityisesti
seurannan, kestävyyden ja jatkuvuuden ongelmat. Evaluointeja käsitelleet
työryhmät ovat säännönmukaisesti
todenneet, että esitetyt heikkoudet ovat
todellisia ja johtuvat pitkälti niukoista
voimavaroista verrattuna työmäärään
sekä ministeriön henkilökierrosta.
Lähes kaikissa arvioinneissa todetaan,
että niiden suorittamista vaikeuttavat
ulkoasiainministeriön sähköisen tiedonhallintajärjestelmän heikkoudet, erityisesti tilastoinnin osalta.
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Namibialainen kyläkokous. Kuva: Matti Nummelin.

■ Sisäinen tarkastus

•

Sisäiset tarkastukset kohdistuivat vuonna
2004 kansalaisjärjestöjen saaman valtionavun käyttöön. Tarkastuksilla pyrittiin selvittämään järjestöjen kirjanpidon, varainhallinnan ja raportoinnin oikeellisuutta. Esiin tuli
monissa tapauksissa varsin puutteellista toimintaa ja eräässä tapauksessa jopa niin, että
myönnetyn tuen käytön selvitys katsottiin
aiheelliseksi antaa keskusrikospoliisin tutkintaan.
Kahdenvälisten hankkeiden tarkastukset
vahvistavat edellä esitettyjä havaintoja, joita vastaavissa yhteistyöalojen evaluoinneissa
on huomioitu.

•

Tarkastetut kahdenväliset hankkeet:

•
•
•

Namibian paikallishallinto
Etelä-Afrikan opetusalan ohjelma (SCOPE)
Chimoion ympäristökeskus

Haiphongin vesihuolto- ja sanitaatiohanke
Quang Tri maaseudun kehityshanke

Tarkastetut kansalaisjärjestöhankkeet:

•
•
•
•
•
•
•
•

Plan Suomi Säätiö
Abilis-säätiö
Siemenpuu-säätiö
KIOS-säätiö
Ympäristö ja kehitys ry
Tampereen kehitysmaakauppa ry
Suomen IPS - Inter Press Service
Suomen Caritas ry

Edustustojen tarkastuksissa on keskitytty paikallisen yhteistyön määrärahan
(PYM) käytön ja ohjeistusten noudattamisen valvontaan. Yhteenvetona voi todeta,
että useissa tapauksissa myönnetyn avustuksen käytön seuranta oli vajavaista.

S I S Ä I N E N TA R K A S T U S
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Kehityspoliittisin tutkimusvaroin rahoitettavan tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa kehityspolitiikan ja -yhteistyön
suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan.
Parhaimmillaan se voi antaa tietoa voimavarojen oikeasta kohdistamisesta kehityspolitiikan tavoitteiden toimeenpanon kannalta. Sillä tuetaan myös tutkimuslaitosten
toimintaa. Kehityspoliittisen tutkimusrahoituksen tärkeimmät kanavat ovat ministeriön aloitteesta tehtävä tilaustutkimus ja
yhteistyö Suomen Akatemian ja muiden
tutkimuslaitosten kanssa.
Keskeisin haaste kehityspoliittisessa tutkimusrahoituksessa on vahvistaa tutkimustiedon hyödynnettävyyttä ja hyödyntämistä.
Tämän osoitti myös keväällä 2004 valmistunut Suomen Akatemian kanssa suoritettavaa kehityspoliittista tutkimusyhteistyötä
sekä ulkoasiainministeriön omaa tilaustutkimusta koskeva arviointi. Tätä tutkimustoimintaa tulisi muun muassa kohdentaa
tiiviimmin kehityspolitiikan tavoitteisiin
ja keskeisiin kumppanimaihin. Evaluoinnin suosituksia on pohdittu ministeriön
tutkimuspoliittisen linjauksen laadinnan
perustana syksystä 2004 lähtien sekä muun
muassa joulukuussa järjestetyssä kehityspoliittisen tutkimuksen aivoriihessä, johon
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myös tutkijayhteisö laajasti osallistui.
Tilaustutkimusten hyödynnettävyyttä
korostettiin kesäkuussa 2004 käynnistetyssä ministeriön tilaustutkimusten tarjouskilpailussa. Sen aihepiirit tukivat suoraan
kehityspoliittisen ohjelman tavoitteita, ja
se kannusti myös Suomen pitkäaikaisiin
yhteistyömaihin kohdistuvaa tutkimusta.
Aihepiireinä olivat avun tehokkuus ja vaikuttavuus, suomalainen lisäarvo, kumppanuudet ja politiikan johdonmukaisuus.
Kehityspoliittisen ohjelman mukaisesti tutkimukseen kannustettiin uusiakin toimijoita tekemällä tarjouspyynnöstä avoin.
Tarjouksia saatiinkin 46 kappaletta, joista valittiin 11 kappaletta jatkoneuvotteluihin. Pääasiallisesti syksyllä 2004 käynnistyneet hankkeet käsittelevät eri toimijoiden
välisiä kumppanuuksia eri aloilla, politiikan johdonmukaisuutta muun muassa
kehityksen, konfliktien, maahanmuuton ja
hyvän hallinnon saralla, suomalaista lisäarvoa tietotekniikka- ja koulutusalalla, avun
vaikuttavuutta sekä oikeusperustaisuutta
kehityspolitiikassa.
Suomen Akatemian kautta rahoitettava
tutkimus on monitieteellistä ja teoreettisempaa kehitysmaatutkimusta. Akatemian
rahoittamien hankkeiden aiheita ohjaa-
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Vuonna 2004 rahoitettiin muun muassa Sansibariin keskittyvää tutkimushanketta. Kuva: Outi Einola-Head.

vat kuitenkin kehityspolitiikan linjaukset,
ja ministeriö painottaa tutkimusesitysten
kehityspoliittista merkitystä. Tutkimusten hyödynnettävyyden ja politiikkarelevanssin kehittämistä teoreettisemmankin
kehitysmaatutkimuksen puitteissa on pohdittu Akatemian kehitystutkimuksen strategiaryhmässä syksystä 2004 lähtien. Vuonna 2004 tehdyn kolmivuotisen sopimuksen
puitteissa ministeriö rahoittaa Akatemian
hallinnoimia tutkimushankkeita 2,5 miljoonalla eurolla.
Yhdessä muiden ministeriöiden ja
rahoittajatahojen kanssa ulkoasiainministeriö rahoittaa luonnon monimuotoisuuden
tutkimukseen ja seurantaan keskittyvää tutkimusohjelmaa vuosina 2003–2006. Vuonna 2004 rahoitettiin vuonna 2003 alkanutta
hanketta, joka tarkastelee luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta Tansanian
Sansibarin alueen paikallisen kyläyhteisön

ja metsävarojen vuorovaikutusta.
Kehityspoliittisin tutkimusvaroin rahoitetaan Pohjoismaista Afrikka-instituuttia,
joka tuottaa Afrikkaa koskevaa yhteiskuntatieteellistä tutkimusta ja ylläpitää tietopalveluja. Nämä ovat hyödyllisiä tiedonlähteitä
maanosasta, jossa valtaosa Suomen pitkäaikaisista yhteistyömaista sijaitsee. Vuonna 2004 solmittiin instituutin ja ministeriön välillä uusi yhteistyösopimus, jonka
puitteissa instituuttia rahoitetaan vuosittain
400 000 eurolla vuosina 2005–2007.
Kehityspoliittisin tutkimusvaroin rahoitetaan myös Kehityspolitiikan hallinnon
eurooppalaista keskusta (ECDPM) joka
tarjoaa tietoa EY:n kehitysyhteistyöstä ja
jäsenmaiden kehityspolitiikasta keskuksen määrittelemien painopisteiden pohjalta.
Keskus toteuttaa myös keskeisiä EY:n kehitysyhteistyöhön liittyviä koulutuspalveluja.
Vuosien 2002–2005 sopimuksen puitteissa
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keskusta rahoitettiin 85 000 eurolla vuonna
2004 ja koulutuspalveluita varten erikseen
25 000 eurolla.
Ulkoasiainministeriö päätti vuonna 2004
myös rahoittaa OECD:n kehityspoliittisen tutkimuskeskuksen, Kehityskeskuksen,
politiikan johdonmukaisuutta tarkastelevaa tutkimushanketta 50 000 eurolla. Tutkimushankkeessa tarkastellaan kehitysmaiden
näkökulmasta OECD-maiden eri sektorien politiikan johdonmukaisuutta kehityksen kannalta.
Kehitysyhteistyövaroin rahoitetaan Kansainvälisen maataloustutkimusohjelman
(CGIAR) verkostoon kuuluvia tutkimus-
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laitoksia, Helsingissä sijaitsevaa Taloudellisen kehitysmaatutkimuksen kansainvälistä instituuttia (WIDER), YK:n sosiaalisen
kehityksen tutkimuslaitoksen (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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Hallintoselvitys
Kehityspoliittisen ohjelman tehokkaan toimeenpanon varmistamiseksi ulkoasiainministeriö käynnisti keväällä 2004 selvityksen kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön
hallinnon toimintatapojen ja voimavarojen kehittämistarpeista. Kehityspoliittisen
ohjelman toteuttaminen ja kehitysyhteistyömäärärahojen kasvu edellyttävät kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön menettelytapojen tehostamista sekä henkilöstön
määrän ja osaamisen vahvistamista. Kehityspoliittisten kysymysten laaja-alaisuus ja
yhteistyömuotojen muuttuminen korostavat toiminnan johdonmukaisuuden ja hallinnon integraation tarvetta.
Selvitys kartoitti ulkoasiainhallinnon
nykytilannetta, erityisesti kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön tehtäviä ja voimavaroja, analysoi Suomen kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön toimeenpanossa
ilmeneviä ongelma-alueita ja kehittämistarpeita, etsi ratkaisuvaihtoehtoja hallintomenettelyjen tehostamiseksi ja henkilöstön kehittämiseksi, kartoitti vertailumaiden
(Alankomaat, Irlanti, Ruotsi, Tanska ja IsoBritannia) kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön toimeenpanosta vastaavien organi-

saatioiden ratkaisuja sekä esitti suosituksia
ulkoasiainministeriön henkilöstöstrategiaa varten.
Selvitys käynnistyi toukokuussa 2004.
Osana selvitystä konsulttitiimi haastatteli yli 30:a ministeriön ja sen keskeisten sidosryhmien edustajaa, vieraili Suomen edustustoissa Maputossa, Genevessä
ja Hanoissa, Tanskan ja Hollannin vertailuorganisaatioissa sekä OECD:n kehitysapukomiteassa (DAC). Selvityksen etenemistä ohjasi hallinnollisen alivaltiosihteerin
johtama eri osastojen edustajista koostuva
ohjausryhmä.
Selvityksen johtopäätöksiä ja suosituksia käsitellään ministeriössä omana prosessinaan. Niitä hyödynnetään muun muassa
koko ulkoasiainhallinnon kattavan henkilöstöstrategian laadinnassa, kehitysyhteistyöhallinnon vahvistamiseen tarkoitettujen
määrärahojen jakamisessa sekä talous- ja
toimintasuunnittelussa.
Budjettirakenteen uudistaminen
Budjettirakenteen uudistamista selvittävä työryhmä aloitti työnsä syyskuun 2004
puolivälissä. Työryhmän tavoitteena oli löytää kehitysyhteistyöhön osoitettujen varo145
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jen budjetointiin uusi malli, joka ottaisi
paremmin huomioon toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset. Valtionhallinnossa on meneillään laajoja sekä talouden
että toiminnan suunnitteluun ja budjetointiin vaikuttavia kehittämishankkeita. Samoin ulkoasiainhallinnossa toteutetut
uudistukset ja muutokset, kuten uusi kehityspoliittinen ohjelma ja organisaatiouudistukset, ovat uudistushankkeen taustalla.
Työryhmän ehdotus valmistui loka–marraskuun vaihteessa, ja työtä jatketaan vuoden 2006 talousarvioehdotuksen valmistelun yhteydessä. Uutta budjettirakennetta on
tarkoitus soveltaa jo vuoden 2006 talousarviossa.
Projektikokouskäytännön kehittäminen
Projektikokous on kehitysyhteistyön toimeenpanon keskeinen laadunvalvontamekanismi. Projektikokouskäytäntöä uudistetaan, jotta se palvelisi entistä paremmin
osastojen välisenä yhteistyömekanismina. Tavoitteena on uuden toimintamallin
hyväksyminen ja normin laatiminen viimeistään helmikuussa 2005.
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Tietohallinnon kehittäminen
Kehityspoliittisen osaston tietohallinnon suunnitelman mukaisesti on perustettu kehitysyhteistyön hallinnon prosessikuvauksen työryhmä sekä taloussuunnittelun
ja -hallinnon prosessikuvauksen työryhmä.
Näiden työryhmien tavoitteena on kuvata
kehitysyhteistyön hallintoon liittyvät prosessit ja laatia ehdotukset toimintaprosessien ja tiedonhallinnan kehittämiseksi. Tietojärjestelmien osalta ensisijainen uusi tavoite
on taloussuunnittelujärjestelmän määrittely
ja toteutus 2005–2006.
Yhteistyöneuvottelukäytännön
kehittäminen
Ohje yhteistyöneuvotteluista Suomen pitkäaikaisten yhteistyömaiden kanssa on
annettu vuonna 2001. Kehityspolitiikkaprosessi on sen jälkeen edistynyt ja ulkoasiainministeriön organisaatio, kuten osastojen
roolit, on muuttunut. Ohjeen päivittäminen on ajankohtaista myös sen käytöstä
kertyneiden kokemusten perusteella. Lisäksi kansainvälisesti ja myös maatasolla pyritään harmonisaation tuloksena tiiviimpään
yhteistyöhön kehitysyhteistyön ohjelmoinnin ja avunantajien välisen työnjaon osalta.
Uusi ohje valmistuu keväällä 2005.
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Kehityspoliittinen toimikunta on valtioneuvoston lokakuussa 2003 asettama uusi
neuvoa-antava elin, jonka tehtävänä on
Suomen kehitysyhteistyön ja helmikuussa 2004 hyväksytyn hallituksen kehityspoliittisen ohjelman toimeenpanon seuranta
ja arviointi. Toimikunnan jäsenet edustavat
suomalaista yhteiskuntaa laajasti: poliittisia
puolueita, etu- ja kansalaisjärjestöjä sekä
akateemista maailmaa. Toimikunnalle on
nimetty virkamiesasiantuntijoita kahdestatoista eri ministeriöstä.
Vuonna 2004 toimikunta käsitteli johdonmukaisuutta, globalisaatiota, turvallisuuspolitiikkaa, EU:n kehityspolitiikkaa,
kauppaa ja köyhyyttä sekä kahdenvälisen
yhteistyön uusia menetelmiä. Nämä aiheet
ohjasivat myös vuosittain valtioneuvostolle
valmisteltavan ”Suomen kehityspolitiikan
tila” -lausunnon valmistelua, johon toimikunnan jäsenet aktiivisesti osallistuivat.
Lausunto luovutettiin pääministeri Vanhaselle ja kauppa- ja kehitysministeri Lehtomäelle 17.2.2005. Se sisältää toimikunnan
yhteisen arvion hallituksen kehityspoliittisen ohjelman toimeenpanosta toimikunnan käsittelemien aiheiden osalta sekä
konkreettisia toimenpidesuosituksia. (Lausunnon tiivistelmä ja johtopäätökset ovat

kertomuksen liitteenä 1). Toimikunnan
työskentelymuotoina vuonna 2004 olivat
kuukausittain järjestettävät täysistunnot,
työvaliokunta ja tarpeen mukaan kokoontuvat työryhmät.
Toimikunnan tehtävänä on luoda johdonmukaisuutta edistävää toimintakulttuuria politiikan eri aloille siten, että globaali
kehitysnäkökulma otetaan entistä paremmin huomioon määriteltäessä kansallista
etua keskeisissä päätöksissä. Tämä oli kantava teema toimikunnan työssä vuonna
2004. Toimikunnan puheenjohtaja Kronman alusti Kehityspoliittisen toimikunnan
roolista johdonmukaisuutta edistävänä elimenä OECD:n ”Institutional Approaches to
Policy Coherence for Development” -seminaarissa Pariisissa huhtikuussa. Johdonmukaisuuden edistäminen käytännön toimin
oli aiheena marraskuun täysistunnossa.
Johdonmukaisuuden huomioiminen muodosti myös perustan toimikunnan ja asiantuntijajäsenten aktiiviselle yhteistyölle.
Globalisaatiokysymykset olivat näkyvästi esillä toimikunnan työssä. Vuonna 2004
julkaistut globalisaatioraportit ja Helsinki-prosessi antoivat keskusteluun tärkeän lisänsä. Alkuvuodesta toimikunta perehtyi siihen, miten eri globalisaatioselvitykset
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etenevät, loppuvuodesta keskusteltiin siitä,
mihin on päästy ja miten eri prosessit tukevat toisiaan. Toimikunta käsitteli globalisaatiota täysistunnoissa helmikuussa ja joulukuussa. Helsinki-prosessin kansallisessa
seurantaryhmässä toimikunnan edustajana
toimi puheenjohtaja Kronman. Toimikunnan pääsihteeri antoi lausunnon Fernando
H. Cardoson johtaman kansalaisyhteiskuntapaneelin ”Panel of Eminent Persons on
UN-Civil Society Relations” raportista.
Turvallisuuspolitiikka oli keskustelun
aiheena maaliskuun täysistunnossa, ja toimikunta perehtyi eduskunnan turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon valmistelutyöryhmän loppuraporttiin. Tämän
pohjalta se antoi lausuntonsa turvallisuus- ja puolustuspoliittiseen selontekoon.
Puheenjohtaja Kronman oli asiasta selontekoa valmistelevan virkamiestyöryhmän
sekä ulkoasiainvaliokunnan kuultavana.
Toimikunta oli myös mukana järjestämässä
toukokuussa ”Arab-West relationships: The
nexus between development and security” seminaaria eduskunnassa.
Huhtikuun täysistunnossa toimikunta käsitteli EU:n kehityspolitiikkaa. Toimikunnan työvaliokunnan lausunto Suomen
EU-puheenjohtajuuskauden painopisteistä luovutettiin valtioneuvoston kanslian
EU-sihteeristön alivaltiosihteeri Jari Luodolle. Toimikunta oli myös mukana joulukuussa järjestämässä seminaaria “Building
a Europe-South partnership. Finnish valueadded?” Helsingin yliopistolla.
Kesäkuun täysistunto järjestettiin yhdessä Ihmisoikeusasioiden neuvottelukunnan (IONK) kanssa, aiheena demokratia
ja ihmisoikeudet. Keskustelun kautta toimikunnat pyrkivät selventämään oikeusperustaisen kehityksen periaatteita.
Puheenjohtaja Kronman oli myös ulkoasiainvaliokunnan kuultavana valtioneuvoston
ihmisoikeuspoliittisesta selonteosta.
Kahdenvälistä yhteistyötä toimikunta
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käsitteli maaohjelmien näkökulmasta lokakuun täysistunnossa ja ohjelma-apuinstrumentin näkökulmasta marraskuun täysistunnossa. Syksyn mittaan kokoontunut
professori Juhani Koposen johtama työryhmä oli valmistellut esityksen toimikunnan
kahdenvälisen yhteistyön seurannasta. Esityksen mukaisesti maatason seurantaryhmä aloitti toimintansa joulukuussa 2004,
puheenjohtajanaan Katja Syvärinen. Vuonna 2004 toimikunnalla oli edustajansa Suomen ja Sambian yhteistyöneuvotteluissa
Lusakassa, Suomen ja Nicaraguan yhteistyöneuvotteluissa Helsingissä ja Suomen
ja Etiopian yhteistyöneuvotteluissa Addis
Abebassa.
Kehitysyhteistyön määrärahakysymykset
ovat olleet näkyvä osa toimikunnan työtä.
Puheenjohtaja Kronman oli ulkoasiainvaliokunnan kuultavana kehitysyhteistyöbudjetista ja kehitysyhteistyön lisäbudjetista.
Toimikunta antoi lausuntonsa talousarvioesityksen myöntö- ja sitoumusvaltuuksien
kohdentamisesta sekä lausuntonsa vuoden
2005 talousarvioesityksestä.
Kauppapolitiikka ja kehitys olivat teemana keväisessä kehityspoliittisen toimikunnan työseminaarissa, ja aihetta käsiteltiin uudestaan ruokaturvan näkökulmasta
elokuun täysistunnossa. Toimikunnalla oli
vuoden mittaan edustaja Maailman sosiaalifoorumissa (WSF) Mumbaissa, YK:n nälkäseminaarissa Addis Abebassa, YK:n kauppa- ja kehityskonferenssissa (UNCTAD)
Saõ Paulossa, ja YK:n talous- ja sosiaalineuvoston (ECOSOC) korkean tason tapaamisessa New Yorkissa.
Toimikunnan aloitteesta on käynnistymässä suomalaisten ja kehitysmaiden
puolueiden välisen demokratiadialogiohjelman valmistelu. Dialogialoitetta valmistellut työryhmä kokoontui keväällä 2004
puheenjohtajanaan Mirja Ryynänen ja
antoi esityksensä toimikunnalle kesäkuussa. Toimikunta luovutti aloitteen ministe-
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ri Lehtomäelle kesäkuun lopussa. Puoluedemokratiadialogin pilotti toteutui syksyllä
kunnallisvaalien aikaan kun tansanialaisten
puolueiden edustajat vierailivat Suomessa.
Toimikunta pyrkii mandaattinsa mukaisesti myös herättämään julkista keskustelua
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Liite 1

Kehityspoliittisen toimikunnan I lausunto valtioneuvostolle vuonna 2005
Tiivistelmä

Vuosituhatjulistuksen tavoitteiden toteutuminen tärkeintä
Vuosituhatjulistus ja sen kahdeksan tavoitetta ovat keskeisin ja konkreettisin kansainvälisen yhteisön asiakirja köyhyyden vähentämiseksi. Suomi on hyvin sitoutunut näihin tavoitteisiin. Köyhien ja nälkää näkevien
määrän puolittaminen vuoteen 2015 mennessä on ainutlaatuinen mahdollisuus, jota ei pidä jättää käyttämättä. Nyt on olemassa yhteisymmärrys tavoitteista ja tarvittavista toimista. Myös tarvittavat resurssit ovat
olemassa. Tarvitaan poliittista johtajuutta ja julistusten muuttamista käytäntöön.
Viisi vuotta julistuksen hyväksymisen jälkeen Suomi ei kehityspoliittisen toimikunnan mielestä ole tehnyt
riittävästi vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi hyvästä kehityspoliittisesta ohjelmasta huolimatta. Selkein, vaikkakin yksipuolisen kuvan antava, merkki tästä on kehitysyhteistyömäärärahojen taso. Suomen
on laadittava nykyistä nopeampi aikataulu kehitysyhteistyövarojen nostamisesta, jotta 0,7 prosentin bruttokansantulotavoite voidaan saavuttaa vuoteen 2010 mennessä. Lisäksi tarvitaan muita keinoja. Keskeistä
vuosituhattavoitteiden saavuttamisessa on johdonmukainen kehityspolitiikka. Suomen tulee myös panostaa
nykyistä huomattavasti vahvemmin kansainvälisyyskasvatustyöhön ja -tiedotukseen, jotta suomalaisten
ymmärrys globaaleista ongelmista ja köyhyyden syistä kasvaisi.

Johdonmukaisuus: Suomen kaiken politiikan tuettava köyhyyden vähentämistä
Käytännön keinoja johdonmukaisuuden edistämiseksi tehostettava

Kehityspolitiikan johdonmukaisuus ei edisty ilman eri tasojen vahvaa panosta sen aikaansaamiseksi. Kehityspoliittinen toimikunta kehottaa hallitusta keskittymään tulevana vuonna johdonmukaisuuden käytännön
toimeenpanoon ja etsimään uusia käytännön ratkaisuja. Suomessa kehitysnäkökulma otetaan nykyisin
huomioon eri aloilla vaihtelevasti, usein tämä riippuu yksittäisten viranomaisten aktiivisuudesta.
Aiempina vuosikymmeninä käydyt ponnistelut mm. ympäristö- tai tasa-arvonäkökulman valtavirtaistamisesta suomalaiseen ja kansainväliseen päätöksentekoon on hyvä vertailukohta. Tarvitaan eri poliittisten
intressien yhteensovittamista, keskustelua, sitoutumista, sekä resursseja, jotta kehitysvaikutukset tulisivat
jatkossa luotettavasti varmistettua eri hallinnonaloilla. Suomessa ollaan vasta alkutaipaleella kehityspolitiikan johdomukaisuuden käytännön keinojen löytämisessä.
Toimikunta suosittaa selkeän foorumin kehittämistä hallitustason työskentelyyn politiikan eri alojen vuoropuhelun ja johdonmukaisuuden varmistamiseksi. Tällainen foorumi voisi olla esimerkiksi globaaliasioiden
ministerityöryhmä. Toimikunta suosittaa myös järjestelmällisen kehitysvaikutusten arviointijärjestelmän
kehittämistä. Tarvitaan sekä etu- että jälkikäteen tehtyjä analyysejä siitä, mitä vaikutuksia päätöksillä on
köyhyyden vähentämiseen ja muihin kehityspoliittisiin tavoitteisiin.
Suomen tuettava inhimillisen turvattomuuden vähentämistä

Kehityspoliittisen toimikunnan mielestä pyrkimys johdonmukaiseen turvallisuus- ja kehityspolitiikkaan on
edennyt. Toimikunta on tyytyväinen hallituksen turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon analyysiin
Suomen toimintaympäristöstä sekä siihen, että selonteossa on kiinnitetty huomiota kansainvälisen eriarvoisuuden ja köyhyyden vaikutuksiin turvattomuuden aiheuttajina.
Selonteon toimintalinja on kuitenkin vaatimaton sen analyysiin verrattuna. Esimerkiksi inhimillisen turvallisuuden käsite heijastuu paikoin selonteon painotuksiin, mutta jää toiminnan näkökulmasta ohueksi.
Inhimilliseen turvattomuuteen vaikuttavat mm. oikeusvaltion heikko tila, ihmisoikeuksien ja kehityksen
puute sekä eriarvoisuus. Kuitenkin toimenpiteet yksilötason turvattomuuden parantamiseen ovat vähän
esillä selonteossa.
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Toimikunta suosittaa kehitysyhteistyömäärärahojen nykyistä nopeampaa kasvattamista myös turvallisuuspoliittisin perustein. Sen mielestä Suomen tulee kuitenkin huolehtia kehitysavun määritelmän
uskottavuudesta muun muassa niin, että sotilastoiminta pidetään selkeästi kehitysyhteistyömäärärahojen
ulkopuolella. Kansainvälisessä yhteistyössä on köyhyyden vähentämisen lisäksi monia oikeutettuja rahoitustarpeita. Näiden eri yhteistyömuotojen rahoitukseen tulee etsiä kokonaisvaltaista ratkaisua. Humanitaarisen avun tulee säilyä itsenäisenä ei-poliittisena toimintana sekä Suomen että EU:n kehityspolitiikassa.
Suomessa tulisi laajentaa tutkimusta kehityspolitiikan ja turvallisuuspolitiikan yhteyksistä sekä muslimimaiden kanssa käytävää dialogia.
Kansainvälisen kaupan sääntöjen tuettava köyhyyden poistamista

Kehityspoliittinen toimikunta pitää hallituksen toimia kauppa- ja kehityspolitiikan synergioiden edistämisessä oikeansuuntaisina, mutta vielä varsin riittämättöminä. Suomen tulisi entistä aktiivisemmin lisätä
ymmärrystä näiden politiikanalojen yhteyksistä ja yhteisistä tavoitteista. Suomen tulisi myös etsiä niiden
välisiä mahdollisia ristiriitoja tai yhteisiä etuja ennen kantojen hyväksymistä.
Suomen tulee aktiivisesti edistää kehitysmaiden ruokaturvaan ja perushyödykekysymyksiin tähtääviä
ratkaisuja, jotta YK:n vuosituhattavoitteet 1 ja 8 sekä riittävä ruoka ihmisoikeutena voivat toteutua.
Tämä on erityisen tärkeää ja ajankohtaista Maailman kauppajärjestö WTO:n neuvotteluissa, joissa maatalouskaupan järjestelyt ovat yksi avainkysymys. Hyvin köyhissä maissa kauppaa koskevat ajankohtaiset
kysymykset liittyvät kuitenkin usein enemmän paikallisten ja alueellisten markkinoiden kehitykseen. Tätä
on tuettava suuntaamalla kehitysyhteistyötä köyhyysongelmista eniten kärsiville alueille ja maaseutuväestölle.
Toimikunta suosittaa avoimuuden lisäämistä kehitys- ja kauppapolitiikassa, jotta voidaan arvioida
Suomen kehitys- ja kauppapoliittisten tavoitteiden, kehitysvaikutusarvioiden sekä EU:n sisällä otettujen
kantojen sisältöä ja vaikuttavuutta unionissa. Suomen tulee aktiivisesti kartoittaa, analysoida ja ratkaista
kauppa- ja kehityspoliittisten tavoitteiden ristiriitoja. Suomen tulee arvioida WTO-neuvottelujen aloitteita
kehitysvaikutusten kannalta ja tukea köyhien maiden ja köyhimpien väestöryhmien paikallisen ruoantuotannon kehittämiseen tähtääviä aloitteita Myös Suomen on määriteltävä perushyödykepolitiikkansa
uudelleen EU:n laadittua perushyödykkeitä koskevan toimintaohjelman.
Kohti oikeudenmukaista globalisaatiota

Kehityspoliittinen toimikunta pitää tärkeänä Suomen toimintaa oikeudenmukaisemman globalisaation
kehittämisessä. Kehityspoliittinen ohjelma on hallituksen tärkein globalisaatiokysymyksiin liittyvä kannanotto, jonka mukaan Suomen tavoitteena on globalisaation hyötyjen ulottaminen tasapuolisemmin
kaikille. Viime aikoina on valmistunut monia raportteja globalisaatiosta, joista mainittakoon valtioneuvoston kanslian tuottama Osaava, avautuva ja uudistuva Suomi -raportti, Kansainvälisen työjärjestön ILOn
Oikeudenmukainen globalisaatio - mahdollisuuksia kaikille -raportti sekä Helsinki-prosessin osaraportit.
Kansainvälisillä foorumeilla on tehty useita aloitteita kansainvälisen talousjärjestelmän muuttamiseksi
sekä hallitustenvälisten järjestöjen työnjaon selkiyttämiseksi. Myös monikansallisten yritysten toiminnan
vaikutuksiin on kiinnitetty yhä enemmän huomiota. Kehityspoliittisen toimikunnan mielestä hallituksen
tuleekin ottaa selkeästi kantaa Suomen linjauksiin näiden aloitteiden pohjalta.
Toimikunta suosittaa, että hallitus laatisi johdonmukaisen toimintaohjelman, jossa linjattaisiin miten eri
raporteissa esiin nousevat kysymykset otetaan osaksi Suomen ulkopolitiikkaa ja EU-puheenjohtajuuskauden ohjelmaa. Suomen tulee rakentaa yhteistyötä toteuttamiskelpoisten talouden demokratisointialoitteiden toteuttamiseksi ja kansainvälisten instituutioiden työnjaon parantamiseksi niin, että ihmisoikeuksien,
sosiaalisen hyvinvoinnin ja ekologisen kestävyyden kannalta tärkeät normit otetaan nykyistä paremmin
huomioon. Kehitysmaiden vaikutusmahdollisuuksia ja kansallisvaltioiden demokratiakehitystä tulee vahvistaa. Myös suomalaisten yritysten yhteiskuntavastuun toteutumista kehitysmaissa on seurattava nykyistä paremmin.
Suomen oltava kehityspolitiikan kehittäjä

Kehityspoliittinen toimikunta korostaa Euroopan unionin merkitystä kehityspolitiikassa ja johdonmukaisuuden aikaansaamisessa. Suomen tulee panostaa entistä vahvemmin EU:n ulkosuhteiden ja muiden
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politiikan alojen valmistelussa siihen, että kehityspoliittisten tavoitteiden näkökulma otetaan niissä paremmin huomioon. Suomen tuleva puheenjohtajuuskausi antaa tähän mahdollisuuden.
EU:n kehitysyhteistyön tehokkuudessa ja vaikuttavuudessa on vielä paljon tehtävää. Apua annetaan
nykyisin liikaa keskituloisille lähialueille ja liian vähän kaikkein köyhimmille maille. Hallituksen tulee toimia
ponnekkaasti EU:n kehityspolitiikan uskottavuuden puolesta muun muassa laadittaessa vuosien 2007–
2013 rahoituskehyksiä, perustettaessa uutta ulkoministerin virkaa ja ulkoasiainvirastoa sekä valmisteltaessa EU:n yhteistä kehityspoliittista lausuntoa köyhyyden vähentämisen tavoitteen vahvistamiseksi.
Toimikunta suosittaa, että kehityspoliittisen johdonmukaisuuden parantaminen otettaisiin Suomen EUpuheenjohtajuuskauden painopistealueeksi. Tämä tarkoittaa toimia sekä sisällöllisesti mm. kauppa-, turvallisuus-, globalisaatio- tai maahanmuuttopolitiikassa että käytännön järjestelyissä. Kehitysyhteistyötä on
kohdennettava nykyistä vahvemmin köyhimpiin maihin, ja politiikkalinjausten on heijastettava paremmin
vuosituhatjulistuksen tavoitteita. Suomen tulee huolehtia siitä, että kehitysyhteistyön uudistamista jatketaan tehokkuuden, koordinaation ja täydentävyyden parantamiseksi.

Kehitysyhteistyö: Nykyistä enemmän ja paremmin
Kehitysyhteistyömäärärahat nopeammin 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta

Kehityspoliittisen toimikunnan mielestä hallituksen tulee kiristää omalla hallituskaudellaan määrärahojen
kasvutahtia, jotta Suomen on mahdollista saavuttaa tavoittelemansa 0,7 prosentin määrärahataso viimeistään vuoteen 2010 mennessä. Vuosituhattavoitteiden saavuttaminen vaatii kaikilta avunantajamailta
– myös Suomelta – avun nopeaa nostamista. Valtioneuvos Harri Holkerin työryhmän esittämä aikataulu
ja tavoite 0,55 prosentin bruttokansantulotasosta vuonna 2007 on edelleen hyvä. Tämän saavuttaminen
vaatii hallitukselta välitöntä politiikan tehostamista.
Jatkossa erityistä huomiota tulee kiinnittää keväällä 2005 tehtävään vuosien 2006–2009 rahoituskehyspäätökseen sekä riittävien myöntö- ja sitoumusvaltuuksien määrään vuoden 2006 talousarvioesityksessä.
Vuonna 2004 hyväksytyt kehyspäätös ja talousarvioesitys vuodelle 2005 eivät edistäneet tavoiteaikataulussa pysymistä.
Määrärahojen tärkeyttä korostavat vuosituhattavoitteiden saavuttamisen lisäksi viimeaikaiset tapahtumat Kaakkois-Aasiassa. Katastrofi osoitti Suomelle, ettei nykyinen määrärahataso riitä joustavuuteen
hätätilanteissa. On tärkeää, ettei hätätilanteisiin reagoiminen niiden vaatimalla panoksella horjuta pitkän
aikavälin yhteisyötä köyhyyden vähentämiseksi.
Toimikunta suosittaa, että valtiontalouden menokehykset vuosille 2006–2009 laadittaisiin kehitysyhteistyöhön niin, että vuonna 2007 saavutettaisiin 0,55 prosentin taso BKTL:sta, ja ettei määrärahojen kasvu
pysähdy vuoden 2007 jälkeen. Vuoden 2006 talousarvioesityksen tulee kiristää määrärahojen kasvuvauhtia huomattavasti nykyisestä. Riittävistä myöntö- ja sopimusvaltuuksien tasosta tulee huolehtia jatkossakin
pitkäkestoisen ja laadukkaan yhteistyön takaamiseksi. Määrärahoja ja valtuuksia on kohdennettava entistä voimakkaammin kaikkein köyhimpiin yhteistyömaihin.
Maayhteistyössä pitkäjänteisyyttä ja johdonmukaisuutta riittävin resurssein

Kehityspoliittisen toimikunnan mielestä kansainvälinen ympäristö on vuonna 2004 muuttunut Suomen
yhteistyömaiden kannalta myönteiseen suuntaan. Muun muassa WTO-neuvotteluissa, YK:n rakenteiden
uudistamisessa tai velkahelpotuskeskusteluissa tapahtuneisiin muutoksiin liittyy kuitenkin analysointia
vaativia kysymysmerkkejä. Näiden muutosten sekä johdonmukaisuuden toteutumisen arviointi yksittäisissä
kehitysmaissa vaatii huolellista analyysiä kunkin maan osalta.
Hallituksen pyrkimys pitkäjänteiseen ja johdonmukaiseen yhteistyöhön keskittämällä Suomen yhteistyö tiettyihin maihin on oikea, mutta käytännössä keskittäminen on vielä kesken. Suomen apuohjelmat
useimmissa pääyhteistyömaissa ovat suunniteltua paljon pienempiä, vaikka avun tarve maissa on suuri
eikä vuosituhattavoitteiden toteutuminen näytä todennäköiseltä. Eräille määräaikaisille yhteistyömaille
suuntautuu enemmän resursseja kuin useimmille pääkumppaneille. Pitkäaikaisten yhteistyömaiden kanssa
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tehtävään työhön on taattava riittävät resurssit. Toimikunta esittää kysymyksen esimerkiksi Nepalin
yhteistyöohjelman resurssitason riittävyydestä. Keskittämisen ja pitkäjänteisyyden ohella yhteistyössä
on säilytettävä joustavuus. Keskittäminen voi koskea vain valtioiden kahdenkeskistä yhteistyötä, ei
kansalaisyhteiskuntaa.
Toimikunta suosittaa jokaisesta Suomen yhteistyömaasta tehtävää analyysiä johdonmukaisuuteen
vaikuttavista tekijöistä. Kutakin yhteistyömaata varten tulee taata riittävät resurssit ohjelman toteuttamiseksi, ja tavoitteeksi asetettu kymmenen miljoonan euron taso tulee ymmärtää vähimmäistavoitteeksi. Pääyhteistyömaiden osuuden tulee olla selvästi suurempi kuin määräaikaisten yhteistyömaiden
osuus. Avun keskittämisen tulee rajoittua vain valtioiden väliseen kahdenkeskiseen yhteistyöhön – sen
ei tule koskea kansalaisyhteiskunnan kehitysyhteistyötä.
Ohjelmayhteistyö on keino uudenlaiseen kehitykseen

Kehityspoliittinen toimikunta pitää ohjelmayhteistyötä uudenlaisena mahdollisuutena aikaansaada
omaehtoisen kehityksen edellytyksiä. Ohjelmayhteistyön myötä kehitykseen käytettävissä olevia varoja
voidaan kohdentaa entistä paremmin kansallisten parlamenttien ja hallitusten hyväksymien kehittämissuunnitelmien mukaisesti. Hallituksen linjaus ohjelmayhteistyön lisäämisestä on toimikunnan mielestä oikeansuuntainen edellyttäen, että kehitysvaikutusten ja varainkäytön seuranta toimii hyvin.
Budjettituen ja sektorituen kannalta maiden köyhyydenvähentämisstrategiat ovat avainasemassa,
ja siksi Suomen on oltava nykyistä aktiivisempi näiden strategioiden valmistelussa ja arviointimittarien
laatimisessa. Avunantajayhteisön koordinoijan roolissa Suomelle tärkeät näkökohdat voivat saada
entistä paremman huomion.
Myös uusia rahoitusinstrumentteja, jotka korostavat kaupan keskeisyyttä kehityksen edellytyksiä
luotaessa, pidetään tarpeellisena. On kuitenkin kiinnitettävä huomiota siihen, että instrumenteilla
tuettavat toimet edistävät YK:n vuosituhattavoitteiden toteutumista ja kumppanimaiden etuja.
Toimikunta suosittaa, että samanaikaisesti ohjelmayhteistyön kehittämisen kanssa kehitetään niiden
seurantamekanismeja yhteistyössä Suomen ja yhteistyömaiden parlamenttien sekä kansalaisyhteiskuntien kanssa. Suomelle tärkeät näkökohdat ja vahvat osaamisalueet tulee hyödyntää strategisesti
yhteistyötä kehitettäessä. Yksityissektorin kumppanuusyhteistyötä edistävien instrumenttien kehittämistä tulee jatkaa, ja niitä on arvioitava kumppanimaiden etujen ja kehitystavoitteiden kannalta.
Suomi voi tuoda lisäarvoa kansainväliseen kehityspolitiikkaan

Kehityspoliittinen toimikunta kiinnittää huomiota hallituksen painottamaan suomalaiseen lisäarvoon
kehityspolitiikassa. Suomalaisen osallistumisen tarkastelu on myönteistä suhteessa muihin avunantajiin
tai kumppanimaihin. On tärkeää, että suomalaiset kokemukset ja lähestymistapa kehitykseen tulevat
voimakkaasti esille avunantajayhteisön keskusteluissa eri foorumeilla. Suomen tulee aktiivisesti ja
strategisesti vaikuttaa muiden toimijoiden, kuten EU:n tai kansainvälisten rahoituslaitosten, toimintatapoihin.
Lisäarvokeskustelussa on kuitenkin tärkeää, että yhteistyön lähtökohtana on yhä yhteistyökumppanin oman kehityksen tukeminen ja omien ratkaisumallien löytäminen. On huomattava, että suomalaisen lisäarvon käsitteelle ei ole vielä vakiintunutta sisältöä ja sen käyttöä eri foorumeilla on hyvä täsmentää. Suomalaisena lisäarvona voidaan pitää esimerkiksi suomalaista avoimuutta ja eri yhteiskunnallisten toimijoiden tasavertaista vuoropuhelua. Myös hyvinvointiyhteiskuntamme kehitystä, toimivia
työmarkkinasuhteita tai hyvää hallintoa voidaan pitää relevanttina yhteistyömaidemme kannalta.
Toimikunta suosittaa, että suomalaisen lisäarvon käsitettä täsmennettäisiin yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan, yritysmaailman ja hallinnon eri alojen kanssa. Suomen tulisi ottaa ohjelmayhteistyössä ja
muissa monenvälisissä keskusteluissa nykyistä strategisempi ote suomalaisten kokemusten ja kehityspoliittisen lähestymistavan heijastamiseksi yhteistyöhön. Suomi voi tuoda lisäarvoa eri politiikan aloille
korostamalla kehityspoliittista johdonmukaisuutta mm. turvallisuus-, kauppa- ja rahoituslaitospolitiikassaan EU:ssa ja monenkeskisesti.
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Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset
Kehityspoliittisen ohjelman hyväksymisen (helmikuu 2004) jälkeen sen toteutus on lähtenyt hitaasti
käyntiin ja osittain jopa kangertelee. Ohjelma on toimikunnan mielestä hyvä linjaus. Se sitouttaa
koko hallituksen YK:n vuosituhattavoitteiden saavuttamiseen, kehityspolitiikan johdonmukaisuuteen
sekä kehitysyhteistyön määrän ja laadun kasvattamiseen.
Hallitus sitoutui jo hallitusohjelmassaan tavoitteeseen päästä 0,7 prosentin bruttokansantulo-osuuteen vuoteen 2010 mennessä. Kevään kehyspäätös vuosille 2006–2008 kuitenkin jäädytti määrärahojen kasvun tulevan hallituskauden ajalta, eikä vuoden 2005 budjettiesitys taannut riittäviä valtuuksia tulevien vuosien yhteistyölle. Tämä ei toimikunnan mielestä ole vakuuttavaa toimintaa tavoitteen
saavuttamiseksi.
Kehityspoliittisen toimikunnan mielestä Suomen tulee päinvastoin panostaa kehitysyhteistyöhön
tavoiteltua enemmän. Hallituksen tulee kiristää määrärahakasvun tahtia omalla hallituskaudellaan,
jotta Suomen on mahdollista saavuttaa 0,7 prosentin BKTL-taso viimeistään vuonna 2010. Tätä
näkemystä puoltavat YK:n vuosituhattavoitteiden saavuttamisen huolestuttava tilanne, turvallisuuspoliittiset argumentit sekä Aasian katastrofi. Suomen määrärahojen tason on oltava sellainen, että
hätätilanteisiin reagoiminen niiden vaatimalla panoksella ei horjuta pitkän aikavälin yhteistyötä köyhyyden ja inhimillisen turvattomuuden vähentämiseksi. Määrän kasvamisen edellytyksenä on, että
Suomi jatkaa laadun ja tehokkuuden eteen tekemiään ponnistelujaan sekä omassa, kansainvälisessä
että EU:n kehitysyhteistyössä.
Toimikunnan mielestä Suomen tulee jatkaa ja voimistaa yhteistyön keskittämistä kehityspoliittisin
perustein valittuihin pääkumppanimaihin. Niiden yhteistyöohjelmia on kasvatettava siten,
että periaatepäätös avun keskittämisestä toteutuu myös käytännössä.
Hallituksen toimet kehityspoliittisen johdonmukaisuuden parantamiseksi eri politiikan aloilla ovat
olleet tähän asti riittämättömiä. Turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa kehityspolitiikan
merkitys konfliktien ennaltaehkäisyssä ja konflikteista toipumisessa todettiin hyvin, mutta tämä ei
juuri näkynyt toimenpideosiossa. Kauppapolitiikassa Suomi on ollut aloitteellinen kaupan ja köyhyyden yhteydestä käytävien keskustelujen herättäjänä mm. OECD:ssä ja UNCTAD:ssa, mutta ei ole
ottanut EU:ssa kovin vahvaa roolia kauppaneuvottelujen kehitysnäkökulman vahvistamiseksi. Globalisaatiopolitiikassa hallituksen linjaukset ja toimet vielä paljolti antavat odottaa itseään.
Kehityspoliittisen toimikunnan mielestä Suomen on panostettava sekä poliittisella että käytännön
keinojen tasolla nykyistä enemmän kehityspolitiikan johdonmukaisuuden aikaansaamiseen. Kuten
ympäristö- tai tasa-arvonäkökulmat aikanaan, myös systemaattinen kehitysnäkökulman arviointi ja
huomioon ottaminen vaativat poliittista keskustelua ja sitoutumista sekä konkreettisia toimenpiteitä
ja resursseja. Suomeen tulee järjestää systemaattinen kehitysvaikutusten arviointijärjestelmä, jonka
avulla sekä etu- että jälkikäteen tiedetään miten toimet eri aloilla vaikuttavat kehitysmaiden tilanteeseen. Kunkin pääyhteistyömaan osalta on tehtävä analyysi johdonmukaisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Hallituksen tulee perustaa ministeritason foorumi, esimerkiksi globaaliasioiden ministerityöryhmä,
joka arvioi poliittisten päätösten kehitysvaikutuksia ja ratkaisee mahdolliset ristiriidat kehitys- ja muiden poliittisten tavoitteiden välillä.
Suomen on otettava vahvempi ja aktiivisempi ote kehityspolitiikkaan sekä toteutettava sitä nykyistä
avoimemmin. Tämä on tarpeen EU:ssa ja kansainvälisillä foorumeilla. Suomella voi olla paljon annettavanaan, jotta EU ottaisi paremmin huomioon kehitysmaiden ja erityisesti ruokaturvan tarpeet WTOkierroksella, jotta EU:n turvallisuuspoliittisia uudistuksia kehitetään kehitysnäkökulmasta oikeaan
suuntaan tai jotta kansainvälisen avunantajayhteisön toimet kasvavassa ohjelmayhteistyössä tukevat
nykyistä paremmin kehitysmaiden omia tavoitteita ja YK:n vuosituhatjulistuksen päämääriä.
Kehityspoliittinen toimikunta rohkaisee hallitusta osoittamaan vahva sitoutumisensa heikoimmassa
asemassa olevien ihmisten tukemiseen käytännön toimin kehityspoliittisen ohjelmansa pohjalta. Tälle
on olemassa suomalaisten tuki ehkä vahvemmin kuin koskaan aiemmin.
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Hanke- ja ohjelmakohtainen yhteistyö maittain ja alueittain 2004
Maa tai alue

Maksatus, euroa

Maa tai alue

Liite 2

Maksatus, euroa

Aasia alueellinen

5097134

Laos

Afganistan

7130323

Makedonia

571290

Afrikka alueellinen

3701381

Malawi

320175

Albania

694941

Malesia

258196

Angola

1000000

Marokko

134947

Mauritania

500000

Argentiina
Armenia

91544
2800

Meksiko

1734522

245749

Azerbaidzhan

22392

Mosambik

Bangladesh

60000

Namibia

4293201

Bhutan

30000

Nepal

3848439

Nicaragua

5695644

Bolivia

421148

19685453

Bosnia-Hertsegovina

1020248

Pakistan

Brasilia

1055075

Palestiinan itsehall.alueet

Burkina Faso

1046549

Peru

1176039

Pohj.- ja Keski-Amerikka alueell.

2399836

Saharan etel.puol. Afr. al.

3182659

Sambia

4241449
7198298

Chile

105429

Egypti

3043049

Eritrea

167695

Etelä-Afrikan tasavalta

7858850

Serbia-Montenegro

Etelä-Amerikka alueellinen

1091457

Somalia

Etiopia

4358671

Sri Lanka

295981
3457957

700000
203417

Filippiinit

144177

Sudan

1000000

Georgia

598017

Syyria

10720

Guatemala

1616819

Tansania

9668695

Honduras

1001139

Thaimaa

129222

Indonesia

317117

Tunisia

57500

Intia

622656

Turkki

28251

Irak

5000000

Iran

24999

Itä-Timor
Kambodzha
Kehitysmaat jakamaton
Kenia

Vietnam

192003
8964248

1464535
2323389
22499550
3079923

Keski-Aasia alueellinen

100000

Kiina

423636

Kirgizstan

Venezuela

1020853

Kroatia

66666

Kuuba

334800

157

158
7,3

6,9

9,8

3,7
1,6

15,5
1,4
4,9
3,0

3,4
.
1,3
4,8
0,9

1,7
9,9
.
2,5
1,8

.
9,9
.
.
7,2

9,9
.
.
0,7

.
.
2,0
0,5

Afrikan kehitysrahasto AfDF

Latinalaisen Amerikan kehityspankki IDB

Pohjoismaiden kehitysrahasto NDF

Muut alueelliset kehityspankit ja -rahastot

9,6

8,1

7,2

9,0

YHTEENSÄ

234,3 167,9 108,8

15,4

14,5

12,1

20,1

20,1

18,3

17,6

23,8

67,2 123,5 149,8 156,0 168,5 165,0 166,9 183,8 223,7 221,1

12,8

22,0

17,4

22,2

60,7

32,6

3,0

.

5,3

5,3

16,3

.

.
.

.

.

.

.

Euroopan kehitysrahasto EKR

Muut järjestöt yhteensä

5,7
63,1

2,6
64,2

.
61,6

1,4
49,5

4,3
47,9

2,5
42,1

5,6
42,1

.

4,9
37,4

4,9
31,1

4,9

.
.

.
.

.
.

Maailman ympäristörahasto GEF

0,4

9,6
0,4

4,7
2,1

2,1

1,6

4,7

5,5
13,0
12,5

0,9

0,1

1,6

1,7
3,0

0,0
0,1

26,8
3,3
0,1

13,5
10,3
4,9
1,5

31,4
3,5

33,1
7,1

34,2
.

14,9
3,4

3,4

10,7
12,2

10,0

7,0

7,0

6,9

6,9

3,4

3,4

9,8
9,0

12,6

12,1

12,2

11,8

6,9

12,6
11,2

13,5

13,1

13,0

2003

2002
14,5

13,5

2001
12,5

13,0

2000
12,5

11,7

1999

Suomen osuus EU:n kehitysyhteistyöbudjettiin

.

9,7
12,0

.

8,0
25,8

.

Aasian kehitysrahasto AsDF

24,8

7,1
2,1

9,6
35,5

23,5
43,1

38,5
43,1

Maailman elintarvikeohjelma WFP

Maailmanpankki / IDA

7,6

11,7

11,6

9,8
5,6

7,6
5,1

8,7
5,1

6,1
5,1

21,7

13,0

9,9

12,8

26,1

YK:n lastenrahasto �UNICEF

YK:n pakolaispäävaltuutettu UNHCR

10,8

8,4

6,2

6,3

12,0

12,1

10,8

9,3

13,5

1998

1997

1996

1995

14,6

4,5

YK:n väestörahasto UNFPA

13,7

39,0

1993 1994

28,6

1991

Järjestö

YK:n kehitysohjelma UNDP

1992

Monenkeskinen kehitysyhteistyö järjestöittäin 1991–2003, MEUR

Monenkeskinen kehitysyhteistyö järjestöittäin 1991-2003, MEUR
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Liite 4
HUMANITAARINEN APU VUONNA 2004 MAITTAIN
Varsinainen humanitaarinen apu
ALUE/MAA

JÄRJESTÖ

MYÖNTÖ
EUR

AASIA

MAA/ALUE
YHTEENSÄ

AVUN KOHDE / TARKOITUS

5 450 000

Afganistan
Afganistan
Afganistan
Afganistan
Afganistan
Etelä-Aasian alue: Bangladesh,
Intia, Nepal
Georgia
Georgia
Myanmar
Palestiinalaisalueet
Palestiinalaisalueet
Pohjois-Korea
Pohjois-Korea

IOM
KUA
SPR/ICRC
UNHCR
UNICEF

200 000
200 000
600 000
400 000
300 000

1 700 000

SPR/IFRC
SPR/ICRC
SPR/ICRC
SPR/ICRC
UNRWA
UNRWA
FAO
UNICEF

450 000
250 000
200 000
300 000
500 000
600 000
350 000
300 000

450 000
450 000

Pohjois-Korea
Pohjois-Korea

SPR/IFRC
WFP

500 000
300 000

AFRIKKA

300 000
1 100 000
1 450 000

Sisäiset pakolaiset
Hätäapu
Hätäapu
Pakolaisapu
Perusterveydenhuolto
Tulvan uhrien auttaminen
Hätäapu Abhasiaan
Apu konfliktin uhreille
Apu konfliktin uhreille
Pakolaisapu, lisäavustus
Pakolaisapu, lisäavustus
Satotuloksen parantaminen
Perusterveydenhuolto, vesi
ja sanitaatio
Terveysohjelmaan
Elintarvikeapu

24 300 000

Itä-Afrikka ja Afr. Sarvi
Suuret Järvet ja Keski-Afr.
Suuret Järvet ja Keski-Afr.
Eteläinen Afrikka
Eteläinen Afrikka
Eteläinen Afrikka
Länsi-Afrikka

UNHCR
WFP
UNHCR
WFP
UNHCR
WFP
KUA

1 400 000
300 000
1 000 000
500 000
850 000
560 000
400 000

Länsi-Afrikka
Länsi-Afrikka
Algeria
Angola
Angola
Angola
Angola
Angola
Burundi
Burundi
Burundi
Burundi
Eritrea
Eritrea
Eritrea
Eritrea
Etiopia
Etiopia

UNHCR
UNHCR
WFP
KUA
SPR/ICRC
UNICEF
WFP
IOM
UNICEF
UNHCR
WFP
SPR/ICRC
UNICEF
WFP
KUA
WFP
WFP
PELA ry

600 000
850 000
300 000
300 000
1 000 000
300 000
300 000
300 000
300 000
400 000
200 000
300 000
300 000
400 000
200 000
200 000
400 000
100 000

1 400 000
1 300 000
1 910 000

1 850 000

300 000
2 200 000

1 200 000

1 100 000

1 200 000

Pakolaisapu
Elintarvikeapu
Pakolaisapu
Elintarvikeapu
Pakolaisapu
Elintarvikeapu
Hätäapu (pakolaiset, sisäiset
pakolaiset)
Pakolaisapu
Pakolaisapu
Elintarvikeapu
Angolan paluumuutto
Hätäapu
Perusterveydenhuolto
Elintarvikeapu
Paluumuuttajien avustaminen
Perusterveydenhuolto
Pakolaisten paluuohjelma
Elintarvikeapu
Apu väkivallan uhreille
Perusterveydenhuolto
Elintarvikeapu
Apu kuivuuden uhreille
Elintarvikeapu
Elintarvikeapu
Apu kuivuuden uhreille
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Varsinainen humanitaarinen apu
ALUE/MAA

JÄRJESTÖ

MYÖNTÖ
EUR

Etiopia
Kenia
Kenia
Kenia
Kenia
Kongon dem. tasavalta
Kongon dem. tasavalta
Kongon dem. tasavalta
Kongon dem. tasavalta

WFP
WFP
KUA
UNICEF
WFP
SPR/ICRC
WFP
SPR/ICRC
WHO

700 000
200 000
200 000
250 000
400 000
500 000
600 000
500 000
150 000

Liberia
Liberia
Liberia
Liberia
Liberia

PELA ry
SPR/ICRC
UNHCR
UNICEF
WHO

130 000
500 000
400 000
300 000
150 000

1 480 000

Norsunluurannikko
Ruanda
Somalia
Somalia
Sudan
Sudan

SPR/ICRC
SPR/ICRC
UNICEF
WFP
IOM
KUA

500 000
300 000
200 000
200 000
150 000
200 000

500 000
300 000
400 000

Sudan
Sudan, Darfur
Sudan, Darfur

SPR/ICRC
SPR/ICRC
WFP

500 000
300 000
400 000

Sudan
Sudan
Sudan, Darfur
Sudan, Darfur

UNICEF
WFP
KUA
UNICEF

400 000
600 000
300 000
400 000

Tansania
Tansania
Tshad
Tshad
Tshad
Uganda
Uganda
Uganda
Uganda

Fida Internat.
Fida Internat.
UNHCR
WFP
SPR/IFRC
WFP
WFP
UNICEF
WHO

110 000
110 000
200 000
200 000
300 000
300 000
300 000
250 000
200 000

Uganda (Pohjois)

Fida Internat.

140 000

Zimbabwe

SPR/IFRC

1 000 000

AMERIKKA

MAA/ALUE
YHTEENSÄ

1 050 000

1 750 000

3 250 000

220 000
700 000

1 190 000

1 000 000

Elintarvikeapu
Elintarvikeapu
Ruoka-apu
Perusterveydenhuolto
Elintarvikeapu
Hätäapu
Elintarvikeapu
Apu konfliktin uhreille
Naisten ja lasten psykososiaalisen
tilanteen parantamiseksi
Hätäapu sisällissodan uhreille
Hätäapu
Pakolaisapu
Perusterveydenhuolto
Naisten ja lasten psykososiaalisen
tilanteen parantamiseksi
Hätäapu
Hätäapu
Perusterveydenhuolto
Elintarvikeapu
Sisäiset pakolaiset
Hum. apu (Bor, Jongl,
Eastern Equatoria)
Hätäapu
Hätäapu Darfurin konfliktin uhreille
Hum. apu nälänhätään Darfurin
alueella
Perusterveydenhuolto
Elintarvikeapu
Hätäapu Darfuriin
Hum apu. Darfurin alueelle, lapset
ja naiset
Pakolaisapu
Pakolaisapu
Pakolaisapu
Elintarvikeapu
Pakolaisapu
Elintarvikeapu
Elintarvikeapu
Perusteveydenhuolto
Sisäisten pakolaisten terveystilanteen parant.
Pohj.-Ugandan vastarintaliikkeen
terrorisoimien ihmisten auttaminen
Hätäapu

800 000

Haiti

UNICEF

200 000

200 000

Dominik.Tasavalta ja Haiti
Karibian alue

SPR/IFRC
SPR/IFRC

50 000
250 000

50 000
250 000
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AVUN KOHDE / TARKOITUS

Perusterveydenhuolto, vesi
ja sanitaatio
Hätäapu tulvien uhreille
Karibian myrskyjen uhreille

Liitteet
Varsinainen humanitaarinen apu
ALUE/MAA

JÄRJESTÖ

Kolumbia

SPR/ICRC

MYÖNTÖ
EUR

MAA/ALUE
YHTEENSÄ

300 000

300 000

EUROOPPA
Pohjois-Kaukasia
Pohjois-Kaukasia
Pohjois-Kaukasia

AVUN KOHDE / TARKOITUS

Hätäapu

1 800 000
SPR/ICRC
SPR/ICRC
KUA

1 000 000
500 000
300 000

YLEISAVUSTUKSET

1 800 000

Tshetshenian hätäapu
Apu konfliktin uhreille
Tshetshenian pakolaisapu

12 150 000

Yleisavustus
Yleisavustus

IOM
ISDR

Yleisavustus

OCHA

1 000 000

Yleisavustus
Yleisavustus
Yleisavustus

ICRC
SPR/IFRC
SPR/IFRC

1 000 000
200 000
200 000

Yleisavustus
Yleisavustus

UNHCR
UNRWA

7 000 000
2 500 000

YHTEENSÄ
BUDJETOITU 2004

150 000
100 000

Kuljetusrahasto
Tuki ISDR:n toimintaan,
luonnonkatastrof.est.
Yleisavustus (kenttäkoordinaatioon 200 000 €)
Päämajatuki
Katastrofivalmiuden parantaminen
Kapasiteetin ja valmiuden
kehittäminen
Yleisavustus
Yleisavustus

44 500 000
44 500 000

Humanitaarinen miinatoiminta vuonna 2004
AASIA

2 450 000

Afganistan
Kambodzha
Kambodzha

UNMAS
1 000 000
HALO Trust
670 000
Handicap Int. 100 000

Kambodzha
Laos
Sri Lanka
AFRIKKA
Angola
Angola
Angola
Somalia

KUA
UNDP
MAG

250 000
300 000
130 000

HALO Trust
KUA
SPR/ICRC
HALO Trust

150 000
450 000
400 000
200 000

EUROOPPA
Bosnia-Hertsegovina
Pohjois-Kaukasia

300 000
130 000
1 200 000
1 000 000
200 000

Miinanraivaus
Miinanraivaus
Miinanraivaus, miinaonnettomuustietopankki
Miinanraivaus
Miinanraivaus
Konfliktin jälkeinen rehabilitaatio
Miinanraivaus
Miinatoimintaohjelma
Miinauhrit, miinatietoisuus
Miinanraivaus

350 000
SPR/ICRC
SPR/ICRC

170 000
180 000

ERITTELEMÄTÖN

170 000
180 000

Miinatoimintaohjelma
Miinatoimintaohjelma

800 000

Yleisavustus
Yleisavustus

GICHD
UNICEF

100 000
200 000

Yleisavustus

UNMAS

500 000

YHTEENSÄ
BUDJETOITU 2004

1 000 000
1 020 000

Geneven miinakeskus
Miinatietoisuusohj. Afrikassa
(Sudan, Eritrea)
Kansalliset miinaselvitykset.

4 800 000
4 800 000

161

162

Alue

Saharan eteläp. Afrikka

Maa tai alue

YHTEENSÄ

Turkki

1,20

0,00

0,60

.

6,95

.

.

0,03

0,03

.

0,44

0,07

0,46

1,00

0,18

0,07

0,22
0,03

0,41

Guinea

0,07

0,10

0,52
0,66
0,68
0,51
0,63
0,63
0,62
0,54
0,22
0,18
0,46
1,53

Ghana

0,15

8,11

0,05
0,05
0,03
0,01
0,01
0,02
.
.
.
.
0,36

0,52

Gambia

8,56
4,86

6,71
5,64

4,04
6,14

2,83
5,57

2,63
6,29

3,39
5,78

2,93
5,60

1,10
5,62

0,16
3,35

1,26

6,00

12,43

Etiopia

0,60

.

Etelä-Afrikka

.

.

.

Eritrea

.

.

1,83

.

0,21

.

0,23

.

0,34

.

0,34

.

0,37

.

0,51

.

0,63

.

0,50

.

0,15

.

1,03

0,06

0,08

Djibouti

0,99
0,02

1,25

0,93

1,05

0,77

0,36

0,05

0,27

0,56

1,35

0,57

0,87

.

0,51

.

0,45

.

0,29

Burundi

0,37

0,62
.

0,03

Burkina Faso

0,02

0,16

0,14
0,05
0,11

0,10
0,08
0,12

0,18

0,01

0,30 -0,11

1,41

Botswana
0,01

0,27
0,14
0,16

0,10
.
0,01

.
.
.

.

.

0,03

0,03
0,01

3,44

3,36

3,40

1,06

0,57

2,90

0,02

0,05

0,01

.
2,27

.
1,40

0,01

0,02

-0,17

-0,06

1,23

.

3,96

0,22

-0,06

0,01

5,48

0,20

1,27

.

4,14

0,20

0,73

.

3,76

0,09

0,01 -0,02

.

2,54

0,05

0,32

.

2,12

-0,08

.

2,45

0,01

0,17

.

3,22

0,01

0,03

.

3,77

0,24

Benin

0,77

.

0,04

0,98

0,28

.

4,88 11,90 11,45 12,31 30,81 21,43 24,38 17,95 16,12

-2,87

.

0,03

0,55

0,06

-0,24

.

9,52

0,48

0,00

0,10

Angola

.

0,17

0,04

0,00

6,04

.

0,08

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

0,26 -0,78

.

1,50

0,08

0,09

0,28

.

4,72

.

7,44

-0,93

.

1,15

0,02

0,22

Tunisia

5,82

0,11

.

0,23 -0,10

.

3,37

0,01

0,18

0,41

0,50

Marokko

.

0,37

14,58 12,53

0,17

Libya

Egypti

0,27

.

1,80 -0,36

12,08 23,61

6,31

.

.

.

0,03

.

.

.

0,02

Slovenia

.

.

0,35

.

.

.

Serbia-Montenegro

.

.

.

Moldova

.

.

Makedonia

.

.

0,06
0,14

0,57

1,63

0,81

0,34

0,81

.

.

.

.

.

.

Kroatia

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

0,54

0,01

0,65

Kreikka

0,11

0,43

2,57

.

2,61

.

1,80

.

1,19

.

2,24

.

.

.

.

. -0,03

.

6,19

7,04

4,95

5,34

4,64

7,62

8,05

7,71

1,44 11,59

.

.

.

.

6,01

1,19

1,01

0,52

0,36

0,35

0,37

0,81

0,09

0,16

0,17

0,17

0,19

0,43

5,33 21,65

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

.

Eurooppa (erittelemätön)

Ent. Jugoslavia (eritt.)

Bosnia-Hertsegovina

Albania

Saharan pohjoisp. Afrikka Algeria

EUROOPPA

Eurooppa

Kahdenvälisen kehitysyhteistyön maksatukset alueittain ja vastaanottajamaittain 1991–2003, MEUR

Liitteet

Liite 5

Alue

Maa tai alue

.

.

.

0,02

Togo

Tsad

27,59

Tansania

Sudan

0,04

0,66

2,17
0,69

4,83

9,92

10,34

Somalia

Swazimaa

0,01

0,02

0,05

0,02

.

.

.

.

.

.

.

6,87

1,11

26,34 15,15 19,78

1,03

.

.

1,56

.

0,04

2,10

0,86

0,02

0,63

0,37

0,61

8,73

2,60

2,04

.

.

6,98

.

0,71

1,16

0,30

0,63

9,07

5,18

0,79

.

.

.

.

1,18

0,34

0,50

0,28

6,40

4,51

0,50

.

0,02

0,06

.

0,09

.

0,04

8,72 10,71

.

0,78

0,12

.

0,35

7,40

6,65

0,74

0,03

.

.

0,10

.

0,01

.

1,26

2,50

0,69

0,32

3,63

3,53

0,61

.

.

0,13

.

7,15

.

.

.

0,04

.

0,06

0,01

0,04

0,54

0,15

1,01

.

0,03

0,01

.

0,06

0,79

0,11

0,49

.

0,09

.

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

.

.

.

0,02

.

.

11,65

.

3,02

2,64

1,43

0,20

4,14

3,87

0,79

.

.

0,18

.

8,50

19,47

0,00

0,10

0,05

0,90

0,17

1,30

.

0,13

1,68

.

1,19

.

1,42

4,99

5,58

.

0,15

2003

6,01

.

.

2002

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
5,41

6,59

.

Sierra Leone

4,97

0,11

5,96

1,39

2,84

2,03

0,15

.

.

1,09

0,04

0,60

.

.

0,96

.

.

.

2001

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

0,18

.

.

0,68

0,04

0,76

.

.

1,27

.

8,39

0,19

.

.

1,20

0,04

0,51

0,01

.

0,28

5,82

0,00 -0,00

.

0,02

.

8,13

8,70

0,21

Senegal

4,92

0,28

0,00

.

0,06

.

7,65

23,47 14,59 11,49

15,62

0,34

0,18

9,17 11,03

0,20

17,26

.

0,12

0,00

0,02

0,22

0,27

7,34

17,20

Sambia

Saharan eteläp. Afrikka (eritt.)

Ruanda

.

0,35

Norsunluurannikko

Päiväntasaajan Guinea

0,52

Nigeria

Namibia

0,31

11,93

Mosambik

Niger

0,20

16,42

Mauritius
0,22

.

.

.

.

.

.

Mauritania

.

.

.

.

0,03

0,02

0,25

0,17

Mali

.

0,18

0,02

0,01

0,33

0,24

0,01

0,57

0,02

0,17

0,01

0,11

0,22

0,29

0,59

0,21

.

0,42

.

.

2,01

3,85

.

0,39

.

.

.

Malawi

Madagaskar

0,91

Liberia

.

.

.

.

.

0,01

.

0,31

0,42

0,20

0,77

0,87

.

4,38

0,02

3,85

0,05

4,68

0,03

3,72

0,07

0,06

0,04

2,53

4,50

5,28

7,31

.

0,01

0,01

.

2000

0,05

0,34

1999

0,02

.

1998

0,16

.

1997

0,11

15,55

0,11

.

0,45

.

.

.

.

0,01

0,69

1996

1995

1994

1993

1992

23,20

0,28

1991

Lesotho

Kongon tasavalta

Kongon dem. tasav. (Zaire)

Komorit

Kenia

Kamerun

Guinea-Bissau

Liitteet

163

164

Etelä-Amerikka

2,35
1,78
0,66
0,93
0,51
2,45
1,85
1,61
4,17
2,97 12,70

8,41

1,03
0,39

.

.

.

.

.

.

.

.

.

0,01

0,01

.

0,01

0,02
0,02
0,00
.
.
.

.

.

.

-0,37

-0,28

Etelä-Amerikka (eritt.)

Peru

5,08

.

3,01

.

0,10

0,10

Kolumbia

Paraguay

0,03

.

0,26

.

Guyana

1,91

.

0,03

.

0,15

0,10

0,18 -0,37

0,20

0,42

-0,17

0,95

Ecuador

Chile

0,19
0,19

0,03

0,07

0,12

0,20

Brasilia

0,14

.

0,01

.

0,04

0,02

2,15

.

0,07

.

0,26

0,08

0,46

0,03

0,07

.

0,19

0,09

0,19

0,03

0,07

.

0,92

0,04

-0,43

0,31

0,20

.

0,04

0,01

0,16

0,15

-0,52

0,41

0,63

.

0,23

.

0,57

0,09

-0,63

0,31

1,30

.

0,06

.

0,86

0,26

-0,67

0,24

1,52

.

0,39

0,01

1,20

0,26

0,05

0,36

1,70

.

0,53

0,01

3,34

0,31

0,07

1,46

1,43

.

0,47

0,02

1,86

0,53

0,11

1,29

0,73

0,11
0,55

0,02

0,32

0,07

0,24

0,09

0,28

0,01

0,31

0,12

0,49

0,07

0,25

0,03

0,13

0,02

Bolivia

0,23

0,05

0,08

.

0,06

0,10

0,05

Argentiina

0,02

4,20

5,02

3,57

4,62

3,12

3,47

3,00

2,41

4,37

5,13

4,44

3,89

0,01

3,19

Panama

Pohj.- ja Keski-Amerikka (eritt.)

.

.
6,98
6,26
7,50
8,51
9,07
6,75
6,54

3,96

4,71

4,45

7,74

10,56

16,71

Nicaragua

.

0,02
0,17
0,25

0,15
0,25

0,03

0,24

0,21

0,16

0,08

0,14

0,00

0,12

0,01

0,49

.

0,90

.

1,02

0,01

1,31

0,41

1,56

0,49

1,14

Kuuba

Meksiko

Jamaika

0,06
0,81

0,14
.

0,68

0,01

.

0,02

0,03

.

.

0,08
.

0,06

0,03

.

0,03

0,00

0,05

.

.
0,03

0,02
0,03

Haiti

Honduras

0,05

0,50
1,35

0,45
0,98

0,62
0,58

0,12
0,18

0,22
0,88

0,12

.

0,35

0,07

0,79

.

0,05

.

0,02

0,22

0,18

.

0,04

.

.

0,12

0,23

.

.

.

.

0,09

.

0,07

.

0,10

.

.

0,09

.

0,12

.

0,04

0,08

0,09

.

.

.

-0,03

0,20

-0,02

0,35

.

.

.

-0,10

0,22

0,23 -0,00

0,30

.

.

.

-0,13

0,03

0,33

.

0,17

.

-0,05

0,53

0,28

.

0,00

.

-0,06

0,05

.

.

0,04

.

-0,17

El Salvador

.

Dominikaaninen tasav.

0,14

0,02

.

-0,11

Guatemala

.

0,27

.

-0,12

199,99 152,39 83,69 80,39 63,00 65,05 62,41 65,13 68,62 75,73 84,86 96,96 103,55

31,88

Dominica

Costa Rica

Belize

YHTEENSÄ

Barbados

AFRIKKA

Afrikka (erittelemätön)

0,91

0,25

0,71

0,20

0,20

-1,85

0,77 -0,79

4,28

5,73

0,91

9,51

7,49

7,98

2003

Zimbabwe

2002
0,83

2001
0,85

2000
0,76

1999
1,09

1998
1,01

1997
0,94

1996
0,82

1995
0,94

1994
0,27

1993
0,46

1992
1,12

1991

1,01

Maa tai alue

Uganda

Pohjois- ja Keski-Amerikka

Afrikka

Alue

Liitteet

Maa tai alue

Etelä- ja Keski-Aasia

2,14
.
0,37
0,05

0,07
0,07
0,00

0,05
0,41
0,03

0,07
0,46
.

0,04
1,11
.

.
0,83
.

.
0,34
.

0,02
0,10
.

0,07
0,01
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

Kazakstan

Kirgisia

Malediivit

0,96
2,69

2,33

1,17

1,23 -0,30

1,61

0,91

0,84

0,88

1,04

1,26

0,88

1,79

1,01

2,16

1,25

4,25

Intia

0,65

2,52

0,63

0,52
0,28
0,67
0,13
0,72
.
0,07

1,13

0,01
.

0,25

0,08

0,34

.

.

Georgia

.

.

Etelä- ja Keski-Aasia (eritt.)

0,02
0,23

0,15

0,11

1,38

0,07

0,02

0,04

.
.

0,63
.

.

0,65

.

.

0,55

0,36

.

0,69

2,19

.

0,58

Burma (Myanmar)

.

0,63
0,04

.

.

.

0,71

.
0,06

0,03

0,80

0,09

0,01

0,05

3,46

.
0,14

0,15

4,42

0,30

9,74 16,19 12,01

Bhutan

4,10

10,74

Bangladesh
7,99

0,17

0,17
.

0,49
.

.

.

.

.

Azerbaidzan

0,10

5,38
0,19

3,38

2,61
0,25

.

2,27

2,73
0,21

.

1,02

.

.

.

.

1,14

1,42

1,08

1,55

Afganistan

Armenia

.

0,10

.

0,12

.

0,07

.

.

.

0,05

.

.

.

0,02

.

.

.

0,05

.

0,00

.

0,02

0,05

0,24

.

.

.

Palest. hall. alaiset al.

0,03

4,54

2,85

4,65

3,15
2,13
0,92

2,24

0,64

.

.

.

.

Oman

0,26

.

3,70

.

.

.

.

.

.

.

0,03

1,38

0,03

.

Lähi-itä (erittelemätön)

Saudi-Arabia

1,30

0,32

.

0,17

.

.

0,20

.

.
0,02

0,48

0,18

Syyria

.
0,05

.
0,10

.
0,08

.
0,16

.
0,11

.
0,34

.
0,08

.
0,02

.
0,02

.
0,05

0,08

0,01
0,18

0,04
0,27

Kuwait

Libanon

.
0,05

0,04

0,03

.

.

.

.

0,03

.

.

.
3,72

0,05

.

.

1,64

2,89

0,04

.

.

1,90

.
1,80

0,07

.

.

1,92

.
1,61

0,12

.

.

3,11

.
3,34

0,10

.

0,01

1,53

.
3,71

0,19

.

0,01

3,15

.
4,12

0,56

0,00

0,00

1,12

.
4,22

0,58

.

0,00

1,62

1,92

0,00

Jordania

0,04

0,33

0,88

.
2,26

0,02

.

.
1,46

Jemen

Israel

1,81

1,43

3,91

Iran

.
4,53

.
2,10

.
2,71

Bahrain

Lähi-itä

.

0,04

0,02

0,04

0,05

.

.

.

8,24 11,57 11,80 16,18 16,92 17,22 22,95 21,71

.

.

.

0,15

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

0,01

.
0,15

0,00

0,06

0,50

0,03

0,03

0,02

0,03

.

.

.

2003

2002

2001

.

0,00

2000

.

.

1999

.

0,02

1998

.

0,02

1997

0,03

1996

0,01

1995

0,00

1994

5,96

1993

0,03

1992

0,05

1991

Irak

Amerikka (eritt.)

YHTEENSÄ

Amerikka

Venezuela

Uruguay

AMERIKKA

Alue

Liitteet

165

166
.

.

.

.

Tadzikistan

Turkmenistan

Uzbekistan

Fidzi

Oseania

Kehitysmaat (erittelemätön)

Kehitysmaat

KAHDENVÄLINEN YHTEENSÄ

YHTEENSÄ

OSEANIA

Papua-Uusi-Guinea

Oseania (erittelemätön)

YHTEENSÄ

AASIA

12,49

Vietnam

48,28

0,19

0,07

.

0,13

72,30

4,37

9,72

46,81

0,09

0,06

0,03

.

74,13

3,19

7,04

38,43

0,04

0,04

.

.

50,28

2,60

7,06

.

31,02

0,03

0,03

.

.

49,47

1,53

8,22

6,08

.

0,40

-0,29

1,15

.

.

11,93

.

0,29

.

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

.

.

.

35,20

0,12

0,03

0,09

.

53,79

3,49

7,17

36,53

0,07

0,05

0,02

.

61,97

2,89

7,82

5,63

47,19

0,11

0,07

.

0,04

63,01

6,81

7,21

4,35

53,48

0,08

0,08

.

.

67,90

5,21

6,27

3,60

62,81

0,24

0,14

0,09

.

61,05

4,44

5,78

3,51

64,84

0,26

0,15

0,12

.

63,75

2,81

7,62

3,04

68,28

0,23

0,13

0,10

.

63,36

5,57

7,63

1,65

.
4,89

0,27
.

.

.

.

.

.

0,01

1,76

.

1,30

2,58

0,06

3,43

1,75

0,07

-2,25

1,42

.

1,00

4,30

0,06

2,87

2,02

0,59

.

0,48

0,36

0,01

0,50

0,85

0,28

-3,52

1,72

.

0,84

10,24

0,12

3,07

4,04

0,44

.

0,66

0,61

.

0,86

0,51

-3,52

2,07

.

0,84

11,87

0,10

3,96

3,00

0,46

.

0,96

0,25

.

0,96

0,19

-2,24

2,00

.

1,01

12,41

0,07

2,00

0,70

.

2,97

0,00

0,03

0,76

0,24

-2,43

1,17

.

0,17

13,17

0,86

2,06

1,59

.

1,36

0,01

.

1,01

0,45

0,94

0,69

4,69

1,21

0,98

2003

5,94

2002

5,23

2001

0,33

-4,06

1,17

.

0,99

15,01

.

1,18

0,29

.

0,94

0,06

0,02

0,34

0,91

1,11

6,02

2000

398,17 317,82 232,88 187,65 161,67 165,77 174,54 187,79 225,91 235,55 250,56 266,70 273,25

58,04

0,27

0,05

.

0,22

98,93

15,40

5,68

3,66

2,38

2,62

Thaimaa

Aasia (erittelemätön)

0,02

.

0,04

0,38

2,37

0,33

0,82

19,68

Singapore

0,89

0,42

6,34

0,03

0,04

.

8,38

.

0,17

0,00

0,06

.

9,21

.

Malesia

0,09

0,12

.

9,67

1,25

.

0,11

.

8,61

.

Mongolia

Laos

Korean tasavalta

Korean kansantasav.

Kiina

Kaukoitä (erittelemätön)

0,02

.

.

0,44

.

0,71

.

Itä-Timor

2,15

0,45

1,37

1,36

2,09

Indonesia

Kambodza

.

0,32

-0,11

.

0,57

-0,13

.

0,83

1,09

0,05

Hongkong (Kiina)

1,02

1,02

0,98

.

0,07

0,81

.

0,01

0,61

.

.

0,95

.

.

0,73

.

.

0,50

.

0,43

.

1,64

2,50

0,53

0,63

0,53

1,20

4,48

6,03

Filippiinit

.

.

7,22

9,21

Sri Lanka

5,36

1999

0,97

11,72

1998

0,88

5,80

1997

1,08

4,23

1996

1,17

4,48

1995

1,20

5,62

1994

0,51

0,55

5,69

12,14

12,23

1,19

1993

1992

1991

1,43

Maa tai alue

Pakistan

Nepal

Aasia

Kaukoitä

Alue
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TOIMIALOITT.
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.

Muu monisektori

Ohjelma- ja tavara-apu

.

.

.

.

10,05

.

.

.

37,95

3,76

5,87

35,47

.

.

.

7,74

.

4,80

48,10

52,89

0,59

25,86

32,39
8,15
42,00

6,06

32,51

2,09

2,98

30,52

35,60

0,51

8,81

41,72

0,17

8,82

13,92

22,89

0,73

9,04

17,91

0,96

2,74

17,94

21,64

0,54

12,13

54,67

0,51

1,86

6,19

8,55

13,14

0,76

6,59

20,49

0,16

2,34

9,59

12,09

2001

2002

2003

30,36

0,37

7,20

37,92

1,54

1,77

9,35

12,66

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

45,84

0,67

6,95

53,45

1,63

4,72

7,59

13,94

1,97

3,82

11,55

3,01

0,13

20,47

16,76

58,32

15,23

4,57

27,84

36,67

14,35

.

12,65

0,84

.

.

0,51

0,02

3,37

1,77

4,58

6,60

12,68

376,39 210,26 154,02 108,74 105,59 109,65 133,16 168,17 130,45 147,03 229,08 248,30 247,25

.

Naiset kehityksessä

83,62

Ympäristönsuojelu

MONILLA TOIMIALOILLA
TAPAHT. TOIM.*

0,74

60,76

23,27

Teollisuus, kaiv.toiminta sekä
rakennus

2,79

46,03

28,62

Maa-, metsä- ja kalatalous

45,11

0,88

0,05

0,21

1,34

1,47

6,10

.

1,76

2,29

0,59

.

4,00

.

0,11

.

0,20

.

0,55

.

0,79

0,82

8,90

54,74 107,54

Kauppa ja matkailu

.

1,08

4,75

0,48

2,27

2,83

11,64

3,65

0,76

1,19

13,19

17,87

35,22

23,90

0,03

1,85

14,28

12,24

20,18

1,54

0,58

0,50

7,30

6,17

22,68

1,41

.

1,10

3,83
27,87

20,87

18,66

1,67

2,24

6,65

1,97

6,04

13,07

6,97

7,17

5,42

1,60

14,47

94,66

9,48

5,00

TUOTANTO

Liike-elämä

Pankit ja rahoitus

Energia

Tietoliikenne

6,32

32,84

Kuljetus ja varastointi

32,99

6,75

28,95

5,18

15,07

4,22

134,61

Sosiaalipalvelut

TALOUSELÄMÄN
PERUSRAKENTEET

3,15

1,35

7,25

13,86

Julkinen hallinto ja
kansalaisyhteiskunta

11,50

11,15

13,19

17,74

12,13

13,50

17,72

24,54

53,76

1,41

1,16

0,68

1,34

0,25

2,56

.

1,26

3,06

0,00

Väestö

Vesihuolto ja sanitaatio

11,13

19,75

15,75

18,22

2000

93,62 130,33 175,33 159,40

22,94

16,08

1999
84,68

4,89

14,77

1998
85,78

8,59

5,79

1997
61,24

6,49

10,99

1996
42,23

13,58

5,71

1995
35,74

3,47

9,01

42,69

6,97

7,66

38,00

6,13

63,71

25,44

103,41

E1991 E1992 E1993 E1994

Terveys

SOSIAALINEN KEHITYS

TOIMIALOITT.
KOHDENN.

Opetus

Toimiala

Kohdennus/yhteensä

Kahdenvälisen kehitysyhteistyön sitoumukset toimialoittain 1991–2003, MEUR
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168
20,26

78,99

2,83

42,11

2,00

60,73

2,52

2,06

13,45

67,07

22,49

4,12

13,76

50,88

3,80

4,34

16,18

26,05

8,99

7,80

16,67

45,31

63,27 117,03

12,01

5,15

16,90

28,43

70,20

13,76

0,92

17,28

36,47

85,01

5,14

6,58

20,17

42,55

82,38

11,74

0,58

22,25

41,18

0,00

96,58

5,03

15,26

22,49

41,11

522,93 376,82 233,00 150,85 166,33 176,72 184,02 231,43 247,48 217,22 314,09 330,67 343,83

2,56

1,76

13,46

25,86

2003

KAHDENVÄLINEN
YHTEENSÄ

0,33

Erittelemätön

2,96

18,54

23,92

0,03

2002

146,54 166,57

8,83

21,03

17,78

Tuki kansalaisjärjestöille

Hallintokulut

71,21

85,01

Hätäapu
22,99

6,00

.

0,76

.

0,84

24,05

2001

2000

1999
34,89

1998

1997

1996

1995
19,71

18,09

.

51,51

E1991 E1992 E1993 E1994
20,24

Toimiala

Velkajärjestelyt

TOIMIALOITT. JAKAM.
YHT.

Kohdennus/yhteensä

Kahdenvälisen kehitysyhteistyön sitoumukset toimialoittain 1991–2003, MEUR
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398,2 317,8 232,9 187,7 161,7 165,8 174,5 187,8 225,9 235,6 250,6 266,7 273,2

YHTEENSÄ

75,9

61,6

50,1

41,9

42,5

0,0

52,0

.

53,2

.

69,4

.

75,9

.

-0,9

82,1

.

-1,1

93,6

0,0

1,2

94,8

0,0

5,9

54,3

108,7

0,0

1,2

55,6

Maittain jakamaton

0,0

1,6

41,2

0,2

-0,2

52,1

30,4

1,7

0,6

47,9

33,2

0,5

0,9

25,6

53,6

Korkeatuloiset maat

3,9

28,0

40,6

28,0

23,7

47,0

3,2

28,7

46,6

87,9

9,2

32,7

47,9

83,1

2003

Ylemmän keskitulotason maat

33,6

49,1

74,8

2002

57,9

42,4

67,8

2001

60,0

35,1

60,5

60,8

46,9

2000

Alemman keskitulotason maat

52,0

49,9

1999

1998

1997

72,6

47,9

1996

86,8

65,9

57,6

132,9 106,5

Vähiten kehittyneet maat

1995

Muut matalan tulotason maat

1994

1993

1992

1991

Tuloluokka

Kahdenvälisen kehitysyhteistyön maksatukset maaluokittain 1991–2003, MEUR
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Kahdenvälisen kehitysyhteistyön maksatukset
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1. Sosiaalinen kehitys
2. Talouselämän perusrakenteet
3. Tuotanto

4. Monilla toimial. tap. toim.
5. Hätäapu
6. Muu toiminta
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KEHITYSPOLIITTISEN VIESTINNÄN JULKAISUT
LINJAUKSET JA STRATEGIAT
• Kehityspoliittinen ohjelma, valtioneuvoston
periaatepäätös 2004 (suomi, ruotsi, englanti,
ranska, espanja) (*)
• Maaseutukehityksen linjaus, 2004 (*)
• Finland's Rural Development Strategy for
International Development, 2004 (*)
• Kehitysmaapolitiikan toiminnallistaminen
Suomen kehitysyhteistyössä, 2001 (suomi,
ruotsi, englanti) (*)
• Suomen kehitysmaapoliittinen linjaus 1998
(suomi, ruotsi, englanti, ranska) (*)
VUOSIKERTOMUKSET, TILASTOT JA
HANKELUETTELOT
• Suomen kehitysyhteistyö 2003 (suomi, ruotsi,
englanti) (*)
• Suomen kehitysyhteistyön perustilastot
2004 (*)
• Kansalaisjärjestöhankkeet 2004 (*)
• Kahdenväliset hankkeet 2004 (*)

•

•

•

•

•

•
TAUSTATIETOA
• Suomen kehitysyhteistyö, perusesite 2005
(suomi, ruotsi, englanti, ranska, espanja) (*)
• Finland's Report on the Millennium
Development Goals, 2004 (*)
• 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,
2004 (*)
• Financing Business Opportunities in Latin
America and the Caribbean (englanti,
espanja), 2003 (*)
• Financing Business Opportunities in Asia,
2003
ELEMENTS FOR DISCUSSION
• Public-Private Partnerships and International
Health Policy-making. How can public interests
be safeguarded? By Judith Richter, 2004 (*)
• 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

•

•

•

•
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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 (*)
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
North-South 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)

TEEMAESITTEET
• Ympäristö ja Suomen kehitysyhteistyö,
(suomi, englanti), 2002 (*)
• Lapsissa on tulevaisuus, Lapsen oikeudet
kehitysyhteistyössä, (suomi, englanti), 2002 (*)
• Koulutus kaikille, Suomen opetusalan
kehitysyhteistyö (suomi, englanti), 2001 (*)
• Suomi, EU ja kehitysmaat (2000, suomi, ruotsi) (*)
• Demokratia ja ihmisoikeudet – tie rauhaan
ja kehitykseen (1999) (*)

171

Liitteet

• Humanitaarinen apu Suomen
kehitysyhteistyössä (1999, suomi, englanti) (*)
• Naiset, miehet ja kehitys. Tasa-arvo Suomen
kehitysyhteistyössä (1999, suomi, englanti) (*)

OPPAAT
• Budjettitukiyhteistyö Suomen
kehitysyhteistyössä, 2004 (*)
• Budget Support Cooperation in Finland's
Development Cooperation, 2004 (*)
• 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
Anti-corruption 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 YKjärjestöistä, 1999 (*)
• Guidelines for Programme Design,
Monitoring and Evaluation, 2000 (saatavana
vain verkkoversiona)
KANSAINVÄLISET TEHTÄVÄT
• Kehitysmaat kutsuvat, 2000
• Avoimet tehtävät - kuukausittain ilmestyvä
luettelo kansainvälisten järjestöjen
avoimista tehtävistä, maksuton, tilaukset
rekrytointiyksiköstä puh. (09) 1341 6461, 1341
6465
KOULUAINEISTOT
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• 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
integroituminen Euroopassa"
tietopaketti 14–18-vuotiaille. 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 ja kehityspolitiikasta.
Ilmestyy kerran kuussa. (*)
• (*) Julkaisu löytyy verkkoversiona PDF-muodossa
osoitteessa http://global.finland.fi
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Lyhenteitä ja termejä
AfDB
AfDF
AITIC
Andien yhteisön maat
AKT-maat
AsDB
AsDF
BKT
BKTL
Bretton Woods -laitokset
CAP

African Development Bank, Afrikan kehityspankki
African Development Fund, Afrikan kehitysrahasto
Agency for international trade information and cooperation,
Kansainvälisen kauppatiedon ja yhteistyön järjestö
Bolivia, Ecuador, Kolumbia, Peru ja Venezuela
Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alueen maat (EU-yhteyksissä)
Asian Development Bank, Aasian kehityspankki
Asian Development Fund, Aasian kehitysrahasto
Bruttokansantuote
Bruttokansantulo (sisältää BKT:n lisäksi tuotannontekijätulot ulkomailta
nettoarvoisina)
Maailmanpankkiryhmän rahoituslaitokset ja IMF

CIMIC

Consolidated Appeals Process, YK:n humanitaaristen järjestöjen
yhteisvetoomus
Consultative Group on International Agricultural Research,
Kansainvälinen maataloustutkimusohjelma
Center for International Forestry Research, Kansainvälinen
metsäntutkimuskeskus
Civilian-military cooperation, sotilaiden ja siviilien välinen yhteistyö

DAC

Development Assistance Committee, OECD:n kehitysapukomitea

EBRD

European Bank for Reconstruction and Development, Euroopan
jälleenrakennus- ja kehityspankki
European Centre for Development Policy Management, Kehityspolitiikan
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
Education for All, Koulutus kaikille -prosessi
Euroopan kehitysrahasto
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö

CGIAR
CIFOR

ECDPM
ECHO
ECOSOC
ECOWAS
EFA
EKR
ETYJ
FAO
FSO

Food And Agriculture Organisation, YK:n elintarvike- ja
maatalousjärjestö
Fund for Special Operations, Latinalaisen Amerikan
kehityspankkiryhmän pehmeäehtoisia lainoja myöntävä rahasto

GDI

Gender-related Development Index, UNDP:n kehittämä sukupuolten
tasa-arvoa kuvaava kehitysindeksi

HDI

Human Development Index, UNDP:n kehittämä inhimillisen kehityksen
indeksi
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HIPC-ohjelma

ITC
ITU

Maailmanpankin käynnistämä ohjelma raskaasti velkaantuneiden köyhien
maiden (Heavily Indebted Poor Countries) auttamiseksi
International Committee of the Red Cross, Punaisen Ristin
kansainvälinen komitea
Haagin sotarikostuomioistuin
International Development Association, Kansainvälinen kehitysjärjestö,
Maailmanpankkiryhmään kuuluva rahoituslaitos
Interamerican Development Bank, Latinalaisen Amerikan kehityspankki
International Fund for Agricultural Development, Kansainvälinen
maatalouden kehittämisrahasto (YK-järjestö)
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
International Labour Organisation, Kansainvälinen työjärjestö
International Monetary Fund, Kansainvälinen valuuttarahasto
International Organisation for Migration, Kansainvälinen
siirtolaisuusjärjestö
Ihmisoikeusasioiden neuvottelukunta
International Strategy For Disaster Reduction, ISDR koordinoi YK:n
ohjelmia, jotka pyrkivät vähentämään luonnonkatastrofien tuhoja
International Trade Center, Kansainvälinen kauppakeskus
International Telecommunication Union, Kansainvälinen televiestintäliitto

Kepa
KPT

Kehitysyhteistyön palvelukeskus
Kehityspoliittinen toimikunta

LDC-maat

Least Developed Countries, Vähiten kehittyneet maat

MDG

Millenium Development Goals, vuosituhattavoitteet

NDF
NEPAD

Nordic Development Fund, Pohjoismainen kehitysrahasto
New Partnership for Africa’s Development, Afrikan kumppanuusohjelma
mantereen kehittämiseksi
Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Iso-Britannia, Irlanti ja Hollanti

ICRC
ICTY
IDA
IDB
IFAD
IFRC
IGAD
ILO
IMF
IOM
IONK
ISDR

Nordic+ -ryhmä
OAS
OCHA
ODA
OECD
OHCHR

PRS
PYM
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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
Office of the High Commissioner for Human Rights, YK:n
ihmisoikeusvaltuutetun toimisto
Poverty Reduction Strategies, maiden omat köyhyyden
vähentämisohjelmat
Edustustojen hallinnoima paikallisen yhteistyön määrärahaa, jota
käytetään ennen kaikkea yhteistyömaan kansalaisyhteiskunnan
kehittämiseen.
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SADC
SPR

Southern African Development Community, Eteläisen Afrikan
kehitysyhteisö
Suomen Punainen Risti

TTT-yhteistyö T

aloudellinen, teollinen ja teknologinen yhteistyö

UNAIDS
UNCTAD

United Nations Programme on HIV/AIDS, YK:n hiv/aids-ohjelma
United Nations Conference on Trade and Development, YK:n kauppa- ja
kehityskonferenssi
United Nations Development Assistance Framework, pyrkii parantamaan
YK:n kehitysohjelmien keskinäistä koordinaatiota maaohjelmissa
United Nations International Drug Control Programme, YK:n
huumevalvontaohjelma
United Nations Development Group, YK:n kehitysryhmä
United Nations Development Programme, YK:n kehitysohjelma
United Nations Economic Commission for Europe, YK:n Euroopan
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

UNDAF
UNDCP
UNDG
UNDP
UNECE
UNEP
UNESCO
UNFPA
UNHCR
UNICEF
UNIDO
UNIFEM
UNMAS
UNMIK
UNODC
UNRISD
UNRWA

WBI
WFP
WHO
Wider World

WTO

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 Summit on the Information Society, YK:n tietoyhteiskuntahuippukokous
World Trade Organisation, Maailman kauppajärjestö

YAUN

EU:n yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvosto

WSIS
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