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Hyvä ministeri,
Vuoden 2013 budjettia koskevat neuvottelut ovat käsillä. Valtiovarainministeriön talousarvioesitys
noudattaa kehitysyhteistyön osalta aiemmin tehtyjä päätöksiä, eli määrärahat jäädytetään
euromääräisesti lähelle kuluvan vuoden tasoa.
Jäädytyspäätös tarkoittaa tämänhetkisen talouskasvuennusteen valossa kehitysyhteistyövarojen
jäämistä 0,54 prosenttiin bruttokansantulosta. Suomi on kaukana antamastaan sitoumuksesta nostaa
kehitysyhteystyövarojen BKTL-osuus 0,7 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä.
Suomen kehitysyhteistyörahoituksen kasvu viimeisten viiden vuoden aikana oli rohkaisevaa.
Nousimme määrärahakehityksessä kohti edistyksellistä Pohjoismaiden leiriä. Istuvan hallituksen
tulisi jatkaa samalla linjalla.
Kuvaa Suomesta vastuullisena ja ihmisoikeuksia ajavana maana ei ylläpidetä ilman tekoja –
kehitysyhteistyörahoituksen määrä on yksi kansainvälisen uskottavuuden mittareista. Talous- ja
ilmastokriisien seuraukset tuntuvat kipeimmin juuri köyhimmissä maissa ja kaikkein köyhimpien
ihmisten elämässä.
Ilmastorahoituksen oltava uutta ja erillistä
Suomi on päättänyt ottaa kehitysmaiden ilmastotoimiin käytettävät varat kehitysyhteistyöstä. Nyt
käsiteltävä talousarvioesitys sisältää tätä rahaa 64 miljoonaa euroa, yli 20 miljoonaa euroa enemmän
kuin tänä vuonna. Ilmastonmuutoksen torjuminen on uusi haaste, jota ei voida rahoittaa köyhyyden
vähentämisen kustannuksella.
Maailmanlaajuisia kehityskysymyksiä ei ratkota nimeämällä köyhyyden vähentämiseen tarkoitettuja
varoja uudelleen. Suomen ei tulisi laskea ilmastorahoitusta osaksi kehitysyhteistyön 0,7
prosenttiosuuden sitoumusta. Ilmastorahoituksen tulisi olla uutta ja erillistä.
Päästöhuutokaupan tuloja korvamerkittävä
Hallitus on päättänyt ohjata ensi vuonna alkavasta EU:n päästöoikeuksien huutokaupasta saatavia
tuloja kehitysyhteistyöhön ja ilmastorahoitukseen. Ilman näitä tuloja Suomen eteneminen kohti 0,7
prosentin tavoitetta on nykyisen määrärahakehityksen puitteissa mahdotonta.
Rahoituksen ennakoitavuus on tuloksia tuottavan kehitysyhteistyön kannalta välttämätöntä. Myös
ilmastorahoituksen tulisi olla ennakoitavaa ja luotettavaa. Päästökauppatuloihin liittyy kuitenkin
useita epävarmuustekijöitä: tulojen määrästä ei ole tietoa, ja korvamerkitsemättömille rahoille on
monta ottajaa. Hallituksen tulee korvamerkitä riittävästi päästökauppatuloja kehitysyhteistyöhön ja
ilmastorahoitukseen viimeistään keväällä 2013. Rahoituksen turvaamiseksi tulevaisuudessa järjestöt
ovat tunnistaneet useita uusia rahoituslähteitä, joiden edistämiseen Suomen tulee panostaa.

Talouskriisiä ei saa maksattaa köyhimmillä
Kehitysyhteistyö toimii. Viime vuosien aikana on tehty paljon töitä YK:n vuosituhattavoitteiden
saavuttamiseksi. Edistysaskeleita on otettu muun muassa köyhyyden puolittamisessa, puhtaan veden
saatavuudessa ja tyttöjen koulunkäynnissä. Talouskriisi ei saa hidastaa hyvää kehitystä.
Avunantajamaiden lipsuminen rahoitussitoumuksistaan vaarantaa onnistumiset, ja vielä
saavuttamattomat vuosituhattavoitteet lipuvat yhä kauemmaksi.
Tulevien talouskriisien välttämiseksi on syytä lisätä rahoitusmarkkinoiden vakautta verotuksella.
Rahoitusmarkkinaverolla voitaisiin tasapainottaa julkista taloutta ja saada finanssimarkkinat
osallistumaan talouskriisin kustannuksiin. Finanssitransaktiovero laajentaisi veropohjaa tuoden tuloja
muun muassa kehitys- ja ilmastorahoitukseen.
Globaalit haasteet ovat valtavia, eikä Suomi voi sulkea niiltä silmiään. Me uskomme, että Suomella
on varaa tukea maailman köyhimpiä myös globaalin talouskriisin keskellä ja pyydämme hallitusta
pitämään tämän mielessään tulevan budjettiriihen neuvotteluissa.
Parhain terveisin,
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