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1. Määrärahojen nosto 0,7 prosenttiin
Suomi on sitoutunut Eurooppa-neuvoston vuonna 2005 tekemään päätökseen nostaa
kehitysyhteistyön määrärahat 0,51 % BKTL:sta vuoteen 2010 mennessä. Tämä on
minimitavoite vanhoille jäsenmaille. Suomen talouskasvu on ollut ennakoitua parempaa.
Jotta kehitysyhteistyönmäärärahat kasvaisivat tasaisesti kohti EU:n yhteistä tavoitetta,
tulisi vuodeksi 2008 esitettyä 845,4 miljoonan euron määrärahaa nostaa noin 26
miljoonalla.
Suomen tulee kunnioittaa kansainvälisiä sitoumuksiaan kehitysyhteistyön saralla ja pystyä
pitämään kiinni EU:n yhteisestä minimitavoitteesta. Jotta 0,7 % osuuden saavuttaminen
vuoteen 2015 mennessä pysyy mahdollisena, tulee Suomen lisätä kehitysapuaan
vuosittain noin 100 miljoonalla eurolla. YK:n vuosituhattavoitteiden saavuttaminen vaatii
euromääräisiä satsauksia myös Suomen kehitysyhteistyömäärärahoihin.


Suomen tulisi nostaa vuoden 2008 kehitysyhteistyömäärärahoja 26
miljoonalla eurolla

2. Kehitysyhteistyön pirstaloituminen
Avun tuloksellisuuden parantamiseksi Suomen tulisi vähentää kehitysyhteistyönsä
pirstaleisuutta ja pyrkiä keskittämään rahoituksensa enenevässä määrin pitkäaikaisiin
yhteistyömaihin silloin kun yhteisesti sovitut edellytykset siihen ovat olemassa.
Keskittäminen
mahdollistaa
paikallisten
olosuhteiden,
kehitysmaiden
omien
köyhyydenvähentämissuunnitelmien sekä muiden avunantajien toimien paremman
huomioimisen Suomen kehitysyhteistyössä. Avun keskittäminen etenee hitaasti, vaikka
myös uusi kehityspoliittinen ohjelma painottaa sen etuja.

Pitkäaikaisten yhteistyömaiden määräraha
Suhteessa maa- ja aluekohtaiseen kehitysyhteistyöhön
Suhteessa varsinaiseen kehitysyhteistyöhön
Suhteessa kaikkeen kehitysyhteistyöhön

2006
100,4 M euroa
55,4%
19,4%
15,0%

2007
2008
108,4 M euroa 129,1M euroa
54,6%
53,6%
18,6%
18,9%
14,5%
15,3%

3. Monenvälisen kehitysyhteistyön kohdentuminen
Vuoden 2008 talousarvion mukaan monenkeskisestä kehitysrahoituksestamme runsaat 90
miljoonaa euroa suunnataan kansainvälisille kehitysrahoituslaitoksille ja hieman yli 80
miljoonaa euroa YK-järjestöille. Aikaisemmin näiden tahojen rahoitusosuus on ollut sama.
Tämä on selkeä poliittinen linjaveto, jonka kriteereistä tulisi keskustella julkisesti.
Valmisteilla
oleva
kehityspoliittinen
ohjelma
alleviivaa
YK:n
avainasemaa
kehityspolitiikassa. Kehityspolitiikkaa seuraavat järjestöt tukevat tätä painotusta.

Kepa myöskin tukee UaV:n lausuntoa (3/2007 vp) ja korostaa, että monenkeskisen avun
suhteellisen osuuden lisääminen tarjoaa hyvän keinon kasvavien määrärahojen
tehokkaalle kanavoimiselle.


Kehitysrahoituslaitosten ja YK-järjestöjen rahoituksen suhde
monenkeskisessä kehitysyhteistyössä tulee säilyttää samana

4. Kehitysavun ennakoitavuus
Kehitysyhteistyötä seurataan nykyisin OECD:ssä sovittujen, mitattavien tavoitteiden avulla.
Nämä mittarit on kirjattu Pariisin julistukseen. Suomi on edistynyt hyvin Pariisin julistuksen
toimeenpanossa. Vuonna 2006 suoritetussa ensimmäisessä seurantatutkimuksessa kävi
ilmi, että Suomen avun suurin ongelmakohta on sen heikko ennakoitavuus.
Kehitysrahoituksen ennakoimattomuus estää yhteistyömaiden ministeriöitä ja muita
yhteistyökumppaneita toteuttamasta tehokkaasti kansallisia köyhyydenvähentämis- ja
kehityssuunnitelmiaan. Kun budjetit muuttuvat kesken vuoden on tuloksellinen toiminta ja
suunnitelmallisuus mahdotonta.


Suomen tulee parantaa apunsa ennakoitavuutta ja Ulkoasiainministeriön
kertoa edistyksestä eduskunnalle
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