KEHITYSYHTEISTYÖHÖN JA ILMASTOTOIMIIN TAATTAVA RIITTÄVÄ RAHOITUS
Kepan vetoomus hallituksen kehysriiheen
18.3.2013
Sitoumusta 0,7 prosentin osuudesta ei saa rikkoa
Suomi on sitoutunut nostamaan kehitysyhteistyön määrärahat 0,7 prosenttiin
bruttokansantulostaan vuoteen 2015 mennessä. Samanaikaisesti hallitus päätti syksyn 2012
budjettiriihessään jäädyttää vuosien 2013-2014 kehitysyhteistyön määrärahat euromääräisesti
vuoden 2012 tasolle ja leikata vuoden 2015 määrärahoista noin 30 miljoonaa. Jäädytyspäätös
tarkoittaa tämänhetkisen talouskasvuennusteen valossa kehitysyhteistyövarojen jäämistä 0,54
prosenttiin bruttokansantulosta. Suomi on kaukana antamistaan lupauksista.
Suomi ei voi uskotella olevansa vastuullinen ja ihmisoikeuksia ajava maa ilman tekoja –
kehitysyhteistyö- ja ilmastorahoituksen määrä on yksi kansainvälisen uskottavuuden mittareista.
Talous- ja ilmastokriisien seuraukset tuntuvat kipeimmin juuri köyhimmissä maissa ja kaikkein
köyhimpien ihmisten elämässä. Sitoumusten saavuttaminen vaatii hallitukselta konkreettisia toimia
ja selkeän suunnitelman kehitysyhteistyön määrärahojen nostamisesta.
→ Suomen tulee sitoumustensa mukaisesti nostaa kehitysyhteistyömäärärahojen osuus 0,7
prosenttiin bruttokansantulosta vuoteen 2015 mennessä. Hallituksen tulee laatia selkeä
suunnitelma sitoumusten täyttämiseksi.
Uutta ja erillistä ilmastorahoitusta
Suomi on sitoutunut rahoittamaan kehitysmaiden ilmastotoimia. Hallitus on kuitenkin päättänyt
ottaa kehitysmaiden ilmastotoimiin käytettävät varat köyhyyden vähentämiseen tarkoitetuista
kehitysyhteistyömäärärahoista. Kehitysyhteistyömäärärahojen käyttäminen ilmastonmuutoksen
torjuntaan kaivaa maata tärkeiden kehitystavoitteiden alta. Vuoden 2013 budjetti sisältää
ilmastorahaa 64 miljoonaa euroa, yli 20 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2012. Jos
ilmastorahoitus katetaan varsinaisesta kehitysyhteistyöstä, tulee kehitysyhteistyöhön jäämään
lähivuosina entistä vähemmän rahaa ilmastorahoitussitoumusten kasvaessa.
Ilmastonmuutos on globaali haaste, jota ei voida rahoittaa köyhyyden vähentämisen
kustannuksella. Suomen ei tulisi laskea ilmastorahoitusta osaksi kehitysyhteistyön 0,7 prosentin
sitoumusta.
→ Ilmastorahoituksen on oltava uutta ja erillistä, eikä Suomen tule laskea sitä osaksi
aiempaa 0,7 prosentin sitoumusta.
→ Hallituksen on laadittava strategia Suomen ilmastorahoitussitoumusten täyttämiseksi
vuoden 2013 jälkeen.
Päästöoikeuksien huutokauppatulot korvamerkittävä kehitysyhteistyöhön ja ilmastotoimiin
Hallitus on päättänyt ohjata 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 ja luotettavuus on ensiarvoisen tärkeää sekä kehitys- että
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ilmastorahoituksen osalta. EU:n päästöoikeuksien huutokauppa on nykyisellään hyvin epävarma
tulonlähde, eikä siten yksinään riittävä tai luotettava rahoituslähde Suomen kasvavien
ilmastositoumusten rahoittamiseksi. Suomen tulee edistää uusien rahoitusmekanismien ripeää
käyttöönottoa ja sitoutua ohjaamaan merkittävä osa saaduista tuloista kansainväliseen
ilmastorahoitukseen ja kehitysyhteistyöhön.
→ Hallituksen tulee kuluvan kevään aikana korvamerkitä päästöhuutokaupasta saatavat
tulot kehitysyhteistyöhön ja ilmastotoimiin.
Suomella on varaa osallistua köyhyyden vähentämiseen
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 ja
Suomen on kiinnitettävä huomiota myös uusien rahoituslähteiden käyttöönottoon.
Suomi ei voi ummistaa silmiään maailmanlaajuisilta köyhyys- ja ilmasto-ongelmilta. Me
allekirjoittaneet uskomme, että Suomella on varaa tukea maailman köyhimpiä myös globaalin
talouskriisin keskellä. Rohkea toiminta on erityisen tärkeää vuosituhattavoitteiden määräajan
lähestyessä.
Parhain terveisin,
Kepa
Abilis-säätiö
ADRA Finland Säätiö
African Care ry
Ammattiliitto Pro
Ammattiliitto Pro ry
Art in Tanzania ry
Attac ry
Eetti ry
Emmaus Helsinki
Etnia ry
Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä ry
Fida International
FIDIDA ry
Helsingin Diakonissalaitos
Hämeenlinnan maailmankauppayhdistys ry
IBBY Finland ry
Ihmisoikeusliitto
Invalidiliitto ry
Kansainvälinen vapaaehtoistyö ry
Kehys ry
Kenfin Bridge ry.
Keski-Aasian kansojen yhdistys Julduz ry
Kirkon Ulkomaanapu
Kulttuurikameleontit ry
Käymäläseura Huussi ry.
LiiKe ry
Lohjan maailmankauppaseura
Maailman musiikin keskus ry
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Maailman Sarjakuvat - Världens Serier ry.
Maailmankauppojen liitto ry
Marttaliitto
Nakurun lapset ry
Näkövammaisten keskusliitto ry
Operaatio Mobilisaatio ry
Opettajien Lähetysliitto
Pacific Islands Friendship Society ry (PIFS)
Pelastakaa lapset ry
Plan Suomi Säätiö
Raahen Kehitysmaayhdistys ry
Rauhankasvatusinstituutti ry
Reilun kaupan edistämisyhdistys ry
Rovaniemen kehitysmaayhdistys ELIMU ry
SHALIN Suomi ry
Solidaarisuus
Sosialidemokraattiset Nuoret SONK ry
Suomen Aasia-Eurooppa kansalaisfoorumi (AEPF Finland)
Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus - SASK
Suomen Caritas ry
Suomen Keskustanuoret
Suomen Kristillinen Lääkäriseura ry
Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto
Suomen luonnonsuojeluliitto
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys SLEY ry
Suomen lähetysseura
Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry
Suomen Nuorten Naisten Kristillisten Yhdistysten Liitto ry
Suomen Pakolaisapu ry
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry
Suomen Pipliaseura ry
Suomen Rauhanpuolustajat ry
Suomen Somalia-verkosto ry
Suomen UNICEF
Suomen UNWomen
Suomen World Vision ry
Suomi-Kuuba-seura ry
Suomi-Namibia-Seura ry
Suomi-Somalia Seura ry
Taksvärkki ry
Turun Maantieteellinen Seura
Tähdenkantajat ry
U-landshjälp från Folk till Folk i Finland UFF
Vasemmistonuoret
Vietnam -seura ry
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO ry
Vihreä Sivistysliitto ry
Väestöliitto
WaterFinns ry
Wimma Liikuttaa ry
WWF Suomi
Wycliffe Raamatunkääntäjät ry.
Yhteiset Lapsemme ry
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