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Kansalaisjärjestöjen kannanotto 24.2.2005
Kansalaisjärjestöt vaativat, että hallitus pyörtää viimekeväisen kehyspäätöksensä. Hallituksen
tulisi pitää kiinni hallitusohjelmastaan ja huolehtia omalta osaltaan siitä, että Suomen
kehitysyhteistyömäärärahat saavuttavat 0,7 prosenttia BKTL:stä vuoteen 2010 mennessä.

1. Köyhyyttä vastaan, globaalin turvallisuuden puolesta
Äärimmäisen köyhyyden puolittaminen vuoteen 2015 mennessä on vielä mahdollista jos
sitoumuksissa pysytään, totesi tammikuussa julkaistu YK:n vuosituhattavoitteiden
toteutumista käsittelevä raportti (1).
Suomen hallituksen ja YK:n viimesyksyisissä turvallissuuspoliittisissa selonteoissa
äärimmäisen köyhyyden vähentäminen nostetaan avainasiaksi myös globaalin turvallisuuden
parantamisessa (2).

2. Suomi panostaa kehitysyhteistyöhön EU:n keskiarvoa vähemmän
Viime kuukausien tapahtumat ovat osoittaneet, että suomalaiset haluavat auttaa ja toivovat
hallitukselta aktiivisempaa osallistumista köyhyyden vastaiseen työhön.
Suomi ei tällä hetkellä kanna vastuutaan YK:n vuosituhattavoitteiden täyttämisestä. Vuonna
2003 Suomi käytti kehitysyhteistyöhön 0,35 prosenttia bruttokansantulosta (bktl). Tämä on
selvästi alle EU-maiden maksatusten keskiarvon (0,44 prosenttia) ja kaukana pohjoismaiden
keskiarvosta (0,7 prosenttia) (3). Vuodeksi 2005 Vanhasen hallitus on budjetoinut
kehitysyhteistyöhön 0,39 prosenttia bktl:stä.
Kehitysyhteistyömäärärahojen alhainen taso heikentää Suomen kansainvälistä arvostusta.
Suomen poikkeuksellisen heikko osallistuminen kehitysyhteistyöhön mainittiin muun muassa
YK:n vuosituhattavoiteraportissa.

3. Nykyisillä suunnitelmilla hallitusohjelman tavoitteiden saavuttaminen
mahdotonta
Hallitus on hallitusohjelmassaan sitoutunut tavoittelemaan 0,7 prosentin
kehitysyhteistyömäärärahatasoa vuoteen 2010 mennessä. Vanhasen hallitus on kuitenkin
nostanut määrärahoja hitaasti ja siirtänyt suuren osan nostosta seuraavan hallituksen
vastuulle.

Valtiontalouden kehyssuunnitelmat ovat räikeässä ristiriidassa hallituksen vaalilupausten
kanssa. Viime maaliskuussa sovittu budjettikehys vuosille 2005-2008 estää määrärahojen
tasaisen noston seuraavan kolmen vuoden aikana (4). Esimerkiksi vuoden 2007 ja 2008
määrärahat ovat yhtä suuret, mikä tarkoittaa bktl-osuuden laskua. Näin viime vuoden
kehyspäätös on käytännössä mitätöinyt hallitusohjelman lupaukset.
Ulkoministeriön toiminta- ja taloussunnitelmassa ehdotetaan vuoden 2009 määrärahatasoksi
vain 0,56 prosenttia (5). 0,7 prosentin tason saavuttaminen vuonna 2010 vaatisi yhtäkkisen
hyppäyksen yhdessä vuodessa, mikä on pitkäjännitteiseen kumppanuuteen pohjautuvalle
kehitysyhteistyölle suuri ongelma.
Istuva hallitus on siis käytännössä tehnyt tulevan hallituksen tehtävän täysin mahdottomaksi.

4. Avun tarve kasvanut tsunamin vuoksi
Apu tsunamin uhreille on tarpeen ja Suomen tulee pitää kiinni lupauksestaan myöntää
alueelle 50 miljoonaa euroa hätäapua ja tukea jälleenrakennukseen. Apua muille köyhille
maille ei kuitenkaan saa tämän vuoksi leikata. Maailmassa kuolee joka viikko saman verran
ihmisiä nälkään kuin tsunami vaati uhreja. Tsunami-avun ja muiden sitoumusten täyttäminen
yhtäaikaisesti on mahdollista vain hallituksen budjettikehystä laajentamalla.

5. Kehitysyhteistyömäärärahoja nostettava tasaisesti 0,7 prosenttiin
vuonna 2010
Suomen kansainvälinen maine ja uskottavuus kärsivät, ellei hallitus vakavissaan pyri 0,7
prosentin bktl-tavoitteeseen. Nykyhallituksen talouskehykset tekevät 0,7 prosentin tavoitteen
saavuttamisen seuraavalle hallitukselle mahdottomaksi.
Allekirjoittaneet kansalaisjärjestöt odottavata hallituksen pitävän kiinni vaalilupauksistaan.
Järjestöt vaativat, että määrärahoja nostetaan 0,7 prosenttiin hallituksen tämänhetkisiä
suunnitelmia nopeammin ja tasaisemmin.
Perustelut järjestöjen kannanotolle valtiontalouden kehyksistä 2006-2009.
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