EU:n kehitysministerien kokous 25.11.2019
Arvoisa kehitys- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari,
Haluamme välittää teille marraskuun ulkoasiainneuvoston alla huomioitamme EU:n tulevaan
kehitysrahoitukseen ja sukupuolten tasa-arvoon liittyen.
Euroopan unionilla on merkittävä rooli globaalin köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämisessä.
Parhaillaan neuvotellaan uutta Naapuruus, kehitys ja kansainvälisen yhteistyön välinettä (NDICI),
joka käytännössä määrittelee taloudelliset raamit EU:n globaalille toiminnalle vuosina 2021-2027.
Tulevina vuosina EU tarvitsee vahvan ulkosuhderahoituksen ja kannatammekin vahvasti
Euroopan komission ehdotusta EU:n ulkosuhderahoituksen kokonaismäärän
kasvattamisesta noin 10 prosenttiin koko monivuotisesta rahoituskehyksestä vuosille 2021–
2027.
NDICI-väline ei voi olla ensisijaisesti EU:n ulkopoliittinen rahoitusväline, jolla edistetään sen
omia intressejä muuttoliikkeen, turvallisuuden ja ulkopolitiikan saralla. Uuden
ulkosuhderahoitusvälineen tulee vahvistaa EU:n sitoumus sen perussopimuksissa määriteltyihin
kehityspolitiikan päätavoitteisiinsa: köyhyyden vähentämiseen (SEUT art. 208) sekä
ihmisoikeuksien edistämiseen ja kestävän kehityksen tukemiseen kehitysmaissa (SEU art.
21(2)(d)) sekä kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030:een.
Jos tulevasta ulkosuhderahoitusvälineestä päätetään ohjata merkittävä osa muuttoliikkeen
hallintaan, tulee varmistaa, että
-

Kaikki muuttoliikkeen hallintaan liittyvä toiminta on ihmisoikeusperustaista. EU:n
kehitysyhteistyövaroilla ei missään tilanteessa saa aiheuttaa negatiivisia vaikutuksia
hyödynsaajille (do no harm -periaate).
Kehitysyhteistyövaroja tulee jatkossakin ohjata kehitysyhteistyön tuloksellisuuden
periaatteiden kuten kumppanimaan tarpeiden ja omistajuuden perusteella.
Kehitysyhteistyörahoitusta ei tule ehdollistaa kumppanimaita muuttoliikkeen hallintaan
kuten palautussopimukseen tai rajavalvontaan. Ehdollistaminen sotii kehitysyhteistyön
tuloksellisuutta vastaan ja vahingoittaa myös EU:n mainetta arvopohjaisena toimijana.
Muuttoliikkeen hallintaan ohjattavien varojen (kuten muunkin rahoituksen) kohdalla tulee
toteuttaa vaikuttavuusarvioinnit ja konsultaatiot.

Euroopan kehitysrahoitusarkkitehtuurin kehittämisessä tulisi keskittyä ennen kaikkea
kehitysvaikutusten lisäämiseen. Toivotammekin tervetulleeksi viisaiden ryhmän raportin
suosituksen siitä, että kehitysrahoituslaitosten tulee vahvemmin toimeenpanna EU:n
kehityspolitiikan tavoitteita. Kehityspoliittisten tavoitteiden ja kehitysvaikutusten tulee olla

ensisijainen tavoite kaikessa kehitysrahoituksessa, vaikka tämä olisi ristiriidassa taloudellisen
kannattavuuden kanssa.
OECD:n mukaan vähiten kehittyneet maat saavat yksityisestä kehitysrahoituksesta vain noin 6
prosenttia. Lisäksi yksityinen rahoitus suuntautuu usein sellaisille sektoreille, jotka eivät työllistä
tai hyödytä naisia. Agenda 2030 -toimintaohjelman leaving no-one behind -periaatteen
mukaisesti kehitysrahoituksessa tuleekin jatkossa kiinnittää aiempaa enemmän huomiota
kaikista köyhimpiin ja heikoimmassa asemassa oleviin sekä sukupuolten tasa-arvoon.
Parhaillaan neuvoteltavan post-Cotonou-sopimuksen osalta haluamme painottaa
kansalaisjärjestöjen roolia ja kansalaisyhteiskunnan tilaa, joka kapenee jatkuvasti ympäri
maailmaa. Uudessa kumppanuussopimuksessa tulee varmistaa järjestöjen osallistuminen dialogiin
kansallisilla ja alueellisilla tasoilla, sekä perustaa sitoutumattomat ja neuvoa antavat
kansalaisyhteiskuntaelimet sekä EU:n että Afrikan unionin oheen.
Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet ovat kasvavan uhan alla Euroopassa ja globaalisti.
Suomi on tunnettu tasa-arvon mallimaana, ja toivommekin, että Suomi jatkaa vahvalla
linjallaan, ja puolustaa perusarvojaan ja seksuaalioikeuksia tinkimättömästi kaikilla
foorumeilla, myös EU:ssa. Syyskuussa 2015 hyväksytyn Gender Action Plan (GAP) II:n
tavoitteena on sisällyttää tavoite sukupuolten tasa-arvosta kaikkiin EU:n ulkoisiin politiikkoihin, ei
vain kehityspolitiikkaan. Toimintaohjelma on sisällöltään kunnianhimoinen ja tämän tulee näkyä
myös toimeenpanossa.
Toivomme, että EU vahvistaa sitoumuksensa sukupuolten tasa-arvoon ja käynnistää uuden
toimeenpanosuunnitelman GAP III:n valmistelun. Samalla tulee kuitenkin varmistaa, ettei
kunnianhimon taso ei laske nykyisestä toimeenpanosuunnitelmasta. Uuden
toimeenpanosuunnitelman tulee pohjautua nykyisen GAP II:n toimiin ja tavoitteisiin sekä
vaikuttaa edelleen kaikkiin EU:n ulkoisiin politiikkoihin. Meneillään olevan GAP II:n arvioinnin
tulosten tulee syöttää GAP III:sen laadintaan. Tulevan GAP III:n tulee velvoittaa sekä
jäsenvaltioita että EU:n instituutioita, ja tunnustaa myös kansalaisjärjestöjen merkitys
toimeenpanosuunnitelman suunnittelussa, toimeenpanossa ja raportoinnissa.
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