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Lausunto YK:n yleiskokoukseen 
 
Kiitämme mahdollisuudesta välittää suosituksemme YK:n yleiskokouksen tulevaan istuntoon. 
 
 
Korkean tason kokous kestävän kehityksen tavoitteiden rahoittamisesta 
 
Pidämme YK:n pääsihteerin korkean tason kokousta Agenda 2030:n rahoittamisesta tervetulleena avauksena. 
Olemme kuitenkin pettyneitä kokouksen asialistan supistumista kattamaan käytännössä vain kansainväliset 
yksityiset sijoitukset. Vaikka aihe on tärkeä, on se vain pieni osa YK:n kehitysrahoitusagendaa ja ohittaa muut 
kehitysrahoituksen keskeiset osat kuten julkisen rahoituksen, verotuksen, velan ja systeemiset kysymykset. 
Edellisestä rahoitusmarkkinoiden romahduksesta on vain kymmenen vuotta ja monien kehitysmaiden tilanne 
näyttää jälleen toivottamalta valuuttaspekulaation ja ulos virtaavan rahoituksen ajaessa maita velkaongelmiin 
ja hintojen nousuun. 
 
Suomen tulee osallistua kokoukseen aktiivisesti ja puolustaa alkuperäistä, laajaa kehitysrahoitusagendaa. 
 
 
Naisten ja tyttöjen oikeudet 
 
Naisten ja tyttöjen oikeuksien ja aseman edistäminen on Suomen kehityspolitiikan painopiste ja Suomen tulee 
rohkeasti edistää näitä teemoja myös kansainvälisillä foorumeilla. Sukupuolten tasa-arvo on keskeisessä 
roolissa kaikkien Agenda 2030 tavoitteiden saavuttamisessa, mutta edistystä tapahtuu valitettavan hitaasti. 
Suomen tulisi YK:ssa kiinnittää huomiota erityisesti naisten ja tyttöjen poliittiseen osallistumiseen ja 
taloudelliseen päätöksentekoon, koulutukseen ja laadukkaisiin peruspalveluihin sekä naisiin kohdistuvan 
väkivallan vähentämiseen.  
 
Seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia vastustavat ryhmät ovat voimistuneet niin Euroopassa kuin 
maailmalla. Tässä maailmantilanteessa Suomen täytyy jatkaa asian vahvana puolesta puhujana myös YK:ssa. 
Edellisessä YK:n yleiskokouksessa julkistettu EU:n ja YK:n Spotlight Initiative -aloite on nostanut naisiin ja 
tyttöihin kohdistuvan väkivallan lopettamisen kiitettävästi esille ja toimii hyvänä esimerkkinä 
arvojohtajuudesta, jota EU:lta tällä hetkellä tarvitaan.  
 
 
 
 
 



   

 
 
 
Globaali pakolaiskompakti  
 
Globaalin pakolaiskompaktin hyväksyminen on tärkeä merkkipaalu tiellä maailmaan, jossa kriisejä pakenemaan 
joutuvat ihmiset saavat suojelua ja voivat luottaa perusoikeuksiensa toteutumiseen. Vaikka kompakti ei ole 
oikeudellisesti sitova, se asettaa moraalisia vaatimuksia muuttaa pakolaisten ja vastaanottavien yhteisöjen 
elämää. 
 
Pari vuotta kestäneiden neuvotteluiden aikana tapahtui paljon edistystä erityisesti vastuun jakamisen 
toteuttamisessa sekä tasa-arvon, monimuotoisuuden ja vammaisuuteen liittyvien näkökohtien 
valtavirtaistamisessa. Työtä tulee kuitenkin vielä jatkaa, jotta kompaktin eri osista saadaan koherentti ja 
toimiva kokonaisuus. Vahvan kehitysnäkökulman lisäksi on syytä korostaa myös suojelun, ratkaisujen ja 
humanitaaristen periaatteiden keskeisyyttä.  

 
Kompaktin todellinen onnistuminen ja vahvuus riippuu lopulta kuitenkin sen kyvystä luoda lisäresursseja ja 
asettaa uusia toimintastandardeja. Edistyksen mittaaminen uskottavan seuranta- ja arviointikehyksen avulla on 
sen takia ratkaisevan tärkeää. 

 
Jatkossa on tärkeää varmistaa, että pakolaiskompakti sekä joulukuussa hyväksyttävä siirtolaiskompakti 
täydentävät toisiaan ja lisäävät kaikkien sidosryhmien operatiivista koordinaatiota.  
 
 
YK ja Suomen tuleva EU-puheenjohtajuuskausi 
 
Olemme huolissamme monenkeskistä järjestelmää yleisestä nakertavasta trendistä. Erityisen huolissamme 
olemme siitä, että myös Euroopan unioni on lähtenyt trendiin mukaan muun muassa neuvottelemalla lukuisia 
kahdenvälisiä kauppasopimuksia. Suomen tulevaa EU-puheenjohtajuuskautta silmällä pitäen pidämme 
tärkeänä, että Suomi kannustaa EU:ta sitoutumaan monenkeskisyyteen uudelleen ja näyttäytymään YK-
järjestelmän puolustajana. 


