TODISTUS

HALLITUKSEN
KEHITYSPOLITIIKASTA


Naisten ja tyttöjen oikeuksien vahvistaminen on entistä arvokkaampaa tilanteessa, jossa muun muassa Yhdysvallat on leikannut tasa-arvotyöstä.



Hallitus ymmärtää kehitysmaiden verotuskyvyn merkityksen. Suomen tavoitteena on vahvistaa kehitysmaiden kykyä kerätä verotuloja, mikä mahdollistaa
yhteiskunnan rakentamisen.



Suomessa on havahduttu kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien
heikkenemiseen globaalisti ja pohditaan mahdollisuuksia puolustaa kansalaisten osallistumismahdollisuuksia ja demokratiaa.



Suomi leikkasi kehitysyhteistyöstä yli 40 prosenttia. Apua leikattiin keskellä
historian pahinta humanitaarista kriisiä: Leikkaus vaaransi saavutetut tulokset ja
vaikuttaa miljoonien kaikkein köyhimpien ihmisten elämään.



Suomi leikkasi kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöstä 43 prosenttia. Työtä jää
tekemättä esimerkiksi naisten, lasten ja vammaisten ihmisoikeuksien parantamiseksi, nuorten ammatillisen osaamisen ja yrittäjyyden lisäämiseksi sekä
paikallisten järjestöjen tukemiseksi.



Tuki kaikkein köyhimmille on laskussa siitä huolimatta, että Suomi itse pitää
kaikkein köyhimpiä maita tärkeänä avun kohteena.



Kehitysyhteistyön läpinäkyvyys on ottanut harppauksen taaksepäin. Tiedonsaantia on vaikeuttanut pääoma- ja lainamuotoisen tuen lisääntyminen sekä
ulkoministeriön omaan henkilöstöön kohdistuneet leikkaukset.



Suomen veropolitiikan vaikutukset maamme rajojen ulkopuolella ja kehitysyhteistyövaroin toimivien yritysten verovastuullisuuden takaaminen vaativat
lisähuomiota.



Suomi on leikannut rahoitusta, jolla tuetaan kehitysmaiden ilmastotoimia.
Kehitysmaissa kaikkein köyhimmät kärsivät ilmastonmuutoksen
seurauksista eniten.

TODISTUS

HALLITUKSEN ILMASTOJA YRITYSVASTUUPOLITIIKASTA


Eri ministeriöiden toimet yritysvastuun edistämiseksi on koottu Yhteiskunta
vastuun työsuunnitelmaan.



Hallitus lakkautti EU:n päästöhuutokauppatulojen ohjaamisen ilmasto- ja
kehitysrahoitukseen, ja nyt päästöhuutokauppatuloja ohjataan kompensaationa teollisuudelle. Sen sijaan että saastuttaja maksaisi, hallitus maksaa saastuttajalle.



Hallituksen energia- ja ilmastostrategia on ristiriidassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa eikä anna eväitä energiajärjestelmän murrokseen. Vahva painotus
bioenergiaan ja turpeen polton jatkaminen vievät pohjan harvoilta myönteisiltä
avauksilta, kuten kivihiilen käytön lopettamiselta ja öljynkäytön puolittamiselta.



Hallitus hukkasi mahdollisuuden edistää yritysvastuuta toimeenpanemalla
yritysvastuuraportointia edellyttävän direktiivin liian suppeasti. Suomi edellyttää
raportointia vain pörssiyrityksiltä, eikä aseta riittävän selkeitä pelisääntöjä
ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja korruptioon liittyvälle raportoinnille.



Hallitus ei toimi aktiivisesti yritysten veronmaksun avoimuuden puolesta. Suomi
ei puolla kattavaa julkista maakohtaista veroraportointivelvoitetta monikansalli
sille suuryrityksille.

TODISTUS

HALLITUKSEN
VEROPOLITIIKASTA


Hallitus on esittänyt, että Suomeen perustetaan julkinen rekisteri yritysten
tosiasiallisista edunsaajista. Tämä on tärkeä askel korruption ja veronkierron kitkemisen kannalta ja hieno esimerkki muille maille.



Suomi ei ajanut tehokasta EU:n laajuista lainsäädäntöä aggressiivisen
verosuunnittelun kitkemiseksi. Lopputuloksena on heikko direktiivi, joka
mahdollistaa monikansallisten yritysten verovälttelyn vastaisuudessakin.



Hallitus ei huomioi Suomen ja EU:n veropolitiikan vaikutuksia kehitysmaihin. Esimerkiksi Suomen kahdenvälisillä verosopimuksilla on kehitysmaihin vaikutuksia, joita hallitus ei kuitenkaan aio arvioida.

TODISTUS

HALLITUKSEN
KOULUTUSPOLITIIKASTA


Uudet valtakunnalliset opetussuunnitelmien perusteet tukevat lasten ja
nuorten kasvua aktiiviseen, ihmisoikeuksia kunnioittavaan maailmankansalaisuuteen. Ne ohjaavat kouluja vahvistamaan rooliaan yhteiskunnallisina toimijoina kestävän tulevaisuuden rakentamisessa ja kannustavat
monialaiseen yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa.



Nuorisolaki vahvistaa nuorten vaikutusmahdollisuuksia ja osallisuutta
yhteiskunnassa. Lain lähtökohtina on monia globaalin oikeudenmukaisuuden ja kestävän tulevaisuuden kannalta keskeisiä asioita.



Hallitus poisti järjestöjen rauhantyön määrärahat ilman ennakkovaroitusta
vuoden 2017 talousarviosta. Julkisen keskustelun ja aktiivisen vaikuttamistyön jälkeen määrärahoja löytyi vielä vuodelle 2017. Rahoituksen jatko
on epävarmaa.



Hallitus on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen ohjelman toimeenpanoon, muttei ole riittävän ponnekkaasti edistänyt kestävän kehityksen
kasvatusta, joka on tavoitteidenkin saavuttamisen edellytys. Suomelle ei
ole laadittu suunnitelmaa kestävän kehityksen kasvatuksen edistämiseksi
kansainvälisten suositusten mukaisesti.

TODISTUS

HALLITUKSEN
GLOBAALIPOLITIIKASTA



Suomi ratifioi Pariisin ilmastosopimuksen.



Hallituksen omistajaohjausstrategia edellyttää, että valtio-omisteiset yritykset huomioivat ihmisoikeudet sekä omassa toiminnassaan että alihankintaketjuissaan YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden
mukaisesti.



Aggressiivinen verosuunnittelu kiellettiin valtionyhtiöiltä. Ne eivät saa
enää käyttää veroparatiiseja verojen minimoimiseen.



Valtion enemmistöomisteisten yhtiöiden veroraportointi on heikkolaatuista. Se jättää yritysten päätettäväksi, mitä tietoja ne haluavat julkaista
ja minkä toimintamaiden osalta. Ohjeistusta ei lupauksista huolimatta ole
vieläkään päivitetty.



Hallituksen määritelmä aggressiiviselle verosuunnittelulle on huomattavasti suppeampi kuin kansainvälisesti käytetyt määritelmät.



Suomen kansallinen Agenda 2030 -toimeenpanosuunnitelma ei hyödynnä Suomen potentiaalia kestävän kehityksen edistäjänä Suomessa ja
globaalisti, vaan on jäänyt konkreettisilta toimiltaan kunnianhimottomaksi.



Agenda 2030 -toimeenpanoa valmistellessa Suomen yhdeksi päähaasteeksi tunnistettiin ilmastotoimien riittämättömyys. Hallitus ei kuitenkaan
tarjonnut suunnitelmassaan riittäviä keinoja päästöjen ripeään vähentä
miseen.

Kestävän kehityksen Agenda 2030 -ohjelman toimeenpano on käynnistynyt avoimesti ja sidosryhmiä osallistavasti.

