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Suomalaisten kansalaisjärjestöjen Post-2015 Task Forcen kannat
YK:n Post-2015 -huippukokoukseen
Suomen tulee ottaa YK:n yleiskokouksessa aktiivinen rooli uuden kestävän kehityksen agendan
eteenpäinviemisessä. Syyskuun lopussa hyväksyttävä uusi 2030 Agenda (Transforming Our World: The
2030 Agenda for Sustainable Development) laadittiin poikkeuksellisen laajan konsultoinnin tuloksena.
Uusi agenda on rakennettu periaatteille, joita suomalaisetkin kansalaisjärjestöt ovat ajaneet:
I.
II.
III.

Uudet kestävän kehityksen tavoitteet ovat universaaleja, ja jokaisen maailman valtion tulee
sitoutua niihin täysimääräisesti
Kestävän kehityksen kolmea ulottuvuutta ja maapallon kantokyvyn asettamia rajoja tulee
kunnioittaa ja suojella
Kestävän kehityksen tulee perustua ihmisarvon ja ihmisoikeuksien toteuttamiseen (ml.
eriarvoisuuden vähentäminen, tilivelvollisuus ja osallistuminen)

Haluamme Suomen olevan aktiivinen YK:n yleiskokouksessa ja osoittavan vahvaa sitoutumista uusien
tavoitteiden saavuttamiseen niin Suomessa kuin koko maailmassa. Suomen tulee kokouksessa pitää
esillä arvojensa mukaisia teemoja:
❖

❖

❖

❖

❖

❖

Suomen on jatkettava seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien puolustamista ja
puheenvuoroissaan annettava vahva tuki alatavoitteille 3.7. ja 5.6. Suomen on sitouduttava
siihen, että seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet toteutuvat täysin terveystavoitteen ja
sukupuolten välisen tasa-arvotavoitteen toimeenpanossa ja seurannassa.
Suomen tulee sitoutua vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumiseen kaikkialla
maailmassa. Suomen tulee edistää eriteltyä tilastointia SDG-indikaattoreiden seurannassa sekä
parantaa vammaisten osallistumismahdollisuuksia YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia
koskevan yleissopimuksen mukaisesti.
Suomen tulee edistää nuorten tunnustamista omana ryhmänään kestävän kehityksen
kohteena ja aktiivisena toimijana. Suomen tulee tuoda esille koulutuksen ja työllisyyden
merkitystä nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä niin Suomessa kuin globaalisti.
Suomen tulee painottaa kaikkien valtioiden sitoutumista kunnianhimoisen ja universaalin
ilmastosopimuksen aikaansaamiseksi. Suomen tulee tuoda esille konkreettisten toimien ja
sitoumusten tarvetta ilmastonmuutoksen torjumiseksi joulukuun ilmastoneuvotteluissa;
Suomen tulee korostaa kestävän kehityksen kokonaisvaltaista edistämistä ja saavuttamista
ainoana pitkän aikavälin kestävänä ratkaisuna pakolaisuuteen sekä YK:n turvallisuusneuvoston
roolia pakolaisuuden välittömimpien juurisyiden ratkaisemisessa.
Suomen tulee korostaa rauhaa ja turvallisuutta kestävän kehityksen edellytyksenä ja
konfliktien juurisyihin, ennen kaikkea eriarvoisuuteen ja syrjintään puuttumista.

Lisäksi toivomme Suomelta Post-2015 -huippukokouksessa:
❖
❖
❖
❖

❖

❖

❖

kestävää kehitystä tukevan politiikkajohdonmukaisuuden edistämistä sekä kansallisen ja
kansainvälisen toiminnan että eri sektoreiden välillä;
vahvaa sitoutumista Post-2015-tavoitteiden kansallisen, alueellisen ja paikallisen toimeenpanon
aloittamiseen, sekä selkeän suunnitelman ja aikataulun osallistavalle toimeenpanolle.
suunnitelmien, institutionaalisten rakenteiden ja vastuiden määrittelyä kaikilla tasoilla agendan
koordinaatiolle ja toimeenpanolle, johdonmukaisuuden ja yhteistyön vahvistamiseksi;
sitoutumista riittävien resurssien turvaamiseen kestävän kehityksen avoimelle ja osallistavalle
toimeenpanolle, pitäen sisällään rahalliset resurssit, teknologian siirrot ja kapasiteetin
vahvistamisen;
tiekartan sille, miten uudesta kestävän kehityksen agendasta tiedotetaan kansallisella,
alueellisella ja paikallisella tasolla, jotta kaikki olisivat tietoisia tavoitteista ja kykenisivät
seuraamaan niiden toteutumista;
sitoutumista prosessiin, jossa kansalaisyhteiskunta ja muut toimijat osallistuvat kestävän
kehityksen tavoitteiden toimeenpanoon merkityksellisellä tavalla, mukaan lukien kansallisten
strategioiden ja suunnitelmien luomiseen sekä tavoitteiden toteutumisen seurantaan kaikilla
tasoilla;
sitoutumista tilivelvollisuuteen ja seurantaan paikallisella, kansallisella, alueellisella ja globaalilla
tasolla.

