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Kepan tavoitteet ja painopisteet YK:n yleiskokouksen 
72. istuntokaudella 
 

Kiitämme mahdollisuudesta osallistua Ulkoasiainministeriön kuulemistilaisuuteen 13.9.2017 

Suomen tavoitteista ja painopisteistä YK:n yleiskokouksen 72. istuntokaudella sekä 

mahdollisuudesta toimittaa etukäteen tärkeimmiksi katsomiamme tavoitteita keskustelun pohjaksi.  

 

YK:n yleiskokouksen 72. istuntokaudella Suomen tulisi 
 

1. Puolustaa riippumattoman, itsenäisen ja vapaan kansalaisyhteiskunnan asemaa  

Kansalaisyhteiskunnan tilaa kavennetaan jatkuvasti - Civicus-verkoston viime vuoden raportti 

osoittaa, että kehitystä huonompaan on tapahtunut yli 170 maassa ympäri maailmaa ja merkittäviä 

rajoituksia on jo yli 100 maassa. Turvallisuus-diskurssin myötä on vaara, että järjestöjen valvontaa 

ja toimintavapauksia rajoitetaan entisestään. Suomen on mahdollisuus osoittaa esimerkillään, että 

kansalaisyhteiskunnan toimijoilla on tärkeä rooli yhteiskuntien kehityksessä, sekä tukea 

kansalaisyhteiskunnan osallistumismahdollisuuksia koko istuntokauden aikana. Tämä olisi myös 

ulkoministeriön hiljattain valmistuneen kehityspoliittisen kansalaisyhteiskuntalinjauksen mukaista. 

2. Puolustaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja asemaa  

Sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttamiseksi on vieläkin paljon tehtävää jopa niin sanotuilla 

kärkimailla, Suomi mukaan lukien. Kehittyvissä maissa esimerkiksi kaikkialla yleistyvä 

digitalisaatio korostaa naisten nykyistä heikkoa asemaa: pääsy mobiiliteknologiaan ja tietoon on 

rajoitettua ja miesten valvomaa. Suomen on johdonmukaista ottaa aihepiiri agendalleen, koska se 

on myös Suomen kehityspolitiikan keskeinen painopiste. 

3. Tukea YK:n roolia globaalissa päätöksenteossa 

YK takaa kullekin jäsenmaalle monia muita järjestelmiä tasaveroisemmat mahdollisuudet saada 

äänensä kuuluville. Uhkana on, että jos YK:n asemaa ja reformia ei vahvasti puolusteta, niin 

päätöksenteko keskittyy entistä enemmän muihin valtioiden välisiin yhteistyöfoorumeihin, joihin 

harvemmilla ja valituilla mailla on pääsy. Esimerkkinä mainittakoon OECD, jossa usein päätetään 

asioista, joilla on vaikutusta kehitysmaihin, ilman että niillä on mahdollisuus osallistua itse 

keskusteluun saati päätöksentekoon.   

 



 

4. Vaatia sitoutumista Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanoon 

Konkreettiset ilmastotoimet eivät vakuuta siitä, että Pariisissa sovitut tavoitteet saavutetaan. 

Rahoitus laahaa jäljessä. Ilmastorahoitus on yhä vähemmän lisäistä kehitysyhteistyömäärärahoille, 

jolloin rahaa siirretään vain toisesta tärkeästä ja alirahoitetusta taskusta toiseen tärkeään ja edelleen 

alirahoitettuun taskuun. Odotukset yksityisen sektorin ja sen resurssien ratkaisuvoimaan ovat 

rajalliset varsinkin kehitysmaiden näkökulmasta: vain 2% yksityisen sektorin kaikista 

investoinneista suuntautuu kaikkein köyhimpiin maihin (LDC maat). Sen lisäksi yksityisen ja 

julkisen sektorin niin sanottu PPP-yhteistyö voi helposti painottua ilmastonmuutoksen torjuntaan - 

niin tärkeää kuin sekin on - mutta rahoitusta, innovaatioita ja kannustimia ei löydy 

ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Tämä sattuu kaikkein kipeimmin juuri köyhimpiin maihin. 

5. Vaatia kestävää muutossuunnitelmaa ja näyttöä käytännön teoista 

YK:n uusi kehitysohjelma eli Agenda 2030 tulee pitkälti todeksi kansallisten ja paikallisten 

toimien ansiosta. YK:n korkean tason seurantakokoukset (HLPF) uhkaavat jäädä jäsenmaiden 

keskinäisen kehumisen sekä matkailun ja vienninedistämisen esityksiksi. Tarvitaan vahvaa 

vaatimusta ja kykyä tuoda konkreettisia näyttöjä pöytään kaunistelevien puheiden sijaan. Agenda-

työn heikko lenkki oli puutteellinen seuranta: hyvillä ja selkeillä indikaattoreilla voitaisiin 

helpommin osoittaa kehityksen kulkusuunta ja tuloksellisuus. Suomen kannattaa jatkossakin tuoda 

avoimesti esille eri toimijoiden kriittisiäkin näkemyksiä omassa raportoinnissaan ja jakaa hyviä 

kokemuksia monitoimijayhteistyöstä Agenda-työssä. 

 

Jatkamme mielellämme yhteistyötä ja keskustelua näistä ja muista kuulemistilaisuudessa esille 

nousevista aiheista. 

 

Ystävällisin terveisin, 

 

Timo Lappalainen 

Toiminnanjohtaja 

Kepa ry 


