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Arvoisa kehitys- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari, 

 

Suomalaisten kehitysjärjestöjen kattojärjestö Fingo haluaa kiittää teitä siitä, että jo COVID-19-kriisin alussa 

muistutitte suomalaisia kehitysjärjestöjen tekemän työn tärkeydestä. Tässä kirjeessä haluamme välittää 

teille tulevan ulkoasiainneuvoston kokouksen alla huomioita EU:n toimiin COVID-19 pandemiaan liittyen 

ympäri maailman.  

Koronavirus ei tunne valtioiden rajoja, ja solidaarisuuden ja yhteisen vastuunkannon tulee ohjata EU:n 

toimia kaikilla tasoilla. Kun pandemiasta toipumiseen liittyviä toimia suunnitellaan, EU:n odotetaan 

maailman suurimpana kehitysyhteistyön rahoittajana tukevan kumppanimaitaan kestävän tulevaisuuden 

rakentamisessa Agenda 2030:n ja Pariisin ilmastosopimuksen hengessä. Yhteiskuntien, talouksien ja 

ympäristön kantokyvyn vahvistamisen tulee olla EU:n tuen keskiössä pitkällä aikavälillä. Rahoitukseen 

tarvitaan joustavuutta, jotta rauhantyön, humanitaarisen avun ja kehitysyhteistyön välinen jatkumo 

turvataan kestävien tuloksien saavuttamiseksi.  

Suosittelemmekin, että EU ja sen jäsenmaat vastaavat COVID-19 pandemiaan pikaisesti yhdessä 

jäsenmaidensa kanssa kokonaisvaltaisesti, johdonmukaisesti ja yhtenäisesti: 

- Osoittamalla kumppanimailleen lisärahoitusta pandemiaan liittyvissä toimissa. Nykyisen 

kehitysyhteistyörahoituksen uudelleensuuntaaminen pandemiaan vastaamiseen vahingoittaisi 

pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä ja pienentäisi jo valmiiksi riittämättömiä varoja, joilla vähennetään 

köyhyyttä ja eriarvoisuutta.  

- Kasvattamalla humanitaarisen avun rahoitusta. Humanitaarisen avun tarve maailmalla kasvaa, 

mutta globaali rahoitus ei riitä kattamaan avuntarvetta. Myös suomalaiset humanitaarista apua 

antavat järjestöt tekevät tuloksellista avustustyötä maailman kriisi- ja konfliktialueilla. Toivomme, 

että järjestöjen tekemä laadukas työ näkyy myös entistä vahvempana rahoituksena tulevina vuosina. 

- Osoittamalla tukensa kehittyville ja kaikkein köyhimmille maille myös kannustamalla 

näkyvästi kansainvälisiä lainanantajia antamaan anteeksi vuonna 2020 erääntyvät maksuerät 

ja lainojen kustannukset.   

- Pitämällä politiikkadialogissa esillä vapaan tiedonvälityksen ja median heikkenevää 

tilannetta ja takaamalla sananvapauden myös poikkeusolosuhteissa.  Luotettavan tiedon 

saatavuus auttaa ihmisiä suojautumaan tartunnalta. 

- Pitämällä politiikkadialogissa esillä perus- ja ihmisoikeuksien kunnioittamista myös 

poikkeusolosuhteissa.  Toimenpiteiden tulee noudattaa minimiperiaatetta sekä tiukkaa ajallista 

rajausta. On pidettävä huolta, että perusoikeuksia, kuten liikkumisvapautta, rajoitetaan 

lähtökohtaisesti suosituksin, ei vapauden tai elämän menettämisen uhalla. Esimerkiksi 

ulkonaliikkumiskiellot osuvat kaikkein kipeimmin haavoittuvimmassa asemassa oleviin: 

kodittomiin, työttömiin, siirtotyöläisiin, yksinhuoltajiin ja pakolaisiin. He joutuvat valitsemaan 

koronatartunnan tai nälän välillä. 
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Nyt ja myöhemmin pandemian jälkeisessä jälleenrakennuksen vaiheessa EU:n ja sen jäsenmaiden tulisi:  

- Keskittyä haavoittuvimmassa asemassa oleviin ihmisiin ja vähiten kehittyneisiin maihin. Paikallisia 

kansalaisjärjestöjä täytyy tukea, jotta apu saavuttaa yhteisötasolla ja esimerkiksi naisverkostojen 

kautta kattavimmin heikoimmassa asemassa olevat ryhmät ja syrjäytyneet ihmiset. 

- Ohjata kehitysyhteistyötä jatkossakin ihmisten ja yhteisöjen kantokyvyn vahvistamiseen tulevia 

kriisejä ennakoiden. Talouskasvun lisäksi täytyy vahvistaa yhteiskunnallisia palveluita kuten 

terveys- ja koulutussektoria sekä oikeusvaltion perustaa. 

- Nostaa naiset ja tytöt toiminnan keskiöön. Globaalisti 69 % terveydenhuoltosektorin työntekijöistä 

on naisia, ja usein perheissä sairaiden hoito jää naisten ja tyttöjen varaan. COVID-19 kielteiset 

vaikutukset kohdistuvat myös naisiin ja tyttöihin, kun poikkeustila on jo järjestöjen mukaan 

lisännyt kotiväkivaltaa ja seksuaalista väkivaltaa. Terveydenhuollon ylikuormittuminen voi johtaa 

esimerkiksi raskauden aikaisten ja synnytyksen jälkeisten palveluiden karsimiseen sekä seksuaali- 

ja lisääntymisterveyden palveluiden vähentämiseen. 

- Varmistaa, että aiotut toimet ovat linjassa ilmastonmuutosta, biodiversiteettiä ja ympäristönsuojelua 

koskevien kansainvälisten tavoitteiden kanssa.  

Kerromme ja lähetämme mielellämme lisätietoa COVID-19 vaikutuksista kehittyvien maiden 

todellisuuteen.  

 

Terveisin,  

Juha-Erkki Mäntyniemi, toiminnanjohtaja 

 

Lisätietoja:  

Niina Tenhio, kehityspolitiikan ja kehitysrahoituksen asiantuntija,  

niina.tenhio@fingo.fi, +358 50 317 6726 

Pauliina Savola, kansalaisyhteiskunnan asiantuntija 

pauliina.savola@fingo.fi, +358 50 317 6702  
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