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Arvoisa kehitysministeri Pekka Haavisto,
Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry haluaa esittää huomioitaan ennen 12.12.2013
järjestettävää EU:n kehitysministereiden kokousta. Kehys on osa eurooppalaista kehitysjärjestöjen kattoorganisaatiota CONCORDia.
Ulkoasiainneuvostossa kokoontuvat kehitysministerit keskustelemaan asioista, jotka ovat erittäin
merkittäviä tulevan globaalin kehitysagendan eteenpäin viemiseksi. Näihin kuuluu: post-2015-prosessi,
kehitysrahoitus ja kehityspoliittinen johdonmukaisuus.
Post-2015
Samalla kun kestävän kehityksen avoin työryhmä (Open Working Group) tiivistää työskentelyään, on myös
EU:n aika muuntaa komission tiedonanto ”Decent Life for All” sekä neuvoston heinäkuussa 2013 tekemät
päätelmät kunnianhimoiseksi ja ihmisoikeusperustaiseksi positioksi. Positio tulisi rakentua niin
eurooppalaisen kuin globaalin kansalaisyhteiskunnan näkemyksille. EU:n tulisi osoittaa tahtoa olla
uskottava ja kuitenkin rohkea sekä progressiivinen neuvottelukumppani ja samalla tehdä selväksi sen
muutoksen, jonka uusi agenda tuo mukanaan myös EU-maille. EU:n ei tulisi myöskään unohtaa hallintoon ja
rakenteisiin liittyviä asioita, joissa post-2015-maailma tulee toimimaan.
Kehitysrahoitus
Kehitysrahoituspäätelmät edustavat muutosaskelta EU-politiikassa. Päätelmien myötä tiedostetaan, että
tarvitaan yksi, kokonaisvaltainen rahoitusraami, joka kattaisi kaikki EU:n kansainväliset rahoitussitoumukset
liittyen kehitykseen, ympäristöön ja ilmastoon. Tässä raamissa pyritään paremmin samaan mukaan myös
yksityisen sektorin rahoitus. Olemme kuitenkin huolissamme päätöstä edeltäneestä keskustelun
vähyydestä päättäjien kesken. Kehitysrahoituskannanoton julkistaminen ansaitsisi enemmän julkista ja
poliittista keskustelua. Keskustelun tärkeyttä tulisi korostaa entisestään tässä ratkaisevassa vaiheessa, kun
neuvotteluja rahoituksesta käydään useilla kansainvälisillä foorumeilla. Näillä foorumeilla EU:n
uskottavuuden ja luotettavuuden globaalina toimijana määrittelee se, mitä EU tuo pöytään ja mitä uusia
sitoumuksia se on valmis tekemään ja toteuttamaan.
Korkean tason kokous Globaalista kumppanuudesta
On pettymys, että Meksikossa huhtikuussa 2014 järjestettävä avun tuloksellisuus -kokous ei ole
ulkoasiainneuvoston joulukuun agendalla, sillä se on kehitysministereiden viimeinen tilaisuus keskustella
avun tuloksellisuudesta ennen Meksikon kokousta. EU:lla on suurimpana avunantajana tärkeä rooli
varmistaa, että Meksikon kokous on onnistunut ja kunnianhimoinen. EU tulisi osoittaa johtajuutta Busanin
kumppanuuden, Accran toimintaohjelman ja Pariisin julistuksen sitoumusten toimeenpanon edistämisessä.
On tärkeää, että EU määrittää yhteiset prioriteetit Meksikon kokoukselle ja työskentelee koordinoidusti
yhtenä rintamana. EU:n ja sen jäsenvaltioiden tulisi lähteä kokoukseen korkean tason delegaatioilla.
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Kehityspoliittinen johdonmukaisuus
Olemme tyytyväisiä siitä, että kehityspoliittinen johdonmukaisuus (PCD) on kokouksen agendalla.
Toivomme, että ulkoasiainneuvosto tekee PCD:stä vakituisen asiakohdan, jota käsitellään jokaisessa
ministereiden kokouksessa. Tämä edesauttaisi sitä, että muut relevantit komissaarit ja ministerit
osallistuisivat kokouksiin esittelemällä poikkileikkaavia aloitteitaan ja niiden mahdollisia vaikutuksia
kehitysmaihin. PCD on muutakin kuin paperilla oleva määritelmä. Siksi neuvoston päätelmien tulee olla
muutakin kuin vain reaktio komission tänä vuonna julkaistuun raporttiin. Kehotamme ministereitä
laatimaan kunnianhimoisen agendan PCD:n toimeenpanemiseksi hyväksymällä komission uuden PCDtoimintaohjelman. Toimintaohjelma tulisi käynnistää vuoden 2014 alusta alkaen ja pitää sisällään selkeät
tavoitteet PCD:n edistymisen mittaamiseksi. Tämä olisi vahva signaali siitä, että EU:lla on pioneerin rooli
kehityspoliittisessa johdonmukaisuudessa myös post-2015-viitekehyksessä, jonka tulee olla
kunnianhimoinen ja aidosti universaali ja pitää sisällään vastuita kaikille maille.
Inhimillinen kehitys
Terveys ja peruskoulutus ovat elintärkeitä inhimillisen kehityksen elementtejä. YK:n tasolla määritelmä on
selvä, mutta EU:ssa näyttää olevat taipumus sisällyttää inhimilliseen kehitykseen myös kasvu, työpaikat ja
yksityinen sektori. Tämä saattaa vesittää rahoituksen ja pyrkimykset inhimillisen kehityksen saralla. Siksi
Kehys yhdessä eurooppalaisten kattojärjestönsä CONCORDin kanssa esittää, että EU korvamerkitsisi
vähintään 20 prosenttia kaikesta EU:n kehitysavusta terveyteen ja peruskoulutukseen niin Euroopan
kehitysrahastossa kuin kaikissa kehitysinstrumentin (DCI) ohjelmissaan. Lisäksi EU-delegaatioiden keräämät
tiedot tämän 20 prosentin vaatimuksen saavuttamisesta tulee tehdä julkisiksi esimerkiksi sisällyttämällä
tiedot komission vuosittaisiin raportteihin kehitysrahoituksesta ja kehitysyhteistyöstä.
Haluamme toimittaa lisäksi liitteenä CONCORDin ja kansainvälisen Beyond 2015 –järjestöverkoston
kannanoton post-2015 kehitysagendasta sekä CONCORDin suositukset neuvostolle kehityspoliittista
johdonmukaisuutta koskevia päätelmiä varten.

Kunnioittavasti,

Rilli Lappalainen
pääsihteeri
Kehys ry
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