27. toukokuuta 2021

Arvoisa kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari,
YK:n ruokajärjestelmähuippukokouksen (Food Systems Summit) lähestyessä Fingon koordinoima
kehitysjärjestöjen ruokaturvaryhmä haluaa jakaa Teille muutamia huomioita kestävien
ruokajärjestelmien edistämiseksi tarvittavista toimista.
Tässä kirjeessä esittämämme huomiot pohjaavat työryhmän pitkäjänteiseen toimintaan ja erityisesti
keskusteluihin, joita YK:n ruokajärjestelmädialogi on käynnistänyt Suomessa. Lähtökohtamme on,
että maailman ruokajärjestelmän tulee muuttua seuraavien kymmenien vuosien aikana
rakenteellisesti siten, että se pystyy vastaamaan ilmastomuutoksen, väestönkasvun sekä maaperän
köyhtymisen aiheuttamiin haasteisiin.
Kehitysyhteistyöllä ja -politiikalla on merkittävä rooli kestävien ruokajärjestelmien rakentamisessa.
Toivomme, että edustaessanne Suomea YK:n ruokajärjestelmäkokouksessa pidätte esillä globaaliin
ruokaturvaan liittyviä näkökohtia ja kehitysyhteistyöstä vastaavana ministerinä varmistatte, että
Suomi kehitysyhteistyöllään tukee kehittyvien maiden siirtymää kohti kestäviä ruokajärjestelmiä.

Haluamme välittää Teille seuraavat huomiomme, jotka toivomme Teidän huomioivan
valmistautuessanne YK:n ruokajärjestelmäkokoukseen:

•
Ruokajärjestelmän muutokseen on saatava kaikki mukaan ja Suomen tulee osaltaan
varmistaa, että siirtymä kestävään ruokajärjestelmään toteutuu paikallisia kulttuureja sekä arvoja
kunnioittaen. Muutosprosessin on edettävä osallistavasti ja siihen on saatava mukaan
ruokajärjestelmän eri toimijat. Kansalaisjärjestöjen verkostot kehittyvissä maissa ovat tärkeä
tuki pientuottajille ja merkittävässä roolissa, jotta saamme ruokajärjestelmän muutoksen
jalkautettua ruohonjuuritasolle.
•
Pientuottajat vastaavat kehitysmaissa 50-80% ruoantuotannossa. Pientuottajilla on
keskeinen rooli niin ruokajärjestelmän muuttamisessa kuin luonnonvarojen käytössä, joten
heitä tulisi kuulla myös näitä asioita koskevissa poliittisissa prosesseissa. Ruokajärjestelmämme
muuttaminen kestäväksi edellyttää, että panostamme kaikkiin ruokajärjestelmän toimijoihin.
Suomen kehitysyhteistyössä on tärkeää tukea paikallisia ratkaisuja, joissa pientuottajat osallistuvat
tasavertaisina muiden toimijoiden rinnalla.
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•
Suomen kehityspolitiikan 4. painopiste ”Ruokaturva, luonnonvarat, vesi ja energia” on
keskeinen ruokajärjestelmän muutoksen kannalta. Toivomme, että tälle painopisteelle varmistuu
riittävä tuki ja Suomi voi lisätä rahoitusta ilmastokestävän maatalouden ja ruokajärjestelmän
edistämiseksi globaalissa etelässä. Samalla muistutamme, että ilmastorahoituksessa tarvitaan
uusia keinoja, jotta myös ruohonjuuritason ruuantuottajat saataisiin mukaan ilmastotoimiin. Tällä
hetkellä vain noin 1,7% kaikesta ilmastorahoituksesta saavuttaa pientuottajat.
•
Suomen tulee tukea kehitysyhteistyöllä naisten taloudellista voimaantumista
elintarvikeketjuissa. Naiset kantavat vastuun kotitalouksien ruokaturvasta ja naisilla on suuri rooli
paikallisissa ja globaaleissa elintarvikeketjuissa, mutta vain vähän valtaa vaikuttaa omaan
toimeentuloonsa ja sen kehitykseen. Naisten taloudellisella voimaantumisella on merkittävä
vaikutus sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumiseen.
•
Koulut, koulutus ja neuvonta ovat keskeisessä osassa ruokajärjestelmän muutoksessa.
Kouluruokailu on tärkeää lasten ravitsemuksen kannalta, mutta kouluissa myös ravitsemukseen ja
ruokajärjestelmään liittyvä opetus on kytkettävä mukaan tukemaan siirtymää kohti kestäviä
ruokajärjestelmiä.
•
Pientuottajien järjestäytymisen esimerkiksi osuustoiminnan kautta on todettu laajasti
edistävän oikeudenmukaista talouskasvua ja on tärkeää, että siihen tarjotaan tukea
esimerkiksi kehitysyhteistyön kautta. Samoin naisten järjestäytyminen edistää niin heidän
oikeuksien tunnustamista kuin kotitalouksien kehitystä.

Toivomme, että voimme jatkaa keskustelua kanssanne kestävien ruokajärjestelmien edistämisestä
kehityspolitiikassa.
Olemme mielellämme mukana kehittämässä keinoja tämän tärkeän
kehityspoliittisen tavoitteen eteenpäin viemiseksi ja tarjoamme laajat verkostomme tueksenne tämän
tavoitteen edistämisessä.
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