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Kriiseihin vastaaminen ja kestävä kehitys edellyttävät kehitysyhteistyöleikkausten perumista 

Maailmaa koettelevat sodat, konfliktit, koronapandemiasta toipuminen, ilmastokriisi ja syvenevä energia-ja 

ruokakriisi. Budjettiriihen tulee vahvistaa polkua kohti kestävää kehitystä. Kehitysyhteistyön 

määrärahaleikkaukset vaikeuttaisivat kriisien seurausten torjuntaa ja vaikeimmassa asemassa elävien 

ihmisten asemaa, eikä niitä siksi tule tehdä.  

Limittäiset kriisit vaikeuttavat erityisesti jo ennalta vaikeassa elämäntilanteessa olevien ihmisten 

tilanteeseen maailmassa. Venäjän aloittaman sodan myötä kärjistyneet ruoka- ja energiakriisit tuntuvat 

voimakkaimmin heikoimmassa asemassa olevien valtioiden sekä yhteisöjen selkänahoissa. 

Koronapandemian kurittamat taloudet eivät ole palautuneet ja voimistuva ilmastonmuutos nakertaa sille 

alttiiden maiden kasvun ja kehityksen mahdollisuuksia. 

Kriisien vaikutuksia kuvaa esimerkiksi kasvava pakolaisten määrää. UNHCR:n mukaan pakon vuoksi 

kotinsa jättäneitä ihmisiä on maailmassa jo noin 90 miljoonaa1. Heidän määränsä on kasvanut vuodesta 

2011 alkaen, jolloin heitä oli alle puolet nykyisestä määrästä. Erityisen jyrkästi kotinsa jättäneiden määrä on 

kasvanut vuodesta 2018 alkaen2, ja taso on nyt ennätyksellinen. 

Kestävän kehityksen tavoitteissa ei olla maailman mittakaavassa kahteen vuoteen edistytty3.  Kestävän 

kehityksen tavoitteet - Agenda 2030 - on maailman valtioiden YK:n puitteissa sopima kehitystavoitteisto. Se 

sisältää toisiinsa linkittyviä tavoitteita kuten äärimmäisen köyhyyden ja nälän kitkeminen sekä vaikuttavat 

ilmastotoimet. Sen epäonnistuminen ei  voi olla vaihtoehto, sillä se on ainut maailmanlaajuisesti jaettu 

yhteinen käsitys paremmasta tulevaisuudesta kaikille ihmisille - myös kaikista heikoimmassa asemassa 

oleville. 

Suomi on sitoutunut kantamaan vastuunsa kestävästä kehityksestä. Tähän liittyy olennaisesti Suomen 

kansainvälisesti julkilausuttu tavoite korottaa kehitysyhteistyömäärärahat 0,7 %:iin BKTL:sta vuoteen 2030 

mennessä ja kohdentaa 0,2 % osuus vähiten kehittyneille maille mahdollisimman pian4. Nämä tavoitteet 

ovat perusteltuja ja edellyttävät järjestelmällistä etenemistä. Kestävä kehitys on sekä koko maailman että 

Suomen etu. Se merkitsee molemmille turvallisuutta ja kestävää taloutta, reilua tulonjakoa ja hyvinvointia. 

Suomi ei näillä näkymin ole oikeassa suunnassa suhteessa vastuun kantamiseen ja omaan 

uskottavuuteensa. Valtiovarainministeriön budjettiehdotuksen mukaan kehitysyhteistyö-momentilta 

leikataan 14 miljoonaa euroa vuoden 2022 varsinaiseen budjettiin nähden ja lähes 80 miljoonaa euroa 

vuoden 2021 toteumaan nähden. Lisäksi kehitysmäärärahojen BKTL-suhde kääntyy laskuun: palaamme 

VM:n arvion mukaan 0,42 % osuuteen, vuoden 2019 tasolle. Hallituskauden oikeansuuntaisessa 

kehityksestä harpataan kohti lähtöruutua.  

Kaikista köyhimmiltä tuen leikkaaminen on aina huono asia, mutta erityisen huono se on nyt. Leikkauksin ei 

tule vaikeuttaa akuutteihin kriiseihin vastaamista ja syventää ihmisten ahdinkoa. 
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