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För en rättvis värld – åt alla 

 
Vädjan: Finland vänder inte världen ryggen  
 

Kampanjen Finland vänder inte världen ryggen ämnar att lyfta fram den finländska 
utrikespolitikens riktning och värderingar i valdebatten.   
 
Det krävs också annat än militär beredskap för att bygga en trygg framtid. Hållbar fred 
och stabilitet byggs effektivast genom att ingripa i de underliggande orsakerna till kriser 
och konflikter, såsom kränkningar av mänskliga rättigheter, söndervittrande demokrati, 
ojämlikhet och fattigdom. Ojämlikheten har vuxit sig enorm och klimatkrisen förvärras 
alarmerande snabbt. Vid sidan av en militär konflikt är dessa de största hoten mot 
säkerheten i samhället.  
 
Redan före covid-19-pandemin och Rysslands anfallskrig i Ukraina kände sig sex av sju 
människor i världen otrygga. Vi måste förbereda oss för effekterna och följderna av de 
fortsatta kriserna så att vi stöder de allra mest utsatta.  
 
När man talar om säkerhet ska man inte glömma det allra viktigaste: människorna. 
Säkerheten blir hållbar bara om den vid sidan av våldsfrihet också svarar på människors 
grundläggande behov och värdighet, det vill säga beaktar den mänskliga säkerheten.  
 
En övergripande säkerhet innebär satsningar på att stärka de mänskliga rättigheterna 
samt säkerheten i fråga om klimat, hälsa och ekonomi. Vi kan nå en hållbar fred och 
stabilitet endast genom att satsa på den mänskliga säkerheten.  
 
Utvecklingssamarbete, humanitärt bistånd och fredsarbete är Finlands viktiga 
investeringar i den globala säkerheten och stabiliteten. Med hjälp av dem kan vi både 
förebygga kriser och stödja människor i yttersta nöd.  
 
Vi undertecknade vill att Finland verkar för en stabil och säker värld för alla. För att 
garantera detta är det viktigt att vi satsar på utvecklingssamarbete, humanitärt 
bistånd och fredsarbete som en integrerad del av Finlands utrikes- och 
säkerhetspolitik.  
 
Vi vill att Finland inte vänder världen ryggen.  
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