
31.3.2020 

 

 

 

 

Hyvä valtiovarainministeri Katri Kulmuni, 

haluamme kiittää Teitä ja hallitusta nopeasta ja vahvasta toiminnasta koronaepidemian torjumiseksi Suomessa. Epidemialla 

ja pyrkimyksillä hillitä epidemiaa, tulee olemaan syviä vaikutuksia lapsen oikeuksien toteutumiseen, vaikka itse taudin 

suhteen lapset eivät kuulu riskiryhmään. Näiden vaikutusten lievittäminen talouden keinoin on tärkeää. 

Samalla, kun torjumme epidemiaa Suomessa, on kriittisen tärkeää, että valmistaudumme koronan vakaviin terveydellisiin, 

sosiaalisiin ja taloudellisiin vaikutuksiin lapsille ja perheille, jotka elävät maailman köyhimmissä valtiossa. 

Välittömänä toimenpiteenä kehotamme teitä tukemaan Maailmanpankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston pyyntöä 

G20-maille keskeyttää korkomenot kahdenvälisille luotoille International Development Association (IDA) -maista. 

Tunnette varmasti pandemian köyhimmille maille aiheuttamat riskit. Parin viime viikon aikana koronatapausten määrä 

Saharan eteläpuolisessa Afrikassa on kasvanut jyrkästi. London School of Hygiene and Tropical Medicine ennustaa, että 

kesäkuun puoliväliin menenessä jokaisessa alueen valtiossa voi olla vähintään 10 000 tapausta. Olemme nähneet, miten 

koronavirus on asettanut koetukselle jopa maailman rikkaimpien valtioiden terveysjärjestelmien kantokyvyn. Köyhien maiden 

huomattavasti heikommat terveysjärjestelmät todennäköisesti kriisiytyvät. Lisäksi tuleva talouskriisi pahentaa 

terveysvaikutuksia entisestään. 

Tätä taustaa vasten on välttämätöntä, että IDA-valtiot voivat asettaa kotimaiset menot etusijalle. Kiireellisin tarve on 

rahoittaa tehokkaita ehkäisy- ja hillintastrategioita investoimalla kansanterveyden etulinjaan. Mutta hallitusten on myös nyt 

ryhdyttävä toimiin turvaverkkojen luomiseksi, joita tarvitaan haavoittuvien suojelemiseksi, ja samalla ylläpidettävä 

investointeja kriittisiin alueisiin, kuten lasten ja äitien terveyteen, koulutukseen ja ravitsemukseen. Lapsioikeusjärjestönä 

Pelastakaa Lapset on huolissaan välittömästä uhasta miljoonille lapsille – mutta kokonaisten yhteiskuntien tulevaisuus on nyt 

vaakalaudalla. 

Velkatilanteen ratkaiseminen on välttämätöntä. Velkojen takaisinmaksun keskeyttäminen IMF:n ja Maailmanpankin 

määrittelemillä ehdoilla auttaisi vastaamaan välittömiin likviditeettitarpeisiin ja vapauttaisi varoja kotimaisiin prioriteetteihin. 

Vaikka kyseiset rahamäärät ovat vaatimattomia – yhteensä noin 13 miljardia dollaria kaikilta G20-valtioilta tälle vuodelle – 

muutos merkitsisi sitoutumista tukemaan IDA-maita nyt, kun tarve on suurin. Pelastakaa lapset tukee voimakkaasti 

Maailmanpankin ja IMF:n kehotusta lykätä velan takaisinmaksua sekä pyrkimyksiä lisätä taloudellista tukea. Toivomme, että 

ennen tämän vuoden kevään kokouksia päästään sopimukseen 160 miljardin dollarin. Se, että suuri osa tuesta valuisi takaisin 

velkojille suoritettavien maksujen muodossa, olisi lyhytnäköistä ja epätarkoituksenmukaista. 

Nopea toiminta on välttämätöntä. Yllä ehdotettu ei ole täysimittainen velan vähentämisohjelma, vaan väliaikainen lykkäys 

korkomaksuille valtioiden maksukyvyn takaamiseksi. Velan maksun keskeyttämisestä on ennakkotapaus aiemman ebola-

kriisin yhteydestä. Vastaava tarve on nyt itsestään selvä. Vaikka Maailmanpankki ja IMF eivät ole vaatineet kaupallisten 

velkojien ja joukkovelkakirjalainanhaltijoiden toimia, Pelastakaa Lapset toivoo, että hallitukset kehottavat näiden velkojen 

haltijoita noudattamaan G20-ryhmän johtajuutta ja toimimaan vastaavalla tavalla. 

Meidän on voitettava koronavirus kaikkialla tai emme voita sitä missään. Köyhimpien valtioiden mahdollisuus keskeyttää 

lainojen korkojen maksaminen auttaa meitä saavuttamaan tämän tavoitteen. 

 

Kunnioittavin terveisin, 

Hanna Markkula-Kivisilta 

Pääsihteeri 

Pelastakaa Lapset ry. 

 

 


