Suomalaisten kehitysjärjestöjen kirje hallitukselle 20. huhtikuuta 2020

Hyvä hallitus,
Me suomalaiset kehitysyhteistyötä ja humanitaarista työtä tekevät kansalaisjärjestöt kiitämme
teitä jo tehdyistä päätöksistä ohjata lisätukea humanitaariseen apuun ja kansainvälisille
järjestöille, kuten Maailman terveysjärjestö WHO:lle. Kiitämme myös erityisesti ulkoministeriötä
päätöksestä luopua vuoden 2020 omarahoitusvaatimuksesta suomalaisten kansalaisjärjestöjen
kohdalla. YK-järjestöjen lisäksi kansalaisjärjestöillä on tärkeä rooli kriisin ratkaisussa. Me
toimimme tehokkaasti ruohonjuuritasolla hauraillakin alueilla ja tavoitamme myös pandemian
keskellä naisverkostot, lapset, syrjäytyneet, vammaiset, sekä etniset ja muut vähemmistöt.
Vapaa ja vahva kansalaisyhteiskunta on edellytys kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi.
Me ja muut suomalaiset kehitysjärjestöt olemme jo vastanneet hätähuutoihin eri puolilla
maailmaa: olemme muun muassa tukeneet lasten ja erityisesti tyttöjen koulunkäynnin jatkumista
kriisin aikana, ehkäisseet koronaviruksen leviämistä pakolaisasutusalueilla koulutuksen avulla,
tukeneet ajantasaista tiedonsaantia viruksen leviämisen estämiseksi, valistaneet monin keinoin
kuten Whatsapp-pikaviestein, tukeneet terveydenhuollon palveluita yhteisöissä eri puolilla
maailmaa erityisesti lasten ja naisten suojelemiseksi, järjestäneet etäopetusta radion kautta, ja
tarjonneet ruokaa ja saippuaa hädänalaisimmille ihmisille kuten vammaisille ja ikäihmisille.
Pandemian hellittäessä avuntarve tulee kuitenkin olemaan entistäkin suurempi kehittyvissä ja
hauraissa maissa, missä yhteiskunnan turvaverkot ovat vasta rakenteilla.
Vetoamme teihin, että viestiessänne covid-19-pandemiasta huomioitte ja korostatte
tarvetta tukea maailman kaikkein vähiten kehittyneissä maissa asuvia ja heikoimmassa
asemassa olevia ihmisiä. COVID-19 -pandemia on pakottanut Suomen poikkeustilaan.
Maailmanlaajuinen pandemia osuu kuitenkin vielä Suomeakin pahemmin kumppanimaihimme
Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Näissä maissa terveydenhuoltojärjestelmien
kantokyky ei riitä pandemiaan vastaamiseen. Eristystoimenpiteillä on myös mittavia vaikutuksia
ruokaturvaan, toimeentuloon, koulutukseen sekä naisten ja tyttöjen asemaan, mitkä syventävät
köyhyyttä. Myös luotettavan tiedon puute on monilla alueilla ongelma.
Meistä kukaan ei ole turvassa, ennen kuin kaikki olemme turvassa.
Hallitukset eri puolilla maailmaa, kuten Iso-Britannia, ovatkin ilmoittaneet lisärahoituksesta
kehitysyhteistyöhön kehittyvissä maissa, koska akuutin kriisin aikana ja etenkin sen jälkeen
meitä heikommassa asemassa olevat ihmiset tarvitsevat apuamme.
Hallitus kokoontuu pian päättämään vuoden 2020 kolmannesta lisätalousarviosta. Pääministeri
Marin on todennut, että Suomi haluaa ratkaista globaaleja haasteita yhteistyössä muiden
kanssa ja olla kokoaan suurempi vaikuttaja kansainvälisesti. Tämä vaatii meiltä kykyä olla
ratkaisuhakuinen ja luotettava toimija.
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Suomella on nyt mahdollisuus profiloitua globaalin vastuun kantajana yhdessä Pohjoismaiden ja
muiden oikeusvaltiota sekä kansainvälistä sääntöpohjaista järjestelmää tukevien läntisten
demokratioiden kanssa.
Vetoamme teihin, että lunastatte hallitusohjelman lupauksen “Suomi tähtää YKsitoumuksen mukaiseen tavoitteeseen käyttää 0,7 prosenttia bruttokansantulosta (BKTL)
kehitysyhteistyöhön sekä 0,2 prosenttia BKTL:sta tukena vähiten kehittyneille maille” ja
nostatte Suomen kansainvälisen kehitysyhteistyön rahoitusta nyt, kun hätä on suurin.
Tulemme olemaan tämän kirjeen lisäksi yhteydessä avustajiinne, jotta voimme keskustella lisää
mahdollisista ratkaisuista kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tukemiseksi
kehittyvissä maissa. Löydätte asiantuntijoidemme yhteystiedot tämän kirjeen lopusta.
Parhain terveisin,
Fida International ry
Kirkon Ulkomaanapu
Pelastakaa Lapset
Plan International Suomi
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Suomen Lähetysseura
Suomen Pakolaisapu ry
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Asiantuntijat järjestöissä:
Katja Köykkä, vaikuttamistyön asiantuntija, Fida,
katja.koykka@fida.fi, 050 5233 098
Katri Suomi, vaikuttamistyön päällikkö, Kirkon Ulkomaanapu,
katri.suomi@kua.fi, 040 635 1738
Tapio Laakso, vaikuttamistyön asiantuntija, Pelastakaa Lapset,
tapio.laakso@pelastakaalapset.fi, 050 325 0074
Milla Halme, vaikuttamistyön johtaja, Plan International Suomi,
milla.halme@plan.fi, 050 512 0532
Niina Tenhio, kehityspolitiikan ja kehitysrahoituksen asiantuntija, Fingo,
niina.tenhio@fingo.fi, 050 317 6726
Maria Tietäväinen, vaikuttamistyön asiantuntija, Suomen Lähetysseura,
maria.tietavainen@suomenlahetysseura.fi, 040 6299240
Katja Mannerström, yhteiskuntasuhdepäällikkö, Suomen Pakolaisapu ry,
katja.mannerstrom@pakolaisapu.fi, 044 761 5708

