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A 1923/PRE Jäsenehdotus pohjoismaisten 

yhteistyöjärjestöjen perusrahoituksen lisäämisestä 

Keskiryhmä ehdottaa, että Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministeri-
neuvostolle, 
 

- että tulevaa puitekautta ajatellen käydään keskusteluja mahdollisuudesta lisätä 
pohjoismaisten organisaatioiden perusrahoitusta sen sijaan, että panostetaan 
yksipuolisesti hanketoimintaan. 

 

 

Taustaa 
On tärkeää, että pohjoismaista yhteistyötä ohjataan siten, että saavutetaan visio 2030:n 
tavoitteet Pohjolasta maailman integroituneimpana ja ilmastoälykkäimpänä alueena. 
Nyt edessämme on väliarviointi, jonka on tarkoitus luoda perusta tulevien vuosien ta-
lousarvioille. Voimme todeta, että pohjoismaisen budjetin osuus kansallisista budjeteista 
on vuosien mittaan pienentynyt. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pohjoismaisen 
yhteistyön rahoitus vähenee koko ajan. Jos tämä vaikuttaa Pohjoismaiden kansalaisten 
mahdollisuuteen tavata toisiaan rajojen yli, se toimii vastakkaisella tavalla kuin visio, jota 
haluamme toteuttaa. 
 

Pohjoismaisilla yhteistyöjärjestöillä on tällä hetkellä useita rahoitusvaihtoehtoja. Tästä 
huolimatta monilla järjestöillä on vaikeuksia toimintansa rahoittamisessa. Tämä koskee 
esimerkiksi uusien verkostojen ja yhteistyömuotojen luomista. Toiminta jää herkästi vä-
liinputoajan asemaan, jos sitä varten ei voida selkeästi myöntää kansainvälisen tason tai 
EU-tason rahoitusta tai se ei ole oikeutettu saamaan kansallista tukea. Pohjoismaiden 
tasolla haettavat tuet ovat myös muuttuneet ajan myötä yhä tiukkarajaisempaan ja pro-
jektiluonteisempaan suuntaan. 
 

On tärkeää, että järjestöt voivat tällä hetkellä hakea tukea konkreettisiin hankkeisiin ja 
toimiin. Tämä mahdollisuus on säilytettävä ja sitä on kehitettävä. Pohjoismaissa on ol-
tava vahvoja ja elinvoimaisia järjestöjä, jotka osaavat hakea rahoitusta ja pystyvät hallin-
noimaan mielekkäitä hankkeita, niin että varat tulevat käytetyiksi. Yhteistyöjärjestöjen 
joutuessa turvautumaan suurelta osin hankerahoitukseen haittana on se, että järjes-
töissä aletaan tuntea huomattavaa epävarmuutta. Järjestöt tarvitsevat perusrahoitusta, 
mutta joutuvat jatkuvasti luomaan uusia hankkeita voidakseen jatkaa toimintaansa. 
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Perusrahoituksen mahdollisuus, parempi tuki uusien verkostojen luomiseksi sekä hanke-
varojen saatavuuden jatkaminen ovat oleellista sille, että yhä useammat pohjoismaalai-
set voivat tavata toisiaan yli maiden rajojen. Lisäksi pohjoismaiset nuorisojärjestöt tarvit-
sevat parempia ja pidemmän aikavälin rahoitusmahdollisuuksia, koska niiden työllä on 
ratkaiseva merkitys vahvalle pohjoismaiselle yhteistyölle. 
 

Keskiryhmä katsoo tämän vuoksi, että on luotava paremmat edellytykset pohjoismaisille 
yhteistyöjärjestöille, koska siten vahvistetaan demokratiaa. Siksi useampien pohjois-
maisten yhteistyöjärjestöjen pitäisi voida hakea perusrahoitusta. 
 

Väliarvioinnin yhteydessä ja tulevan budjettikauden työtä ajatellen keskiryhmä katsoo, 
että Pohjoismaiden ministerineuvoston tulee tutkia mahdollisuuksia pohjoismaisten yh-
teistyöjärjestöjen selkeämmäksi rakenteelliseksi rahoittamiseksi. Keskiryhmä katsoo 
myös, että tulee tehdä kartoitus pohjoismaisten yhteistyöjärjestöjen mahdollisuuksista 
hakea tukea kansalliselta tasolta, jotta voidaan luoda selkeämpi kuva kyseisten järjestö-
jen edellytyksistä. Sen perusteella voidaan myös paremmin tarjota neuvontapalvelua tä-
mäntyyppisille järjestöille. 
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