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JÄSENEHDOTUS 

 

 

Jäsenehdotus 
kehitysapuun liittyvän pohjoismaisen yhteis-
työn vahvistamisesta 

Pohjoismaat ovat vuosikymmenien ajan olleet edelläkävijöitä niiden valti-
oiden joukossa, jotka pyrkivät saavuttamaan YK:n kehitysaputavoitteet. 
Hyvää pohjoismaista henkeä osoittaa myös se, että maat pyrkivät ehkäi-
semään köyhyyttä ja nälänhätää sekä tekemään yhteistyötä niiden mai-
den kanssa, jotka tarvitsevat tukea kehityksessään.  
 
Pohjoismaiden tavoitteena on myöntää kehitysyhteistyömäärärahaa vä-
hintään 0,7 prosenttia bruttokansantuotteestaan (BKT), vaikka esimerkiksi 
Islannin kohdalla osuus on ollut suunniteltua pienempi talouskriisin jäl-
keen. Suurin osa Pohjoismaista kuitenkin saavuttaa tämän tavoitteen. 
 
Pohjoismaat tekivät yhteistyötä kehitysavun parissa aiemmin, mutta toisin 
kuin aloilla, joilla pohjoismainen yhteistyö on lisääntynyt, kehitysavun 
osalta yhteistyö on viime vuosina ollut vähenemään päin. Tästä linjauk-
sesta ei ole tehty näkyvää, tietoista poliittista päätöstä. 
 
Aiemmin Pohjoismaat tekivät joissain maissa, etenkin Itä-Afrikassa, han-
keyhteistyötä, joka kokosi yhteistyöhön satoja asiantuntijoita yli 20 vuo-
den aikana. Nämä hankkeet tulivat päätökseen vuoden 1990 tienoilla. 
 
Pohjoismainen kehitysrahasto (NDF) voidaan myös mainita merkittävänä 
edistysaskeleena tämän alan pohjoismaisessa yhteistyössä. Se perustet-
tiin yleiseksi kehitysrahastoksi, joka teki tiivistä yhteistyötä esimerkiksi eri 
maanosien kehityspankkien ja Maailmanpankin kanssa. Vuosituhannen 
vaihteessa muodostui liike, jonka tavoitteena oli rahaston lakkauttaminen. 
Näin ei kuitenkaan käynyt. Rahasto on edelleen aktiivinen, joskin eri muo-
dossa kuin aiemmin ja ilman että sille myönnetään uutta pääomaa. Ra-
hasto saa tuottoa aiemmista kehityslainoista, ja se käytetään ympäristö-
hankkeiden tukemiseen. Tämä on toki hyvä asia, mutta ei korvaa aktiivis-
ta toimintaa perinteisen kehitysavun saralla. 
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On myös mainittava, että Pohjoismaat tekevät yhteistyötä Maailmanpan-
kin ja Kansainvälisen valuuttarahaston puitteissa, ja tätä yhteistyötä on 
viime vuosina tehty yhteistyöalueittain yhdessä Baltian maiden kanssa. 
Pohjoismaiden osallistuminen OEDC:n kehitysyhteistyökomitean (DAC) 
työhön on myös tärkeä osa maiden kehitysyhteistyötä. Lisäksi Pohjois-
maiden kehitysyhteistyöministerit ja virkamiehet tapaavat säännöllisesti 
vuosittain tilannekatsausten merkeissä. Muuten yhteydenpitoa on kan-
sainvälisten foorumien suurissa konferensseissa sekä vuosikokouksissa. 
 
Varsinaista yhteistyötä tehdään kuitenkin niin kutsutussa Nordic plus 
-ryhmässä, johon Pohjoismaiden lisäksi kuuluu Iso-Britannia, Irlanti ja 
Alankomaat. Huolimatta yhteistyön hyvistä puolista tämä on kuitenkin 
merkki siitä, että Pohjoismaat ovat antaneet periksi ja osittain menettä-
neet kehitysapua koskevissa linjauksissa johtoasemansa kansainvälisillä 
foorumeilla suuremmille maille, kuten Isolle-Britannialle. 
 

Pohjoismaisen yhteistyön lisääminen kehitysyhteistyön saralla olisi yhte-
nevä myös kasvaneen kiinnostuksen kanssa Pohjoismaiden yhteistyön 
vahvistamiseksi ulkopolitiikan ja kansainvälisten kysymysten osalta. Tässä 
yhteydessä on syytä huomioida Stoltenbergin raportti. Suurlähetystöjen ja 
edustustojen tiiviimpi yhteistyö soveltuisi myös tämäntyyppisiin pyrkimyk-
siin. On tärkeää huomioida se yleisestikin pohjoismaista yhteistyötä kos-
keva seikka, että yhteistyötä tehdään tai voidaan tehdä useammilla tasoil-
la, ei ainoastaan virkamiesten tai valtionhallinnon ylimmän johdon välillä. 
Kansalaisjärjestöt ja ruohonjuuritason toimijat ovat myös tärkeässä osas-
sa, sillä osa kaikkien Pohjoismaiden kehitysapurahoista menee tämänkal-
taisille järjestöille sekä hankkeille, joita toteutetaan yhteistyössä monien 
eri toimijoiden kesken. Olisi myös erittäin tärkeää, että kansalliset parla-
mentit, niiden jäsenet ja jäsenten pohjoismaisen tason yhteistyö, etenkin 
Pohjoismaiden neuvosto, työskentelisi näiden kysymysten parissa.    
 
Edellä mainitun perusteella ehdotetaan, että Pohjoismaiden neuvosto ke-
hottaa Pohjoismaiden hallituksia lisäämään kehitysapuun liittyvää yhteis-
työtään, 
 
että Pohjoismaiden hallitukset selvittävät, saataisiinko siitä lisäarvoa, että 
Pohjoismaisen kehitysrahaston (NDF) toiminta palautettaisiin aktiiviseksi 
kehitysrahastoksi ja että sille myönnettäisiin taas pääomaa. 
 
että Pohjoismaiden hallitukset laatisivat analyysin eduista ja haitoista kos-
kien maiden kehitysyhteistyön parempaa koordinointia, yhteisten lähetys-
töjen ja edustustojen hyödyntämistä tätä tarkoitusta ajatellen sekä koski-
en yhteistyön lisäämistä hankkeissa, joiden synergiaedut tuovat myöntei-
siä vaikutuksia. 
 
Pohjoismaiden neuvosto kehottaa Pohjoismaiden ministerineuvostoa ole-
vaan aktiivinen toimija pyrkimyksissä vahvistaa kehitysapuun liittyvää yh-
teistyötä. 
 
Reykjavikissa 12. syyskuuta 2014 

Steingrímur J. Sigfússon (VG)  
 

 

 
 
 


