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MIETINTÖ JÄSENEHDOTUKSESTA 

Puheenjohtajiston mietintö koskien 

 

jäsenehdotusta 

kehitysapuun liittyvän pohjoismaisen yhteis-

työn vahvistamisesta 

1. Puheenjohtajiston ehdotus 

Puheenjohtajisto ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se on aktiivinen toimija pyrkimyksissä vahvistaa kehitysapuun 

liittyvää pohjoismaista yhteistyötä. 

2. Taustaa 

Pohjoismaiden kehitysapu köyhille maille on maailmanlaajuisesti huippu-

luokkaa. Viime vuosina kehityspolitiikan alalla ei ole tehty virallista poh-

joismaista yhteistyötä, mutta Pohjoismaiden kehitysministereillä on silloin 

tällöin epävirallisia tapaamisia. Vuonna 2005 Pohjoismaiden neuvoston 

konservatiivinen ryhmä ehdotti Pohjoismaille yhteistä kehityspolitiikkaa. 

Konservatiivinen ryhmä oli sitä mieltä, että pohjoismaista kehitysapua voi-

taisiin parantaa ja tehostaa koordinoimalla sitä mahdollisuuksien mukaan, 

ja siten voitaisiin auttaa useampia ihmisiä. Pohjoismaat voisivat järjestää 

yhteisiä hankkeita sen sijaan, että jokaisella maalla on omat hankkeensa. 

Silloinen ehdotus ei saanut tukea.  

 

Eri ministerineuvostoissa aihetta kuitenkin sivutaan silloin tällöin. Ympäris-

töministereillä on usein globaaleja kysymyksiä asialistallaan, ja Pohjois-

maiden maatalousministerit ehdottivat esimerkiksi ennen Kööpenhaminan 

ilmastokokousta kokonaisvaltaista ratkaisua suuriin ajankohtaisiin haastei-

siin. Ministerit ehdottivat elintarviketuotannon lisäämistä ilmastomyöntei-

sellä tavalla ja totesivat, että ilmastonmuutosta on jarrutettava sen mah-

dollistamiseksi. 

 

Pohjoismainen kehitysrahasto (NDF) sai vuonna 2009 uuden toimeksian-

non Pohjoismaiden yhteistyöministerien päätöksen myötä, jota Pohjois-

maiden neuvosto joudutti. Rahasto koordinoi nykyään ilmastosijoituksiin 
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kohdistuvaa lahjarahoitusta köyhissä maissa. Tukea on myönnetty noin 

50 hankkeelle 18 kehitysmaassa. 

 

Pohjoismaiden neuvosto on viime vuosina keskittynyt yhä enemmän ulko-

politiikkaan, ja samalla on käsitelty myös kehityspolitiikkaa. Pohjoismai-

den neuvoston viime istunnossa keskusteltiinkin YK:n vuoteen 2015 asti 

voimassa olleiden vuosituhattavoitteiden jälkeisistä pyrkimyksistä. 

3. Lausunnot 

Steingrímur Sigfússon (VG) esitteli ehdotuksen Pohjoismaiden neuvoston 

Tukholman-istunnossa 28. lokakuuta 2014 vasemmistososialistisen vihre-

än ryhmän puolesta:  

 

"Stoltenbergin raportti ja sen taustalla oleva ajatus, että Pohjoismaiden 

tulee lisätä kansainvälistä läsnäoloaan sekä yhteistyötä ja koordinoida po-

litiikkaansa paremmin, pätee hyvin myös kehitysapua koskevaan yhteis-

työhön. On aivan selvää, että Pohjoismaat voivat saada paljon enemmän 

aikaan lisäämällä yhteistyötään. Voidaan esimerkiksi ajatella Pohjoismais-

sa saatavilla olevaa erityisosaamista: Islannissa on osaamista kalastuk-

sesta ja geotermiikasta, ruotsalaisilla ja suomalaisilla on metsäosaamista 

ja niin edelleen. Toivon, että hallitukset osallistuvat aktiivisesti Pohjois-

maiden neuvoston työhön ja miettivät tehtäviä kehitysavun saralla, joilla 

voimme vahvistaa yhteistyötä." 

 

Christina Gestrin (r.) käytti keskiryhmän puheenvuoron: 

 

"Kaikki Pohjoismaat ovat aktiivisia kehitysmaayhteistyössä, ja mallimaita 

ovat Norja, Ruotsi ja Tanska, jotka ovat saavuttaneet vuosituhattavoitteen 

käyttää 0,7 prosenttia maan BKT:sta kehitysapuun. Koordinoimalla kehi-

tysyhteistyötä entisestään varojen käyttöä voitaisiin tehostaa, ja Pohjois-

maat voisivat hyödyntää yhteistä osaamista ja kokemuksia, joita pitkäai-

kainen kehitysyhteistyö kehitysmaissa on tuonut.  

 

Pohjoismaiden kehitysyhteistyö pohjautuu yhteisiin arvoihin: ihmisoikeuk-

siin, tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen, hyvään hallintotapaan ja kestävään 

kehitykseen. Tiiviimmän turvallisuus- ja ulkopoliittisen yhteistyön osana 

olisi hyvin luonnollista tiivistää myös pohjoismaista yhteistyötä kehityspo-

litiikassa." 

 

 Muut puolueryhmät eivät kommentoineet ehdotusta. 

4. Puheenjohtajiston näkemykset 

Konservatiivisen ryhmän kymmenen vuotta sitten esittämä ehdotus yh-

teispohjoismaisista kehitysapuhankkeista oli huomattavasti kattavampi 

kuin tämä uusi ehdotus, jossa Pohjoismaiden ministerineuvostoa kehote-

taan olemaan aktiivinen toimija pyrkimyksissä vahvistaa kehitysapuun liit-

tyvää yhteistyötä. 

 

Ehdotusta ei ole kohdistettu Pohjoismaiden neuvostolle, mutta myös neu-

vostossa kehitysapukysymyksiä voidaan nostaa asialistalle joko Pohjois-

maiden ulkoministerien kanssa pidettävissä kokouksissa tai vaikkapa kut-

sumalla Pohjoismaiden kehitysministereitä pyöreän pöydän keskusteluihin.   
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5. Päätelmät 

Edellä esitetyn perusteella puheenjohtajisto ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se on aktiivinen toimija pyrkimyksissä vahvistaa kehitysapuun 

liittyvää pohjoismaista yhteistyötä. 

 

 

 

 

Lysebussa 1. joulukuuta 2014 

Arto Pirttilahti (kesk.) 

Bertel Haarder (V) 

Eva Sonidsson (S) 

Guðbjartur Hannesson (A) 

Hans Wallmark (M) 

Höskuldur þórhallsson (F) 

 

Høgni Hoydal (T) 

Karin Gaardsted (S) 

Marit Nybakk (A) 

Michael Tetzschner (H) 

Simo Rundgren (kesk.) 
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JÄSENEHDOTUS 

 

 

Jäsenehdotus kehitysapuun liittyvän pohjois-

maisen yhteistyön 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)  

 

 

 

 

 

 


