
Hyvä ministeri Toivakka,

TEIDÄN KÄSISSÄNNE ON VALTA päättää siitä, missä kehitysyhteistyömäärärahojen vaikutukset 
tuntuvat. Leikkaukset vaikuttavat suoraan miljoonien elämään.

SUOMELTA ON VÄÄRÄ VALINTA jättää auttamatta maailman heikoimmassa asemassa olevia 
ihmisiä. Suomalaiset eivät halua ummistaa silmiään, päinvastoin. Pyydämme, että leikkauksia 
tehdään porrastetusti, maltillisesti ja kansalaisjärjestöjen toimintakykyä haavoittamatta. Toivomme, 
että suomalaisten sydäntä lähellä oleva ja yhteiskunnallista osallistumista tukeva järjestötyö sääs-
tyy määrärahaleikkauksilta kokonaan.

JÄRJESTÖT OVAT TEHNEET KEHITYSYHTEISTYÖTÄ KAUAN, pidempään kuin Suomen valtio. 
Me edustamme suomalaisia, tavallisia ihmisiä, jotka haluavat osallistua työhön oikeudenmukai-
semman maailman puolesta. Kehitysyhteistyöllä on laaja kannatus: yli 80 prosenttia suomalaisista 
pitää kehitysyhteistyötä tärkeänä. Jos toteutatte suunnitellut 30–40 prosentin leikkaukset, järjestö-
jen pitkäjänteiseltä ja vaikuttavalta työltä putoaa pohja.

KAIKKIAAN SADAT TUHANNET SUOMALAISET osallistuvat kehitysyhteistyöhön lahjoittamalla 
rahaa tai tekemällä vapaaehtoistyötä. Onkin vaikea nähdä tilannetta, jossa julkisten tukien mittavat 
leikkaukset johtaisivat kansalaisten auttamishalun ja -kyvyn kasvamiseen entisestään. Valtio ohjaa 
kansalaisten arvovalintoja omalla esimerkillään.

KEHITYSPOLITIIKKA EI OLE IRRALLINEN OSA ULKO- JA TURVALLISUUSPOLITIIKKAA. Hallitus- 
ohjelma linjaa Suomen kantavan globaalia vastuuta ja vahvistavan turvallisuutta, kestävää kehi-
tystä, rauhan rakentamista, ilmastonmuutoksen pysäyttämistä sekä naisten ja tyttöjen asemaa. 
Näitä tavoitteita ei ole käytännössä mahdollista saavuttaa ilman suomalaisten kehitysyhteistyö-
järjestöjen vahvaa ammattitaitoa. Suomi tunnetaan kansainvälisesti ennustettavasta toiminnasta 
ja sovittujen periaatteiden noudattamisesta. Suurien ja nopeiden leikkausten myötä maineemme 
luotettavana kumppanina kärsii ison kolauksen.

SUOMI ON SITOUTUNUT IHMISOIKEUSPERUSTAISEEN KEHITYSPOLITIIKKAAN, joka velvoittaa  
vahvistamaan kansalaisyhteiskuntaa ja toimimaan siellä missä ihmisoikeudet eivät toteudu. 
Kansalaisjärjestöt tekevät juuri tätä työtä. Heikentämällä järjestöjen toimintamahdollisuuksia  
heikentää Suomi samalla omaa kehityspolitiikkaansa. Hauraissa valtioissa, joissa on olematon 
kansalaisyhteiskunta, leikkausten seuraukset ovat erityisen vakavat.

SUOMALAISET KANSALAISJÄRJESTÖT OVAT SUORIN KANAVA kehitysmaiden kaikkein  
heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tukemiseksi. Pelastamme ihmisiä hukkumiselta Väli- 
merellä, autamme luonnonkatastrofien keskellä ja parannamme yhteiskuntien elinolosuhteita, 
ettei kenenkään tarvitsisi paeta kotimaastaan. Leikkaukset tulee kohdentaa niin, että niiden  
vaikutukset kaikkein köyhimpiin ovat mahdollisimman vähäisiä.

KANSALAISYHTEISKUNTA ON VALTION LUONNOLLINEN NEUVOTTELUKUMPPANI. 
Haluamme jatkossakin osallistua työllämme globaalin vastuun kantamiseen,

Abilis-säätiö, Crisis Management Initiative (CMI), Fida International, Frikyrklig Samverkan, Kansalaisjärjes- 
töjen ihmisoikeussäätiö KIOS, Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys, Kepa, Kirkon Ulkomaanapu,  
Pelastakaa Lapset, Plan Suomi, Reilu kauppa, Siemenpuu - kansalaisliikkeiden yhteistyösäätiö, Solidaa-
risuus, Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus (SASK), Suomen Lähetysseura, Suomen Pakolaisapu,  
Suomen Punainen Risti, Suomen World Vision, Taksvärkki, Vammaiskumppanuus, WWF Suomi.


