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Arvoisa ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakka,
Uusi hallitus on suunnitellut leikkaavansa kehitysyhteistyövaroja 370 miljoonalla eurolla. Useat puolueet ovat
vakuuttaneet, että järjestöjen tekemää kehitysyhteistyötä arvostetaan ja sen painoarvoa tulisi lisätä. Me lapsijärjestöt
toivomme, etteivät leikkaukset rankaise kaikista heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä, kehitysmaiden lapsia.
Kehitysmaiden lapsilta, ja erityisesti tytöiltä, leikkaaminen murentaa pohjan yhteiskuntien tulevaisuudelta.
Kansalaisjärjestösektorille ohjataan nykyisin vain noin 15 % kehitysyhteistyövaroista. Siksi on ristiriitaista, että
alustavien tietojen mukaan ulkoasianministeriö on kohdistamassa leikkauksia vahvasti myös järjestösektorille.
Me lapsijärjestöt teemme työtä sen eteen, että lapsilla on hyvät elämän edellytykset, myös kehitysmaassa. Lapset
voivat käydä koulua ja heillä on puhdasta vettä saatavilla. Tuemme kansalaisyhteiskuntaa sekä paikallishallintoa, jotta
ne osaltaan osaavat toimia ihmisoikeuksia kunnioittaen ja hyvän hallinnon mukaisesti. Vaikutamme lainsäädäntöön ja
rakenteisiin esim. sosiaaliturvaa kehittämällä. Lapsijärjestöt tukevat vahvasti Suomelle tärkeitä painopisteitä:
ihmisoikeuksia, demokratiaa ja hyvän hallinnon periaatteita. Jos nämä leikkaukset kohdistuvat lapsijärjestöihin, ne
kohdistuvat maailman heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin.
Hallitusohjelmassa linjataan, että Suomi edistää tyttöjen asemaa sekä parantaa kehitysyhteistyön vaikuttavuutta ja
tuloksekkuutta. Tyttöjen aseman parantaminen hyödyttää koko yhteisöä ja yhteiskuntaa. Jokainen lisävuosi koulussa
kasvattaa tytön elinaikaisia tuloja 10–20 prosenttia. Tyttöjen tukeminen on, paitsi ihmisoikeuksia edistävää, myös
taloudellisesti kestävää politiikkaa, sillä koulutettu tyttö laittaa todennäköisimmin myös omat lapsensa kouluun.
Kehitysyhteistyövarojen leikkaaminen vaikuttaa vahvasti tyttöihin, sillä heidän koulutiensä katkeaa köyhyyden
syventyessä ensimmäisenä.
Lapsijärjestöt tekevät kehitysyhteistyötä paikan päällä yhteisöissä pitkäjänteisesti, läpinäkyvästi ja tehokkaasti. Kaikilla
meillä on paikallisia työntekijöitä, jotka tuntevat yhteisöt ja näiden tarpeet. Järjestöiltä leikkaaminen vaarantaa
kehitysyhteistyön kestävät tulokset. Järjestöt tuottavat paljon tutkimustietoa kehitysmaiden lasten tilanteesta, joten
ne ovat aiheen parhaita asiantuntijoita. Järjestöjen asiantuntijuutta kehitysmaiden lasten tilanteesta ei saisi heittää
hukkaan.
On selvää, että Suomen talous kaipaa uudistuksia ja leikkauksia. On kuitenkin poliittinen päätös, kehen leikkaukset
kohdistuvat. Viime lamasta opittiin, että lapsiin kohdistuvat leikkaukset tulevat moninkertaisina kustannuksina
myöhemmin takaisin. Tämä koskee niin Suomea kuin kehitysmaitakin. Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että
varhaiskasvatukseen ja koulutukseen sijoittaminen on panostus vakaampiin yhteiskuntiin, taloudelliseen kasvuun ja
ihmisoikeuksien toteutumiseen. Ihmisoikeusperustaisuus on Suomen kehitysyhteistyötä ohjaava periaate.
Lapsijärjestöt ovat olleet vahvoja suunnannäyttäjiä ihmisoikeusperustaisuudessa ja valmiita jatkamaan tätä työtä
myös alkavalla hallituskaudella.
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