
FINLANDS UTVECKLINGSPOLITIK

En värld, en gemensam framtid — mot hållbar utveckling

Riktlinjerna för Finlands utvecklingspolitik 
har dragit upp i statsrådets redogörelse i 
februari 2016. I redogörelsen beaktas den 
aktuella situationen i utvecklingsländerna, 
de globala målen för hållbar utveckling 
i FN:s Agenda 2030, det bindande kli-
matavtalet, flyktingsituationen och Fin-
lands tillgängliga resurser.

Utvecklingspolitiken är en viktig del av  
Finlands utrikes- och säkerhetspo-
litik. Genom ansvarstagande poli-
tik stärker Finland också sin egen 
internationella ställning.

Målet för Finlands utvecklings-
politik är att minska fattigdom 
och ojämlikhet. Verksamheten 
baserar sig på nordiska värdering-
ar och villkor. Det centrala målet är 
att de mänskliga rättigheterna förverk-
ligas. Genom utvecklingspolitiken försöker 
vi stärka rättigheterna för de människor som 
är mest utsatta, uppnå jämställdhet mellan könen samt 
stärka motståndskraften mot klimatförändringen och 
hejda den.

Finland främjar konsekvent sådana 
val som stöder utveckling. Finland ska 
allt mera strategiskt och aktivt påverka 
utvecklingsländernas, EU:s och de multi-

laterala organisationernas beslutsfattande. 
EU är en viktig kanal för Finland att påverka internatio-
nella frågor som rör klimat, miljö, och ekonomi, för att 
besluten ska förbättra förhållandena i fattiga länder.

Det är viktigt att stärka den ekono-
miska basen i utvecklingsländerna 
för att länderna ska komma vidare 
i utvecklingen. Arbetsplatser, olika 
näringsgrenar och en stabil skatte-
bas är i en avgörande roll. Finland ökar 

sin finansiering till stöd för hållbar utveckling och 
sysselsättning och för att stärka ländernas beskatt-

ningsförmåga och offentliga ekonomi. 

Under regeringsperioden deltar 
Finland med sammanlagt över 

en halv miljard euro i 
internationella insat-
ser för att få investe-

ringar som stöder hållbar 
utveckling till utvecklingsländerna. 

Företagens samhällsansvar utvecklas 
i samarbete med företagen, organisatio-

ner och myndigheter. Finland anser att det 
är viktigt att all företagens verksamhet stöder 

hållbar utveckling och är ansvarsfull. 

Regeringen förnyar utvecklingspolitikens metoder. 
Under de närmaste åren kommer Finland att genomföra 
utvecklingssamarbetet men mindre anslag och personal-
resurser. Resurserna riktas ännu noggran-
nare än tidigare till stöd för de uppställ-
da målen. Vi effektiverar verksamheten 
och förbättrar riskhanteringen, mät-
ningen, rapporteringen och utvärde-
ringen av resultat och effekter. Global 
fostran och en aktiv och öppen kommuni-
kation om Finlands utvecklingspolitik är också viktigt. 

 
En stabil och 
trygg värld 

är i Finlands 
intresse. 

Finländska företag 
uppmuntras att 

erbjuda ekonomiskt 
lönsamma lösningar som 
stöder utvecklingen till 
utvecklingsländernas 

marknader.

Det finns fyra prioriterade områden i Finlands utvecklingspolitik:  
1. kvinnors och flickors rättigheter

2. utveckling av utvecklingsländernas ekonomier så att det skapas mera arbetsplatser, näringar och välfärden ökar

3. demokrati, samhällens funktionsförmåga och beskattningsförmåga 

4. tryggad tillgång till mat, vatten och energi samt hållbar användning av naturresurser



Finland höjer sitt stöd till de regio-
ner som drabbas av konflikterna  
i Syrien och Irak, för att öka regio-
nernas bärkraft. Finland fortsätter 
stödja Palestinska området.

I Asien fokuserar Finland sitt stöd till de  
fattigaste och bräckliga staterna:  
Afghanistan, Myanmar/Burma och Nepal. 

Utvecklingen i Ukraina understöds av utrikes- och säkerhets-
politiska och av ekonomiska orsaker. 

Finland stöder också de fattigaste staterna i Centralasien, 
Kirgizistan och Tadzjikistan, och inleder ett småskaligt 
utvecklingssamarbete med Eritrea.

Som stöd för samarbetet med tillväxtländer stärks finansie-
ringsinstrumenten som kan utnyttjas när man övergår från 
utvecklingssamarbete till annat mellanstatligt samarbete. 
Det sker bland annat i Vietnam. 

I Afrika ökar Finland stödet 
till Somalia och Etiopien. 
Utvecklingssamarbetet 
med Kenya, Moçambique 
och Tanzania fortsätter. 
Zambia håller på att bli 
ett medelinkomstland och 
där kan Finland gå vidare 
mot ett mera mångsidigt 
samarbete.

I den bilaterala verksamheten betonas de minst 
utvecklade staterna och bräckliga stater där behovet 
av Finlands finansiering är störst. Mer resurser ska riktas 
till ursprungs-, transit- och mottagarländerna för flyk-
tingströmmen. Utvecklingsländernas eget ansvar, ägar-
skap och vilja att utvecklas är basen för allt arbete.

Bland de internationella organisationerna är det i 
främsta hand FN-organen som arbetar för att stär-
ka kvinnors och flickors rättigheter, UN Woman, 
UNFPA och UNICEF, som är Finlands viktigaste part-
ner. Samarbetet med andra FN-organisationer fortsät-
ter inom Finlands prioriterade områden. Utvecklings-
bankerna och EU förblir viktiga samarbetspartner också 
i fortsättningen.

Det är viktigt att det finländska civilsamhället deltar i 
utvecklandet av civilsamhället i utvecklingsländerna. Stö-
det till frivilligorganisationerna riktas så att tyngdpunk-
ten ligger på mångårigt programstöd till erfarna organi-
sationer. Utöver detta understöds ett visst antal projekt av 
finländska organisationer och ett urval projekt av interna-
tionella icke-statliga organisationer och organisationer i 
utvecklingsländer.

Samarbete mellan företag, organisationer och hög-
skolor understöds också. Högskolors, forskningsinstit-
uts, sakkunniginrättningars och kommuners deltagande 
i utvecklingssamarbete uppmuntras. 

Sammandrag av statsrådets redogörelse om Finlands 
utvecklingspolitik som godkändes den 4 februari 2016
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http://formin.finland.fi/utvecklingspolitik


