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Kansainvälinen keskustelu 

• Demokratiatuki on pinnalla kehitysyhteistyössä. Haasteita ja 

mahdollisuuksia: 

– Arabikevät  

– Luonnonvarabuumi 

– Governance–keskustelu: läpinäkyvyys, tilivelvollisuus, 

osallistuminen 

– Post 2015 -prosessi 

– Demokratioiden muodot 

– Tulokset ja tulosperustaisuus 

– Perinteisten avunantajien painoarvon vähentyminen 

 Kiinnostus demokratiatukea kohtaan kasvussa 

 



Demokratiatuki Suomen kehityspolitiikassa 

• Kehityspoliittinen ohjelma 2012 

• Ihmisoikeuksia edistävä, demokraattinen ja vastuullinen 

yhteiskunta painopistealueena 

– Toimivat, läpinäkyvät, tilivelvolliset ja osallistumisen mahdollistavat 

instituutiot 

– Kansalaisyhteiskunnan –myös mm. median ja puolueiden- 

toimintaedellytykset, ja kapasiteetti 

– Korruption ehkäisy, oikeusvaltiokehitys, ihmisoikeudet 

 

• Osallistuminen, läpinäkyvyys, tilivelvollisuus kaikessa 

kehitysyhteistyössä 
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UM:n demokratiatuen linjaus 

• Lähestymistapana laaja demokratia: ihmisoikeudet, demokratia- ja 

oikeusvaltiokehitys, hyvä hallinto, korruption ehkäisy 

• Tarkoitus nostaa demokratiatuen merkitystä esille 

– Itseisarvo ja tavoite sinänsä 

– Vakaat yhteiskunnat 

– Edellytys yhdenvertaiselle ja kestävälle kehitykselle 

• Pääteemoina: 
– naisten ja helposti syrjäytyvien ryhmien osallistuminen 

– kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytykset 

– Oikeusvaltiokehitys, hyvä hallinto, korruption ehkäisy, vaalit, parlamentit , 

monipuoluejärjestelmät 

• Pyrkimys lisätä rahoitusta, siten ettei pirstaloidu 

• Demokratiatuki vaikuttamisstrategioihin 
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Mitä tehdään käytännössä 

– Kahdenvälinen yhteistyö: Myanmar, Kenia, Tansania... 

– Kansalaisjärjestöt:  

• Poliittisten puolueiden yhteistyötä 

• Mediatukea 

• Yhteisötason osallistumista 

• Painopisteteemana vuoden 2014 hakukierroksilla 

– YK ja Kehityspankit:  

• Painotetaan johtokuntatyössä 

• Yleistukea ja korvamerkittyjä hankkeita 

– EU:n demokratiatuki: harmonisoidaan EU-maiden toimia, toinen 

pilottivaihe meneillään 

– Kaikessa kehitysyhteistyössä: inklusiivinen osallistuminen, 

aktiivinen tiedottaminen, läpinäkyvyys, tilivelvollisuus 
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Laaja demokratia tilastoissa 

 

• Maksatukset 2013 noin 72 MEUR 

 

• n. 45 % monenkeskisten järjestöjen kautta 

 

• n. 30 % kansalaisjärjestöjen kautta 

 

• n. 6,7 % koko kehitysyhteistyöstä – suunnilleen samalla 

tasolla viime vuosina 
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Laajan demokratiatuen jakautuminen 

(maksatukset 2013) 
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Opetuksia ja haasteita 

– Paikallisen kontekstin tunteminen ja paikallinen omistajuus 

– Kehitys vaatii pitkäjänteistä toimintaa 

– Demokratiamallien ”viemisen” sijaan prosessien ja vuoropuhelun 

fasilitointia, kokemusten vaihtoa, molemminpuolista oppimista, 

toimintamalleja kontekstiin sopien. 

– Joskus Etelä – Etelä –yhteistyö toimii parhaiten. 

– Suomessa hyvää kokemusta: vuoropuhelu eri toimijoiden välillä, 

tasa-arvo, nuorten osallistuminen, median rooli, 

kansalaisyhteiskunta. 

– Toimii parhaiten kun tuetaan tasapainoisesti eri tahoja ja eri tavoin 

– myös epätavanomaiset kumppanit 

– Tuloksellisuus – vaatimukset kovenee – kuinka mitata tuloksia, 

vaikutusta?  
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