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 R esultatrapporten om Finlands utvecklingspo-
litik 2018 presenterar resultat av Finlands 
utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete 
2015–2018. Finland och dess samarbetspart-

ner har uppnått de utvecklingspolitiska målen relativt 
bra. Finland skapar en positiv utveckling som bidrar till 
en global stabilitet och välfärd. Finland har relevant kun-
skap, erfarenhet och resurser. 

Resultat skapas i samarbete med utvecklingsländer, 
utvecklingsfinansieringsinstitut eller organisationer och 
andra partner. Finlands utvecklingspolitiska prioritets-
områden är integrerade i målen för hållbar utveckling i 
Agenda 2030 som har antagits av FN. Resultatinforma-
tionen är grupperad enligt Finlands fyra utvecklingspoli-
tiska prioritetsområden. 

Arbetet har gett bästa resultat när Finlands finansiel-
la stöd har varit kopplat till en politisk dialog, sakkänne-
dom och påverkan. I så fall är de uppnådda resultaten 
och effekterna av Finlands arbete också mer hållbara. 
Exempel på hållbara resultat är ett lyckat stöd för utbild-
ningssystemet för ett hela land. Finland har lyckats sär-
skilt inom de områden där landet agerar utifrån sina 
viktigaste värderingar, nämligen genom att främja jäm-
ställdhet, delaktighet och icke-diskriminering. 

Kvinnors och flickors rätt till sin egen kropp har för-
bättrats: Totalt 1,5 miljoner kvinnor får preventivmedels-
tjänster och andra tjänster för sexuell och reproduktiv 
hälsa. Finlands utvecklingssamarbete har stött samhäll-
en i att anpassa sig till klimatförändringar, och det hu-
manitära biståndet har hjälpt människor att klara sig i 
konflikter och katastrofer. Genom Finlands stöd fick 2,5 
miljoner människor rent vatten och närmare sex miljoner 
människor toaletter. 

Många av de resultat som presenteras i rapporten är 
följder av Finlands påverkansarbete, som är svårt att mäta 
med siffror. Påverkansarbetet kan ge betydande politiska 
resultat till exempel genom att fokusera multilaterala or-
ganisationers eller hela samhällets verksamhet på frågor 
som är viktiga för Finland. Finlands möjligheter att påver-
ka bygger ofta på Finlands finansieringsandelar. 

Det var svårast att uppnå resultat i regioner där part-

nerskapet försvagades på olika sätt av instabila förhål-
landen. Finland bör beakta dessa risker bättre än tidiga-
re. I instabila förhållanden kan ett gott resultat redan 
vara att den utveckling som skapats kan bibehållas och 
läget inte vänder till det sämre. 

Nyheten under denna regeringsperiod är utvecklings-
politiska finansiella investeringar och lån som syftar till 
att stärka utvecklingsländernas ekonomiska kapacitet 
och skattebas. Denna finansiering har särskilt fördelats 
till bekämpning och anpassning till klimatförändringar. 
Information om resultaten av den nya finansieringsfor-
men har ännu inte rapporterats. Vid sidan av biståndet i 
gåvoform ökar de finansiella investeringarna samarbetet 
med den privata sektorn och genererar privata finansie-
ringsflöden som behövs som stöd för en hållbar utveck-
ling. Den finansiella basen behöver utökas betydligt för 
att målen för Agenda 2030 ska kunna uppnås. 

De utvecklingspolitiska resultaten har försämrats till 
följd av en snabb och betydande nedskärning i anslagen 
2016. Nedskärningen drabbade särskilt det multilaterala 
utvecklingssamarbetet, civilsamhällesorganisationerna 
och personalresurserna avsedda för utvecklingssamarbe-
te. Vid nedskärningarna minskade klimatfinansieringen 
avsevärt. 

Ett av de viktigaste budskapen i denna rapport är att 
det är klokt för Finland att framöver fokusera på ett be-
gränsat antal konsekventa teman och verksamheter. Re-
sultat förutsätter långsiktiga resurser och prioritetsom-
råden. En framgångsrik utvecklingspolitik kräver konti-
nuerliga ändringar och uppföljning av ny information om 
arbetsresultat. Efter kritiska bedömningar har Finlands 
förmåga att förutse och hantera sektorrisker samt att 
sätta upp realistiska mål utvecklats och vidareutvecklas. 
Oegentligheter undersöks alltid.

Positiva resultat bidrar till att skapa samhällen, väl-
färd och en global stabilitet. De främjar Finlands utrikes-
politiska mål och genomförandet av internationella åtag-
anden. Utvecklingssamarbetet är en viktig metod att 
påverka lösningen av mänsklighetens stora problem.

Finlands utvecklingspolitik och  
utvecklingssamarbete ger resultat
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Multilateralt  
samarbete

6 366 500
Inbegriper siffror från tre 

organisationer

KVINNOR 51 %

Bilateralt och  
regionalt samarbete

28 500
Inbegriper siffror från 21 program

KVINNOR 48 %

Civilsamhälles
organisationernas  

utvecklingssamarbete

31 300
Inbegriper siffror från sju 

organisationer

KVINNOR 60 %
Den privata sektorns finansiella 

instrument

120 800
Inbegriper det totala antalet 
arbetstillfällen rapporterade  

av företag som Finnfund  
och Finnpartnership  

finansierat

Arbetstillfällen särskilt för kvinnor

KÄLLA: UM
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De viktigaste resultaten

över 1,5 miljoner kvinnor och flickor använde tjänster för sexuell 
och reproduktiv hälsa tack vare Finlands bilaterala samarbete under 2015–2017

över 56 miljoner kvinnor använde preventivmedel genom stöd  
från EU under 2014–2016

Allt fler kvinnor får preventivmedel



Mat och rent vatten för  
miljontals människor

MÄNNISKOR SOM HAR FÅTT TILLGÅNG  
TILL VATTENFÖRSÖRJNING OCH SANITET

Människor som har gynnats av arbetets resultat

BILATERALT SAMARBETE

2 466 700 5 940 500 661 380

VATTENFÖRSÖRJNING SANITET VATTENFÖRSÖRJNING 
OCH SANITET I 

SKOLORNA

SMÅBRUKARE SOM FINLAND BISTÅR 

CIVILSAMHÄLLESORGANISATIONERNAS SAMARBETE

SMÅBRUKARE, ST. KVINNOR, % BISTÅNDSMOTTAGARE 
TOTALT, INKL.  

FAMILJEMEDLEMMAR

433 270 54 % 2 062 200
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Fler barn på högstadiet  
i Finlands partnerländer
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under 5 %

35 %
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50,6 %
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Bistånd till rekordstora humanitära behov

1
Finland bör koncentrera tillräckliga resurser  

för att uppnå de viktigaste målen

2
Resultat kräver både bestående riktlinjer  

och anpassningsförmåga

3
En stark värdegrund ökar genomslagskraften

4
Bräckliga stater och konfliktländer bör 

stödjas för att de ska återhämta sig

5
Förnyelsen av arbetsmetoderna och  

finansieringen bör forstsätta

6
Med en starkare samstämmighet  

blir resultaten starkare

ÅR 2017

fick 12  miljoner  
flyktingar och 36 miljoner människor som varit tvungna att flytta sig  

inom länder stöd från FN:s flyktingorganisation (UNHCR)

fick  91  miljoner  
människor mathjälp i 83 länder av Världslivsmedelsprogrammet (WFP)
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Finlands humanitära bistånd transporteras av FN:s organisationer, Internationella Röda Korset, Röda halvmånen och sex 
finländska organisationer. Finlands finansieringsandelar i internationella organisationer varierar. 




