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Väestöliiton mielestä on tärkeää, että Suomi kantaa globaalin vastuunsa YK:n kestävän kehityksen
tavoitteiden saavuttamiseksi
Suomi on muiden maiden ohella sitoutunut YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen. Siksi on
tärkeää, että kehitysyhteistyömäärärahat nostetaan riittävälle, kansainvälisiä sitoumuksia vastaavalle
tasolle.
Lisäksi seksuaali-, lisääntymisterveyden ja –oikeuksien edistäminen on seuraavalla hallituskaudella erityisen
tärkeää. Seksuaalioikeuksia vastustavat ryhmät ovat kasvattaneet voimiaan Euroopassa ja globaalisti. Jotta
kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien mahdollisuudet saada tarvitsemiaan palveluja ja tietoa eivät
heikentyisi entisestään, tarvitaan Suomen kaltaisia arvojohtajia, jotka edistävät seksuaali- ja
lisääntymisterveyttä ja –oikeuksia äänekkäästi kansainvälisillä foorumeilla.
Väestöliitto painottaa, että laadukkaaseen koulutukseen on myös oleellista panostaa kehitysyhteistyön
avulla. Kuitenkin, jos koulutusinvestointien rinnalla ei kulje seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja –
oikeuksien edistäminen, eivät varsinkaan tytöt pysty hyötymään koulutuksesta täysin ja rakenteellinen
epätasa-arvo voi jopa lisääntyä. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan Saharan eteläpuolisessa
Afrikassa yli 30 % tytöistä, jotka jättävät koulun kesken, tekevät sen raskauden takia. Tällä hetkellä 16
miljoonaa 15–19 –vuotiasta tyttöä saa lapsen joka vuosi, 95 % heistä asuu kehitysmaissa.
Maailmassa on 214 miljoonaa naimisissa olevaa naista, jotka haluaisivat käyttää modernia ehkäisyä, mutta
heillä ei ole siihen mahdollisuutta. Tämä vaikuttaa naisten ja tyttöjen mahdollisuuksiin osallistua
yhteiskuntiensa kehittämiseen sekä asettaa väestönkasvun kautta valtavat paineet köyhien maiden
julkiselle, myös koulutus- , sektorille.
Suomen kehitysyhteistyömääräraha on nostettava 0,7 prosenttiin bruttokansantuotteesta
Väestöliitto painottaa, että kehitysyhteistyömäärärahat ovat nykyisellään täysin riittämättömät
vaikuttavaan ja johdonmukaiseen työhön kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.
Väestöliitto kannattaa Fingo ry:n (aiempi KEPA - Kehys ry) hallitusohjelmatavoitetta, jonka mukaan ”Suomi
pitää kiinni kansainvälisistä sitoumuksistaan ja ohjaa 0,7 prosenttia bruttokansantulostaan
kehitysyhteistyöhön. Samalla varmistetaan, että vähintään 0,2 prosentin bruttokansantulo-osuus
suunnataan kaikkein köyhimmille maille. On aika muuttaa puheet toiminnaksi. Uuden hallituksen on
laadittava aikataulu tavoitteiden saavuttamiselle ennen vuotta 2030 ja sitouduttava sen toimeenpanoon.”
Tavoitteen vahvistaminen perustuu YK:n kolmanteen kehitysrahoituskonferenssiin Addis Abebassa (2015),
jonka tavoitteena oli turvata riittävät resurssit globaalin kestävän kehityksen agenda toteuttamiseksi. Myös
Suomi on sitoutunut kehitysrahoituskonferenssin päätöksiin.
Väestöliiton mielestä on tärkeää, että Suomen kehityspolitiikan yhtenä painopisteenä on seuraavalla
hallituskaudella seksuaali-, lisääntymisterveys ja –oikeudet
Seksuaali-, lisääntymisterveyden ja –oikeuksien edistämiseen on varattava riittävät resurssit. Nykyisellä
hallituskaudella tavoite on kyllä näkynyt Suomen kannanotoissa, mutta ei riittävästi tavoitteen
saavuttamiseen vaadittavassa rahoituksessa. Esimerkiksi YK:n väestörahaston UNFPA:n kautta ohjatut
kehitysyhteistyövarat ovat vähentyneet vuodesta 2015 vuoteen 2016 16 miljoonaa euroa.

Seksuaali-, lisääntymisterveyden ja –oikeuksia on oltava kehityspolitiikan painopiste ja lisäksi niitä
edistettävä läpileikkaavasti Suomen kehitysyhteistyössä. Painopiste tarvitsee toteutuakseen suunnitelman
ja sen etenemistä on seurattava säännöllisesti.
Seksuaali-, lisääntymisterveyden ja –oikeuksien edistäminen on seuraavalla hallituskaudella erityisen
tärkeää, sillä juuri seksuaalioikeuksia vastustavat ryhmät ovat kasvattaneet voimiaan EU:ssa ja globaalisti.
Väestöliitto on erityisen huolissaan nuorten seksuaalioikeuksien toteutumisesta, mikäli seksuaalioikeuksia
vastustavat voimat jatkavat kasvuaan.
Seksuaalioikeuksilla tarkoitetaan yksilöiden oikeuksia päättää tietoisesti ja vastuullisesti omaan
seksuaalisuuteen ja lisääntymiseen liittyvistä asioista. Jokaisella on oikeus määrätä itse omasta kehostaan ja
päättää haluaako olla seksuaalisesti aktiivinen vai ei. Läheisten suhteiden solmiminen, avioituminen ja
lasten saaminen, ja myös oikeus tietoon seksuaalisuudesta, itsesuojelu ja seksuaaliterveydenhoito ovat osa
seksuaalioikeuksiamme. Lisäksi seksuaalioikeudet takaavat oikeuden ilmaista ja toteuttaa oman
seksuaalisen suuntautumisen mukaista seksuaalisuutta samalla kunnioittaen muiden oikeuksia. Nuorten
seksuaalioikeuksien toteutumisen kannalta keskeistä on, että nuoret pääsevät itse osallistumaan itseään
koskevaan päätöksentekoon. Nuorille on taattava laadukas ja riittävä kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus.
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