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Kehitysyhteistyön 
eurooppalainen teemavuosi

 Vaikka omiin vaikeuksiin keskittyminen tuntuu talouskriisin aikana eurooppalaisista houkuttelevalta 
vaihtoehdolta, Euroopan unioni suuntaa huomionsa kehitysmaiden tilanteeseen tunnuslauseen 
«Meidän maailmamme, meidän tulevaisuutemme, meidän ihmisarvomme» mukaisesti. Vuodesta 
2015 odotetaan maailmanlaajuisesti käänteentekevää, sillä nyt on viimeinen hetki saavuttaa 
vuosituhannen kehitystavoitteet. Lisäksi syyskuussa 2015 pidetään kestävän kehityksen tavoitteita 
käsittelevä YK:n erityishuippukokous ja joulukuussa Pariisin ilmastokokous.

Teemavuoden historiaa
Vuodesta 1983 lähtien EU on valinnut joka vuodelle erityisen teeman. Tarkoituksena on lisätä tietoisuutta 
aihepiiristä vuoden aikana ja antaa vahva viesti aiheen poliittisesta merkittävyydestä. Monesti tämä on 
johtanut uusiin toimiin tai uuteen lainsäädäntöön teeman kattamilla aloilla. Tähän mennessä suurin osa 
teemavuosista on keskittynyt tärkeisiin sosiaalisiin aiheisiin EU:n sisällä. Kehitysyhteistyön eurooppalaisen 
teemavuoden aikana keskitytään ensimmäistä kertaa EU:n ulkosuhteisiin.
Ajatus kehitysyhteistyöhön painottuvasta vuodesta sai alkusysäyksensä vuosina 2010–2011 eurooppalaisiin 
kehitysyhteistyöjärjestöjen yhteenliittymään Concordiin kuuluvalta latvialaiselta kehitysyhteistyöfoorumilta 
sekä Euroopan talous- ja sosiaalikomitealta, mutta vähitellen idea sai laajalti kannatusta myös muilta 
toimielimiltä.

Euroopan parlamentin rooli
Euroopan parlamentti vaikutti merkittävästi idean käytännön toteutukseen: muutossuunnitelmaa koskevassa 
päätöslauselmassaan 23. lokakuuta 2012 parlamentti antoi suosituksen vuoden 2015 nimeämisestä 
kehitysyhteistyön eurooppalaiseksi teemavuodeksi. 
Parlamentin puhemies ja talous- ja sosiaalikomitean puheenjohtaja esittivät suosituksen kirjeitse komission 
puheenjohtajalle ja pyysivät tukea vuoden 2015 nimeämiseksi kehitysyhteistyön teemavuodeksi.
Heinäkuussa 2013 esitetyn komission ehdotuksen perusteella Euroopan parlamentti ja neuvosto 
hyväksyivät 2. ja 14. huhtikuuta 2014 virallisesti päätöksen vuoden 2015 julistamisesta kehitysyhteistyön 
eurooppalaiseksi teemavuodeksi. Parlamentti korosti päätöslauselmassaan, että vuosi 2015 on sopiva 
ajankohta esitellä tuloksia Euroopan kehitysyhteistyöpolitiikasta, joka on saanut laajalti kannatusta EU-
maiden kansalaisilta, vaikka heillä ei olekaan asiasta yksityiskohtaista tietoa. Kehitysvaliokunta ja valiokunnan 
esittelijä kannattivat tunnuslauseen määrittelyä teemavuodelle. Esittelijä painotti erityisesti, että koska 
ihmisarvo on kehitysyhteistyön pääasia, sen tulisi olla teemavuoden keskiössä. Myös parlamentin jäsenet
korostivat, että vuoden ansiosta voitaisiin ymmärtää laajemmin kehitykseen vaikuttavien politiikkojen 
johdonmukaisuuden tärkeyttä. Tarkoitus on pyrkiä vähentämään muiden kuin avustustoimien negatiivista 
vaikutusta kehitysmaissa ja lisäksi edistää Euroopan ja kehitysmaiden asukkaiden keskuudessa 
yhteisvastuuta, solidaarisuutta sekä muuttuvan ja entistä enemmän keskinäisessä vuorovaikutuksessa 
olevan maailman tuomia mahdollisuuksia. Lisäksi parlamentin jäsenet korostivat, että on välttämätöntä 
osallistaa kansalaisjärjestöt ja kumppanimaat täysipainoisesti vuoden tapahtumiin. Painopisteen tulisi olla 
maailmanlaajuisessa riippuvuudessa, jotta ymmärrettäisiin, että kehityspolitiikka on muutakin kuin avun 
antamista, ja jotta olisi mahdollista edistää sekä suoraa 
osallistumista että asioiden kriittistä tarkastelua kehityksen edistämiseksi. Parlamentin jäsenten mielestä on 
myös tarpeen lisätä tietoisuutta sukupuoleen perustuvan syrjinnän kaikista muodoista, koska ne jarruttavat 
kehitystä.
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Vuoden 2015 kehitysyhteistyön eurooppalaisen teemavuoden kolme virallista tavoitetta:
1. tiedottaa unionin kansalaisille EU:n ja sen jäsenvaltioiden kehitysyhteistyötoiminnasta
2.  edistää EU:n kansalaisten ja sidosryhmien suoraa osallistumista, kriittistä ajattelua ja aktiivista 

kiinnostusta kehitysyhteistyöhön 
3.  lisätä tietoisuutta EU:n kehitysyhteistyön eduista ja maailmanlaajuisesta keskinäisestä riippuvuudesta 

ja mahdollistaa laajempi ymmärtämys kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuuden 
tarpeesta

Kehitysyhteistyön eurooppalaisen teemavuoden organisointi
Teemavuoden aikana järjestetään erilaisia tapahtumia ja toimintaa (palkintoja, koulujen välisiä 
kilpailuja, mainoskampanjoita, keskustelutilaisuuksia, urheilutapahtumia jne.) sekä koko unionin tasolla 
että jäsenvaltioissa kansallisten työohjelmien puitteissa yhteistyössä kansalaisjärjestöjen ja muiden 
sidosryhmien kanssa. Kaikissa tapahtumissa näkyy kampanjan yhtenäinen visuaalinen ilme, tunnuslause 
ja teemakalenteri: Unionin ja jäsenmaiden tasolla ja paikallisesti järjestetään tapahtumia 12 eri teeman 
ympärille. Tammikuussa teemana oli Eurooppa osana maailmaa ja helmikuussa koulutus, maaliskuussa 
keskitytään naisten ja tyttöjen asemaan, huhtikuussa terveyteen, toukokuussa rauhaan ja turvallisuuteen, 
kesäkuussa kestävään vihreään kasvuun, ihmisarvoiseen työhön ja yrityksiin, heinäkuussa lapsiin ja nuoriin, 
elokuussa humanitaariseen apuun, syyskuussa väestökehitykseen ja maahanmuuttoon, lokakuussa 
elintarviketurvallisuuteen, marraskuussa kestävään kehitykseen ja ilmastonmuutokseen sekä joulukuussa 
ihmisoikeuksiin ja hyvään hallintotapaan.
Teemavuodella on kaikille kumppaneille avoimet verkkosivut, ja lisäksi teemavuosi näkyy sosiaalisessa 
mediassa ja Euroopan komission hallinnoimassa teemavuoden sidosryhmien ryhmittymässä.

Päätapahtumat
Päätapahtumia ovat neuvoston puheenjohtajavaltion Latvian isännöimät teemavuoden avajaiset Riiassa 9. 
tammikuuta, kulttuuritapahtuma 17. tammikuuta, sukupuolten tasa-arvoon liittyvä tapahtuma Latviassa 2. 
maaliskuuta, EU:n kehitysyhteistyöpäivät 2.–3. kesäkuuta ja neuvoston puheenjohtajavaltion Luxemburgin 
järjestämä päätöstapahtuma 8. joulukuuta. Lisäksi alueiden komitea isännöi 1.–2. kesäkuuta Brysselissä 
pidettävää hajautettua kehitysyhteistyötä koskevaa konferenssia, johon odotetaan 800–1000 osallistujaa, 
joista monet tulevat kehitysmaista.

Euroopan parlamentin osallistuminen
Parlamentin kehitysvaliokunta osallistuu useisiin eurooppalaisen teemavuoden tapahtumiin. Näihin 
kuuluvat EU:n kehitysyhteistyöpäivien aikana järjestettävä korkean tason paneelikeskustelu, keskustelu 
tyttöjen roolista toimijoina kehityksen edistämisessä parlamentin avoimien ovien päivänä toukokuussa 
2015, tapahtuma EXPO 2015 -messuilla Milanossa ja loppuvuonna parlamenttien välinen valiokuntakokous 
kansallisten parlamenttien kanssa vuoden 2015 jälkeisistä kehitystavoitteista. 

Odotettu vaikutus epävakaassa toimintaympäristössä
Vuoden 2015 odotetaan olevan ratkaiseva kehitysyhteistyön kannalta, sillä syyskuussa 2015 pidettävässä 
kestävän kehityksen erityishuippukokouksessa hyväksyttäneen uudet yhteiset tavoitteet, jotka 
korvaavat vuosituhattavoitteet vuoden 2015 jälkeen. Vuoden aikana järjestetään myös useita muita 
merkittäviä tapahtumia, kuten kolmas kansainvälinen kehitysrahoituskonferenssi heinäkuussa ja COP 21 
-ilmastokokous Pariisissa joulukuussa. Pitkäkestoiset humanitaariset kriisit jatkuvat
esimerkiksi Lähi-idässä, jota Syyrian sisällissota ja ISIS-järjestön nousu ovat epävakauttaneet, ja Afrikan 
mantereella, missä kriisitilanteita aiheuttavat ebola-epidemia sekä erilaiset konfliktit. Kansainvälinen 
solidaarisuus on erittäin tärkeää globaalissa ja epävakaassa maailmassa. Teemavuodella on tässä 
yhteydessä tärkeä rooli suuren yleisön tuen saamisessa tärkeimmille sitoumuksille Euroopan 
talouskriisistä huolimatta.
Parlamentin kehitysvaliokunnan puheenjohtajan Linda McAvanin (S&D, Yhdistynyt kuningaskunta) 
mukaan «vuonna 2015 saamme mahdollisuuden puhua EU:n kehityspolitiikasta, kertoa siitä, mitä olemme 
jo saavuttaneet, tarkastella vuosituhattavoitteiden edistymistä sekä sitä tosiasiallista vaikutusta, joka 
näiden toteutuneiden tavoitteiden avulla on aikaansaatu maailman köyhimmissä maissa. Teemavuoden 
on kuitenkin oltava muutakin kuin aiempia saavutuksia ja lämpimiä sanoja.
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Vuoden 2015 on oltava myös kehitysyhteistyön toimintavuosi, jotta vuodesta jäisi todellinen 
kehityksen perintö». Vaikka EU on edelleen suurin virallisen kehitysavun antaja, sen uskottavuuteen 
kehitysaputoimijana liittyy myös ongelmia: apu on hajanaista EU:n ja jäsenvaltioiden välisen 
riittämättömän koordinoinnin vuoksi, EU:n toimintapolitiikat ovat paikoitellen epäyhtenäisiä, ja EU:n 
talousarvion toteuttamiseen vaikuttavat maksusitoumus- ja maksumäärärahojen vajeet.
Näin ollen teemavuosi voisi toimia vauhdittajana EU:n ja kansallisen tason kehitysyhteistyön paremmalle 
koordinoinnille, joka toteutettaisiin parlamentin ehdottamalla pakollisella mekanismilla, tehostamalla 
kehityspolitiikan johdonmukaisuutta (eli huomioidaan paremmin EU:n muiden politiikkojen vaikutus 
kehitykseen) ja luodaan kehitysyhteistyölle uusia rahoituslähteitä.
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