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EHDOTUKSET

Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa sisällyttämään 
seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa, että finanssi- ja talouskriisi vaarantaa ihmisoikeudet, mukaan luettuina 
kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet; tähdentää erityisesti, että sillä on ollut haitallisia 
vaikutuksia yhteiskunnan haavoittuvaisimpien ryhmien mahdollisuuteen saada ruokaa, 
terveydenhoitopalveluita ja hankkia koulutusta sekä kaupungeissa että maaseudulla ja se 
on lisännyt dramaattisesti maailmanlaajuista köyhyyttä; muistuttaa, että hallituksilla on 
velvollisuus taata taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten (TSS) oikeuksien 
kunnioittaminen ja tarjota suojaa esimerkiksi yritysten ja yksityisten toimijoiden 
väärinkäytöksiä vastaan edistämällä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n 
suuntaviivojen täytäntöönpanoa ja tutkimalla näiden toimijoiden tekemiä talousrikoksia;
tähdentää samoin, että EU:n tehtävänä on ehdottaa kumppanuusjärjestelyjä, joilla 
edistetään isäntämaan kestävää kehitystä ja työllisyyttä, mukaan luettuina sosiaaliset 
vähimmäisnormit;

2. toteaa, että finanssikriisi on levinnyt koko maailmaan eri reittejä pitkin ja se ja muut kriisit 
(kuten elintarvike- ja polttoainekriisi) ovat vaikuttaneet toisiinsa eri nopeuksilla ja 
intensiteeteillä; panee huolestuneena merkille, että Maailmanpankki ja YK arvioivat, että 
kriisin takia köyhyydessä joutuu elämään 55–103 miljoonaa ihmistä tavallista enemmän, 
mikä vaarantaa ihmisoikeuksien paremman toteutumisen;

3.  panee huolestuneena merkille, että Maailmanpankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston 
arvioiden mukaan Saharan eteläpuolisen Afrikan köyhyys vähenee aiempaa hitaammin;
arvioi, että maailmanlaajuisen finanssikriisin vuoksi Saharan eteläpuolisessa Afrikassa 
kuoli vuonna 2009 noin 30 000–50 000 lasta enemmän kuin tavallisesti;

4. panee huolestuneena merkille, että kriisin vuoksi naisten oikeudet ovat heikentyneet 
esimerkiksi lisääntyneen palkattoman työn ja väkivallan takia; vahvistaa vastaavasti, että 
on tärkeää kehittää julkisia palveluja ja tehokkaita sosiaalisen suojelun järjestelmiä, jotta 
voidaan varmistaa, että naisten sosiaalisia ja taloudellisia oikeuksia noudatetaan;

5.  muistuttaa syrjimättömyysperiaatteen edellyttävän, että erityisesti kriisitilanteessa 
toteutetaan myönteisiä korjaavia toimia, joilla torjutaan kriisin suhteetonta vaikutusta 
naisiin, alkuperäiskansoihin ja muihin järjestelmällisesti epäedullisessa asemassa oleviin 
väestöryhmiin ja varmistetaan samalla, että kaikista heikoimmassa ja haavoittuvimmassa 
asemassa olevat yhteisöt hyötyvät kriisintorjuntatoimista;

6. korostaa, että sosiaaliset investoinnit ovat auttaneet suojaamaan köyhiä väestönosia 
paremmin kriisiltä ja ne ovat parantaneet köyhien kykyä toipua äkillisistä muutoksista;
korostaa myös, että kriisistä huolimatta eräiden kehitysmaiden kasvuaste on lähes neljä 
prosenttia; korostaa, että valtiot, joilla on tehokkaat kansalliset verotusjärjestelmät, eivät 
ole niin haavoittuvaisia silloin kun elinkeinoverotulot tai ulkomaiset pääomavirrat 
äkillisesti pienenevät; kehottaa tämän takia EU:ta auttamaan kehitysmaita perustamaan 
progressiivisia ja tehokkaita verotusjärjestelmiä lievittääkseen kriisin vaikutuksia julkisiin 
tuloihin, jotta voidaan taata tarvittavat varat sosiaalisen suojelun ohjelmiin ja varmistaa 
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nykyisten resurssien tasapuolinen uudelleenjako; korostaa, että EU ei saa tinkiä 
kehitysapunsa ehdoista ja tehokkuudesta etenkään maissa, joissa korruptio pahentaa 
entisestään kriisin vaikutuksia ihmisoikeuksien toteutumiseen;

7. korostaa, että vaikka finanssi- ja talouskriisi vaikuttaa myös kehittyneiden maiden 
ihmisiin, kriisistä aiheutuvan taakan kantavat pääasiassa kehitysmaiden ihmiset ja heidän 
tukenaan ei ole juurikaan turvaverkkoja; kehottaa EU:ta osallistumaan enemmän näiden 
kehitysmaihin kohdistuvien vaikutusten lievittämiseen;

8. panee huolestuneena merkille, että yhteiskunnallisten protestien raakojen 
tukahduttamisten seurauksena kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet ovat vaarassa 
monissa maissa eri puolilla maailmaa; korostaa, että on noudatettava tiedonsaantioikeutta 
ja oikeutta saada osallistua kriisin torjuntatoimia koskevaan poliittiseen päätöksentekoon;

9. pitää valitettavana, että TSS-oikeuksia on vaikea toteuttaa käytännössä huolimatta siitä, 
että kansainvälinen yhteisö tiedostaa, että kaikki ihmisoikeudet ovat jakamattomia ja yhtä 
tärkeitä kaikille ihmisille; katsoo, että TSS-oikeuksia koskevaa kansainvälistä 
yleissopimusta (ICESCR), joka mahdollistaa yksittäiset valitukset mahdollisissa 
TSS-oikeuksien rikkomuksissa, olisi hyödynnettävä täysimääräisesti;

10. korostaa, että yhteiskunnalliset jännitteet ovat lisänneet syrjintää ja muukalaisvihaa, joka 
kohdistuu vähemmistöihin ja siirtotyöläisiin, jotka kuuluvat kriisistä eniten kärsineisiin 
haavoittuvaisimpiin ryhmiin ja joiden tarpeet on otettava huomioon kriisin torjunnassa;

11. vahvistaa, että vaikka maailmanlaajuinen talouskriisi uhkaa vakavasti TSS-oikeuksien 
toteutumista, valtioiden ei tulotasosta riippumatta ole perusteltua tinkiä ihmisen 
perusoikeuksien kunnioittamisesta; korostaa, että hallituksilla on aina velvollisuus taata 
sosiaalisten ja taloudellisten oikeuksien vähimmäistaso, jota tarvitaan ihmisarvoiseen 
elämään;

12. korostaa, että miesten ja naisten tasa-arvo on keino torjua naisten köyhyyttä, koska se 
vaikuttaa myönteisesti tuottavuuteen ja kestäviin yhteiskuntiin ja edistää naisten 
osallistumista työmarkkinoille, mistä on puolestaan monenlaista sosiaalista, taloudellista 
ja ekologista hyötyä;

13. korostaa, että sosiaalisten ja taloudellisten oikeuksien toteutuminen riippuu muun muassa 
valtion kyvystä säännöstellä rahoitusmarkkinoita ja jakaa resursseja tasaisesti esimerkiksi 
tehokkaan, avoimen ja progressiivisen verotusjärjestelmän avulla;

14. korostaa, että hallitusten on vastattava kriisiin paitsi taloudellisesti, myös sosiaalisesti;
toteaa, että tulevissa kumppanuussopimuksissa on korostettava hyvän hallintotavan 
edistämistä, jotta voidaan tukea kehitysmaiden pyrkimyksiä;

15. pitää valitettavana, että naisten ja vähemmistöjen oikeuksia rikotaan kriisiaikoina 
vakavasti, ja vaatii, että tällaisina aikoina kiinnitetään erityistä huomiota sukupuoleen, 
uskontoon tai vakaumukseen, rotuun tai etniseen alkuperään, ikään, vammaisuuteen, 
seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin perustuvan syrjinnän 
torjuntaan;
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16. korostaa, että laittomien rahavirtojen, veroparatiisien ja hyödykkeillä keinottelun 
torjuminen ovat välttämättömiä toimia ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta etenkin 
matalan tulotason maissa;

17. korostaa, että finanssi- ja talouskriisi vaikuttaa suhteettomasti tiettyjen väestöryhmien ja 
etenkin kaikista köyhimpien ja syrjäytyneimpien oikeuksiin;

18. korostaa, että vaikka kriisin vaikutusta kansalaisoikeuksiin ja poliittisiin oikeuksiin ei ole 
vielä täysin arvioitu, kriisi on selvästi voimistanut yhteiskunnallista levottomuutta, joka on 
ajoittain johtanut väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin, sekä moninkertaistanut 
perusoikeuksien, kuten sananvapauden ja tiedonsaantioikeuden, noudattamista koskevien 
rikkomusten määrän;

19. muistuttaa, että vapautta, ihmisarvoa, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja syrjimättömyyttä 
koskevat perusarvot ovat välttämättömiä kestävän taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen 
kannalta; korostaa varsinkin ILO:n ihmisarvoista työtä koskevan ohjelman 
kokonaisvaltaisuutta ja sen merkitystä perusperiaatteena, joka takaa reilun globalisaation;
kehottaa EU:ta kannattamaan ihmisoikeuksiin perustuvaa ratkaisua kriisiin ja edistämään 
aktiivisesti sosiaalisen perusturvan luomista kehitysmaissa kunnioittaen samalla näiden 
omaa lähestymistapaa täytäntöönpanossa;

20. palauttaa mieliin, että ihmisoikeuksien toteutuminen pitää sisällään muun muassa 
yleismaailmallisen sosiaalisen perusturvan ja vähimmäispalkat, työelämän kansainvälisten 
normien täysimääräisen soveltamisen sekä suojan äärimmäistä köyhyyttä vastaan;

21. toteaa, että noin 5,1 miljardilla ihmisellä eli 75 prosentilla maailman väestöstä ei ole 
asianmukaista sosiaaliturvaa, 2,6 miljardilla ihmisellä ei ole asianmukaisia 
saniteettimahdollisuuksia ja 884 miljoonalla ihmisellä ei ole asianmukaista juomaveden 
saantilähdettä, 873 miljoonaa ihmistä kärsii kroonisesta nälästä, joka vuosi lähes 
9 miljoonaa alle 5-vuotiasta lasta kuolee tauteihin, jotka olisivat suureksi osaksi 
estettävissä, ja 100 miljoonaa ihmistä joutuu köyhyysrajan alapuolelle, koska heidän on 
maksettava terveydenhuollosta;

22. toteaa, että Saharan eteläpuolisen Afrikan maat ovat erityisen haavoittuvaisia ulkoisille 
häiriöille, koska niiden taloudet ja vienti ovat melko yksipuolisia ja ne ovat riippuvaisia 
perushyödykkeistä; korostaa myös, että laittomat rahavirrat ovat merkittävä kehityshaaste 
Afrikalle ja estävät ihmisoikeuksien toteutumisen; kannustaa Afrikan maita aloittamaan 
järjestelmälliset valtionvelan tarkastukset; kehottaa EU:ta asettamaan etusijalle 
veroparatiisien ja korruption torjunnan ja kannustamaan voimakkaasti kansainvälistä 
rahoitus- ja kehittämislaitosta toimimaan samoin;

23. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että ihmisoikeuksia todella 
kunnioitetaan kauppa- ja sijoitussopimuksia solmittaessa tai tarkistettaessa sitovien ja 
ehdottomien ihmisoikeuslausekkeiden avulla; korostaa siksi, että jäsenvaltiot eivät saa 
sitoutua sopimuksiin, jotka heikentävät niiden kykyä noudattaa ihmisoikeussitoumuksiaan 
vientimarkkinoille pääsyn turvaamiseksi tai sijoittajien houkuttelemiseksi; vaatii, että 
komissio tutkii järjestelmällisesti kauppa- ja sijoitussopimusten vaikutuksia 
ihmisoikeuksiin niiden tehokkaan täytäntöönpanon takaamisen auttamiseksi;
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24. panee huolestuneena merkille, että maailmanlaajuinen talouskriisi vaarantaa EU:n 
jäsenvaltioiden julkiseen kehitysapuun käytettävät varat; muistuttaa, että 
maailmanlaajuisesta talouskriisistä koituvat kulut kasaantuvat suhteettomassa määrin 
köyhille valtioille, vaikka kriisi sai alkunsa rikkaissa valtioissa; kehottaa täten EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita pitämään ja lunastamaan lupauksensa olemassa olevista kahdenkeskisistä ja 
monenkeskisistä julkisen kehitysavun sitoumuksista sekä tavoitteista, jotka on yksilöity 
YK:n vuosituhatjulistuksessa; muistuttaa, että kehittyvän talouden mailla on tärkeä rooli 
julkiseen kehitysapuun osallistumisessa;

25. vahvistaa, että kansainvälisten instituutioiden, kuten Kansainvälisen valuuttarahaston, 
Maailmanpankin tai Maailman kauppajärjestön, puitteissa tehtyjen päätösten on oltava 
kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa vahvistettujen ihmisoikeusvelvoitteiden 
mukaisia.
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