Hyvä kehitysministeri Pekka Haavisto,
ulkoministeriön myöntämä järjestöjen viestintä- ja globaalikasvatustuki on ainutlaatuinen tapa lisätä suomalais-

ten ymmärrystä globaalista vastuusta sekä tukea suomalaisten osallisuutta kehityskysymysten ratkaisussa.
Kepa muistuttaa, että järjestöjen toteuttama kehitysviestintä ja globaalikasvatus on kustannustehokasta toimintaa, joka tukee olennaisella tavalla Suomen kehityspolitiikkaa. Tästä syystä tuen tulevaisuus ja järjestöjen toimintamahdollisuudet on turvattava. Ministeriön on huolehdittava siitä, että tuki jaetaan vuosittain ja sen käsittelyyn
varataan tarvittavat resurssit.
Suomalaiset haluavat lisää tietoa kehityskysymyksistä. Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä -tutkimuksen mukaan joka kolmas nuorista on kiinnostunut kehitysteemoista, mutta he kaipaavat lisätietoa toimintamahdollisuuksista. Suomalaisten tuki kehitysyhteistyölle on laajaa, mutta tietämys kehitysmaista ja kehitysyhteistyöstä edelleen
yksipuolista.

Viestintä- ja globaalikasvatustuen tulevaisuus turvattava
Ulkoministeriön viestintä- ja globaalikasvatushankkeet tarjoavat yhden harvoista julkisista tukimuodoista, joilla
pienet ja keskisuuret järjestöt voivat omaehtoisesti tuottaa aineistoa ja toimintaa globaaleista teemoista eri ikäisille
suomalaisille työssä, koulussa ja vapaa-ajalla. Järjestöillä on taitoa ja menetelmiä tuoda globaali vastuu lähelle arkea
ja sitä kautta vaikuttaa asenneilmastoon.
Tukimuoto mahdollistaa sen, että järjestöt voivat tuoda julkiseen keskusteluun uusia teemoja ja lanseerata uusia
toimintamenetelmiä. Viestintä- ja globaalikasvatushankkeet monipuolistavat julkista keskustelua ja avaavat kansalaisille mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnallisesti.

Kokoaan suurempaa vaikuttamistyötä
Järjestöt saavat ulkoministeriön tuella paljon aikaan. Esimerkiksi vuonna 2012 viestintä- ja globaalikasvatustukea
myönnettiin reilu 2 miljoonaa euroa, 73 järjestölle. Muutamia esimerkkejä viestintä- ja globaalikasvatushankkeiden
tuloksista vuonna 2012:
- 286 000 suomalaista aikuista, nuorta ja lasta sai tietoa kehityskysymyksistä
- yli 1 000 vapaaehtoista edisti globaalia vastuuta tekemällä tuhansia tunteja vapaaehtoistyötä
- yli 10 000 opettajaa perehtyi järjestöjen tuottaman materiaalin ja koulutuksen kautta kestävään kehitykseen, vuosituhattavoitteisiin ja aktiivisen kansalaisuuden teemoihin

mediassa:

- Reilun kaupan viikko tavoitti eri
medioiden kautta 3,8 miljoonaa
suomalaista
- Nenäpäivän tv-lähetystä seurasi
puoli miljoonaa suomalaista
- Finnwatchin selvitykset globaalin
kaupan epäkohdista tavoittivat miljoonia suomalaisia median kautta

kouluissa:

- Nuorten Akatemian kouluvierailut
ilmastoteemasta tavoittivat 8 600
nuorta
- Maailman kuvat -sarjakuvatyöpaja
globalisaatiosta tavoitti 4 300 nuorta
- Yli 4 000 opettajaa käytti ihmisoikeudet.net -verkkopalvelua
- Rauhankasvatusinstituutin Maailmankoulu-hanke jalkautui jo viidennelle paikkakunnalle ja tuki globaalikasvatuksen juurtumista osaksi
kunnan omaa toimintaa
- Tuhannet yliopisto-opiskelijat tutus
tuivat kehityskysymyksiin ylioppilaskuntien julkaisujen ja tapahtumien
kautta Helsingissä ja Turussa

aikuisten parissa:

- Erityisalojen ammattilaisia koulutettiin: 400 liikunta-alan opiskelijaa
sai koulutusta globaalikasvatuksen
toteuttamiseen liikuntakasvatuksessa
ja lähes 500 lääketieteen ja terveysalan opiskelijaa perehtyi kehityksen ja
terveyden välisiin yhteyksiin.
- Kulttuuritapahtumat ja keskustelutilaisuudet avarsivat suomalaisten
maailmankuvaa muun muassa Cinemaissi-elokuvafestivaalin ja Suomen
Sosiaalifoorumin yhteydessä

Kehitystyö hyötykäyttöön
Viimeisen puolen vuoden aikana ulkoministeriö on panostanut kiitettävästi viestintä- ja globaalikasvatustuen hallinnointiin ja haun sähköistämisen kehittämiseen. Tästä kehityksestä on pidettävä jatkossakin huoli.
Kepa ja globaalikasvatusta tekevät järjestöt vaativat, että järjestöille suunnatun viestintä- ja globaalikasvatustuen
hakukierros järjestetään vuosittain ja jo aloitettu hakuprosessi sekä raportoinnin muuttaminen sähköiseksi viedään
loppuun.
Viestintä- ja globaalikasvatushankkeita toteuttavat järjestöt ovat sitoutuneita jatkamaan pitkäjänteistä työtään
kehitysviestinnän ja globaalikasvatuksen parissa, ja ministeriön on taattava järjestöille vakaa toimintaympäristö työn
jatkamiseksi.
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