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Svar på skriftligt spörsmål om stödet för civilsamhällesorganisationers
kommunikation och global fostran
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 576/2017 rd undertecknat av riksdagsledamot Hanna Sarkkinen/vänst m.fl.:
Varför planerar regeringen att ändra stödet för civilsamhällesorganisationers kommunikation och
globala fostran och att överföra stödet till Utbildningsstyrelsen, och
vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta för att stödet för civilsamhällesorganisationers frivilliga och självständiga globala fostran, utvecklingsinformation och påverkansarbete
framöver ska vara minst lika stort som det nuvarande stödet för kommunikation och global fostran och kunna ansökas av organisationerna?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
I och med globaliseringen och Agenda 2030 har behovet av utvecklingsfostran och global fostran fått större betydelse.
Stöd för kommunikation och global fostran beviljas av Finland och det är ett offentligt utvecklingsbistånd enligt OECD:s biståndskommitté DAC:s definition. Nu har finansieringen riktats till
flera organisationer, främst för små projekt vars mer omfattande samhälleliga genomslagskraft
är svår att bedöma. Sedan våren 2017 har utrikesministeriet utrett samarbetsmöjligheterna i
samarbete med Utbildningsstyrelsen. Den planerade reformen ska genomföras i form av ett pilotprojekt (2–4 år). Beslut om reformen har än så länge inte fattats. Nedan anges orsaker till varför reformen av stödet för kommunikation och global fostran utreds.
De nya grunderna för läroplanerna erbjuder innehåll och metoder för att stärka global fostran i
skolorna. Å andra sidan har tillämpningen av läroplanerna vad gäller global fostran precis inletts. Samarbete mellan anordnare av utbildning och civilsamhällesorganisationer kan ge möjlighet att stödja global fostran och tillämpning av Agenda 2030 i skolorna. Utrikesministeriet
har utmärkta erfarenheter av det tidigare samarbetet med Utbildningsstyrelsen.
Förslaget till reform är förenligt med Statsrådets utvecklingspolitiska redogörelse (2016): ”Företag, icke-statliga organisationer, kommuner och högskolor stöds och sporras till ett närmare
samarbete med varandra” (s. 46). När instrumentet för global fostran överförs till Utbildningsstyrelsen, främjar det i bästa fall ett närmare samarbete mellan kommuner och civilsamhällesor-
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ganisationer på ett sätt som bidrar till allt mer effektfull global fostran. I redogörelsen konstateras också följande: ”Genom samarbete mellan myndigheterna och icke-statliga organisationer
får de åldersklasser som går i skolan stöd för att utvecklas till ansvarsfulla världsmedborgare.”
(s. 48). Den eventuella reformen är förenlig med detta mål och kan medföra ett betydande mervärde och stöd för skolorna vid fostran av barn och unga till världsmedborgare.
Syftet är att öka genomslagskraften genom att i det första skedet koncentrera sig framförallt på
skolelever inom småbarnspedagogiken och grundskolan som målgrupp. Genom att koncentrera
sig på förskol- och grundskoleelever är det möjligt att nå hela åldersklassen, och på så sätt är
reformen en utmärkt möjlighet att utbilda finländare till experter på global fostran. I stället för
ett stöd som är splittrat till mycket olika objekt skapas en mer omfattande global fostran-helhet,
genom vilken olika handlingsmodeller, erfarenheter och material kan spridas till skolorna över
hela landet. Dessutom bedömer utrikesministeriet att samarbete mellan organisationer och anordnare av utbildning gör det möjligt att få kommunernas, skolornas och läroanstalternas egna
resurser att delta i verksamheten, vilket innebär en ökad totaleffekt.
Utrikesministeriet anpassar sin verksamhet efter minskade personalresurser. Stödet för kommunikation och global fostran är i förhållande till sitt penningvärde ett mycket arbetskraftsintensivt
stöd, och en reform av stödet är nödvändigt.
Utrikesministeriet konstaterar att stödet för kommunikation och global fostran, som har kanaliserats som statsunderstöd, aldrig har planerats att vara en permanent mekanism för organisationers basverksamhet. Syftet med stödet är att stödja vissa inriktade åtgärder eller projekt, inte
att upprätthålla strukturer.
Enligt den modell som utrikesministeriet och Utbildningsstyrelsen har berett ska anordnare av
utbildning och civilsamhällesorganisationer vara samarbetspartner, men statsunderstödet ska
beviljas utbildningsanordnarna. Organisationer ska vara samarbetspartner till utbildningsanordnare och också initiativtagare gentemot dessa. Enligt den nya modellen kan organisationer bilda
samarbetskonsortier och också små organisationer kan delta i konsortierna, om de har lämpligt
kunnande.

Helsingfors den 21 december 2017

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen

