
YK:n yleiskokouksen on määrä  
päättää  syyskuussa 2015 uudesta 
kansainvälisestä kehitysagendasta 
(2015–2030), kun vuosituhattavoit-
teet umpeutuvat. Yli 50 kehitys-
asiantuntijaa eri YK-järjestöistä ja 
muista kansainvälisistä organisaa-
tioista on raportoinut vuosituhatta-
voitteiden opetuksista ja ehdottanut 
uutta suunnitelmaa tulevaisuuden 
kehitystavoitteiden laatimiseksi. 
Asiantuntijoiden ehdotus, nimeltään 
Realizing the Future We Want for All, 
toimii nyt pohjana maailmanlaajui-
sille konsultaatioille. 

Kaksi toisiinsa liittyvää haas-
tetta kuitenkin hankaloittavat 
YK-johtoista työtä merkittävästi. 
Ensimmäinen niistä on kansainväli-
sen kehitysagendan laajuus ja edessä 
olevan työn määrä. Useat vuosi-
tuhattavoitteet ovat edelleen saavut-
tamatta, ja tavoitteissa huomiotta 
jääneet teemat kilpailevat huomiosta 
ja resursseista. Huomiotta jääneitä 
teemoja ovat esimerkiksi työllisyys 
ja toimeentulo, rauha ja turvallisuus 
sekä ihmisoikeudet ja ympäristö-
kysymykset.

Toinen ongelmista on lähes yhtä 
iso kuin tehtäväksi lankeavan työn 
määrä. Se on poliittisten johtajien 
lähes halvaannuttava passiivisuus ja 
kiinnostuksen puute.

Tähän ongelmien suohon YK:n 
toimintaryhmä aikoo nyt astua. 

Toimintaryhmän suunnitelman 
ytimessä on ajatus siitä, että kehi-
tyksen mahdollistamiseksi vastuuta 
on jaettava eri maiden ja toimijoiden 
kesken. Tässä ajattelutavassa siirry-
tään pois pessimistisestä keskitty-
misestä kehitysmaiden ongelmiin, 
kohti mallia, jossa kehittyneillä 
mailla ja yksityisillä toimijoilla on 
paljon aiempaa tärkeämpi asema.

Jotta kehitystä voitaisiin mah-
dollistaa, toimintaryhmä pohjaa 
ehdotuksensa kolmeen perusarvoon, 
jotka kaikkien sidosryhmien on 
määrä jakaa. Ne ovat ihmisoikeudet, 
tasa-arvo ja kestävyys. Itse vuoden 
2015 jälkeiselle ajalle suunnitel-
tu kehitysagenda koostuu neljästä 
ulottuvuudesta: laaja-alaisesta 
yhteiskunnallisesta kehityksestä, 
taloudellisesta kehityksestä, ympä-
ristön kestokyvystä sekä rauhasta 
ja turvallisuudesta. Jokaista ulottu-
vuutta täydennetään konkreettisilla 
päämäärillä, välitavoitteilla, mitta-
reilla ja toimeenpanovälineillä, kun-
han mutkikas konsultointiprosessi 
on ensin saatu hoidetuksi.

YK-tiimin ehdotuksen uraa-
uurtavin tekijä on kuitenkin aja-
tus kehityksen ”mahdollistajista”, 
jotka vaikuttavat kaikkien neljän 
kehitysulottuvuuden taustalla. 

”Mahdollistajat” voidaan ymmär-
tää edellytyksiksi sille, että mikään 
tulevaisuuden kehitystavoite voi 

toteutua. Niiden on tarkoitus saada  
poliittiset päättäjät ja yksityisen 
sektorin toimijat toimimaan entistä 
johdonmukaisemmin.

Esimerkiksi laaja-alaiseen 
taloudelliseen  kehitykseen liittyvät 
tavoitteet ovat riippuvaisia reiluista 
ja vakaista globaaleista kauppa- ja 
talousjärjestelmistä sekä edullisesta  
pääsystä teknologiaan ja tietoon. 
Ympäristön kestokykyä koskevien 
tavoitteiden kohtalo riippuu siitä, 
kuinka käytämme luonnonvarojam-
me. Rauha ja turvallisuus puolestaan 
riippuvat hyvän hallinnon ja oikeus-
valtioperiaatteen toteutumisesta 
sekä ihmisoikeuksien kunnioittami-
sesta. 

Lisäksi kehityksen neljä ulot-
tuvuutta liittyvät toisiinsa: niin 
epäonnistumiset kuin onnistumi-
setkin yksittäisillä ulottuvuuksilla 
vaikuttavat toinen toisiinsa. Myös 
kansallinen ja kansainvälinen taso 
kietoutuvat tiiviisti yhteen.  

YK:n suunnitelma laajentaa 
tavanomaista kehitysnäkökulmaa 
selvästi yli perinteisen avunanta-
ja–vastaanottaja-suhteen ja kehi-
tysyhteistyön. Lisäksi se nostaa 
esiin nykyisen kansanvälisen kehi-
tysagendan sisäisiä heikkouksia 
ja puuttuu siihen, että köyhyyden 
ja epätasa-arvoisuuden taustalla 
olevia perimmäisiä syitä ja politiikan  
epäjohdonmukaisuuksia ei ole 
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onnistuttu  ratkaisemaan. Siten 
toimintaryhmä  on herättänyt uudel-
leen henkiin keskustelun globaalista 
kehityskumppanuudesta. Se on kir-
jattu vuosituhattavoitteeseen, jonka 
mukaan kehittyneiden maiden tulee 
tukea köyhiä maita tehokkaamman 
avun lisäksi entistä paremmilla 
kaupan säännöillä ja pääsyllä sekä 
teknologiaan että tietoon. Tavoite on 
jäänyt lähes toteutumatta.

YK:n suunnitelman ensisijainen 
vahvuus on, että se yhdistää kehit-
tyviä maita koskevat vuosituhat-
tavoitteet laajempaan ajatukseen 
kestävästä kehityksestä. Ajaessaan 
globaalin muutoksen agendaa YK:n 
toimintaryhmä osoittaa samalla, että 
vuosituhattavoitteilla on voimaa 
herättää kansainvälistä huomiota 
ja ohjata köyhimmille maille niiden 
kipeästi kaipaamaa kehitysapua. 
Vuosituhattavoitteet ovat onnistu-
neet vähentämään absoluuttista köy-
hyyttä sekä parantamaan puhtaan 
veden saatavuutta ja pääsyä koulu-
tukseen. Tavoitteiden saavuttami-
seksi tarvitaan kuitenkin lisätoimia. 
Esimerkiksi ravintoa ja lapsi- sekä 
äitiyskuolleisuutta koskevia tavoit-
teita ei voida saavuttaa vain kehitys-
avulla.

Laajan kestävän kehityksen 
näkökulman ilmeinen ongelma on, 
että kehityksen ”mahdollistavista 
tekijöistä” juuri mikään ei toistai-

seksi toteudu. Ennemminkin moni 
niistä on nykyisellään kehityksen 
este. Esimerkiksi tapamme kuluttaa 
luonnonvaroja on kaukana kestäväs-
tä. Vielä ei myöskään ole olemassa 
reilua globaalia kauppajärjestelmää, 
puhumattakaan talousjärjestelmästä. 
Oikeusvaltioperiaate ja ihmisoikeu-
det eivät toteudu kaikkialla, ja sama 
pätee moniin muihin mahdollistaviin 
tekijöihin.

YK:n toimintaryhmä myöntää,  
että uusi lähestymistapa vaatii 
uudenlaista ajattelua ja halua pai-
kata epäjohdonmukaista toimintaa. 
Nykyisessä tilanteessa on todellinen 
riski, että tämä seikka jää huomiotta 
ja holistinen lähestymistapa jää siksi 
puolitiehen. Silti avain todelliseen 
globaaliin muutokseen on mah-
dollistavissa tekijöissä. Nyt pallo 
on YK:n jäsenmailla, korkean tason 
elimillä, yksityisellä sektorilla ja 
kansalaisyhteiskunnan toimijoilla. 
Nähtäväksi jää, onnistuvatko ne lyö-
mään uuden lähestymistavan läpi.
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