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Demokratian tukeminen edesauttaa kehitystä kaikilla yhteiskunnan sektoreilla ja se on kustannustehokas avun muoto. Yhteiskuntien
demokraattisuus ja toimintakyky onkin tällä hetkellä yksi Suomen kehityspolitiikan painopisteistä. Kehityspolitiikan tuloksellisuuden
ja kehityksen kestävyyden takaamiseksi tarvitaan kuitenkin ylihallituskautista sitoutumista monipuoluedemokratian tukemiseen.
SUOSITUKSEMME:
DEMOKRATIATUKI KEHITYSPOLITIIKAN YHDEKSI KÄRJEKSI
Kansainvälisesti ainutlaatuisen yhteistyökykyistä suomalaista monipuoluejärjestelmää voidaan hyödyntää nostamalla demokratiatuki
tulevan kehityspolitiikan kärjeksi.
RESURSSEJA DEMOKRATIATUKEEN
Vaikka demokratian tukeminen on yksi Suomen kehityspolitiikan painopisteistä, vuonna 2016 demokratian tukemiseen käytettiin vain 2,16 %
kehitysyhteistyövaroista. Lisäämällä demokratiatuen rahoitusta voidaan saavuttaa merkittäviä, pitkäkestoisia tuloksia kustannustehokkaasti.
PUOLUEIDEN ROOLI KEHITYKSESSÄ TUNNISTETTAVA
Puolueiden rooli yhteiskuntien kehitystä ohjaavina toimijoina on tunnistettava ja niiden tukeminen on tuotava kehityspolitiikan ja
demokratiatuen keskiöön.

MIKSI DEMOKRATIAN TUKEMINEN KANNATTAA?
Demokratiatuki on kustannustehokasta
Demokratiatuki on kustannustehokas avun muoto. Pienellä panostuksella voidaan saavuttaa suuria tuloksia. Esimerkiksi Demon
työn tuloksina Sri Lankan nuoret poliitikot ovat kyenneet vuoropuheluun ensimmäistä kertaa yli 30 -vuotisen sisällissodan
jälkeen, Tansaniassa ja Sambiassa on perustettu poliittisten naisjärjestöjen yhteistyöfoorumit ja tuettu puolueiden tasa-arvoohjelmien laatimista. Tunisiassa ja Myanmarissa on koulutettu satoja poliitikkoja monipuolueyhteistyöstä ja päätöksenteon
periaatteista. Heistä monet ovat nyt päättävissä asemissa, myös ministereinä.

Demokratia on paras rauhan tae
Demokratia ehkäisee myös maiden sisäisiä konflikteja ja tuo vakautta, sillä ristiriidat voidaan
ratkaista politiikan ja lainsäädännön kautta. Demokratiatuki on siis myös avunantajien omissa turvallisuuspoliittisissa
intresseissä.

Demokratia edistää kestävää kehitystä ja rakentaa toimivaa yhteiskuntaa
Demokratia takaa, että kehitys on kestävämpää, ja että kehityksen hyödyt jakautuvat yhteiskunnassa tasaisemmin.
Demokratia auttaa saavuttamaan YK:n Agenda 2030 tavoitteet, sillä demokratioissa esimerkiksi sukupuolten tasa-arvo,
koulutus, terveys ja vähemmistöjen asema paranevat.

MIKSI TUKEA PUOLUEITA?

Puolueita on tärkeää tukea, sillä toimiva monipuoluejärjestelmä on moniarvoisen demokratian elinehto, ja vastuulliset,
edustukselliset puolueet ovat avainasemassa maansa kehityksen rakentajina. Puolueet ovat myös portinvartijoita, jotka voivat
vahvistaa naisten, nuorten, vähemmistöjen ja muiden aliedustettujen ryhmien poliittista osallistumista ja sitä kautta
yhteiskunnallista tasa-arvoa. Demokratiatuen yksi tärkeimmistä tehtävistä on tukea puolueita naisten osallistumisen
mahdollistamisessa.
Demokratian ytimessä on kyky käydä rakentavaa keskustelua ja tehdä yhteistyötä yli puoluerajojen. Siksi on tärkeää tarjota
puolueille tukea monipuoluedialogin avaamiseen ja rakentamiseen. Demon työssä puolueiden tukeminen monipuoluepohjalta
on keskiössä ja sitä toteutetaan yhdessä kaikkien suomalaisten eduskuntapuolueiden kanssa. Suomalaiset parlamentaarikot ja
puoluetoimijat ovat Demon kautta jakaneet osaamistaan mm. kaivannaissektorin demokraattisessa hallinnossa Mosambikissa,
kouluttaneet poliitikkoja demokratiasta ja monipuolueyhteistyöstä Myanmarissa ja Tunisiassa sekä mentoroineet poliittisia
naisjärjestöjä Egyptissä, Tansaniassa ja Sambiassa. Suomalaisten poliitikoiden ja puolueiden vertaistuki ulkomaalaisille
vastineilleen on välttämätön osa onnistunutta demokratiatukea.
on ainutlaatuinen, kaikkien eduskuntapuolueiden yhteinen demokratiatukiyhdistys, joka toimii demokratian
edistämiseksi tukemalla suomalaisten puolueiden ja uusien ja kehittyvien demokratioiden poliittisten liikkeiden
välisiä yhteistyöhankkeita
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