Helmikuu 2009
Vetoomus oikeudenmukaisten kauppasääntöjen puolesta

Arvoisa ministeri Väyrynen,
Olette yksi niistä harvoista ministereistä maailmassa, joiden vastuulle kuuluvat sekä kaupan että
kehityksen edistäminen. Tällä vetoomuksella haluamme tukea teitä kehitysmaiden tarpeiden
nostamisessa keskiöön sekä Maailmankauppajärjestö WTO:ssa että alueellisissa
kauppaneuvotteluissa, joita Euroopan unioni käy parhaillaan yli 100 kehitysmaan kanssa.
Reilu kaupankäynti vähentää köyhyyttä. Kasvavat kauppamahdollisuudet voivat tuoda ihmisille
säällisempää työtä, vauhdittaa osaamisen sekä teknologian siirtoa ja antaa yrityksille
kasvumahdollisuuksia.
Kaupankäynti on reilua, kun ympäristöä ja työntekijöiden oikeuksia kunnioitetaan ja
kauppakumppanit ovat tasavertaisia. Tämän päivän maailmassa nämä ehdot eivät aina täyty, eikä
kaupan vapauttaminen silloin vähennä köyhyyttä. Esimerkiksi afrikkalaisyritysten kilpailuasema on
heikko, kun eurooppalaisyritykset hyötyvät korkeasta koulutustasosta, teknologiasta,
infrastruktuurista ja monilla aloilla myös julkisista tuista.
Tämän vuoksi heikommassa asemassa olevat kehitysmaat tarvitsevat kauppasäännöissä
erityiskohtelua. Etenkin kaikkein köyhimmillä mailla on oltava oikeus suojella ja tukea omaa
tuotantoaan, aivan kuten Euroopan maat ja Yhdysvallat tekivät viime vuosisadalla.
Maatalouskaupan sääntöjen uudistaminen on keskeistä ruokakriisien ehkäisemiseksi, työllisyyden
lisäämiseksi ja naisten aseman parantamiseksi kehitysmaissa. Maatalous työllistää kaksi
kolmannesta köyhimpien maiden ihmisistä. Kehitysmaiden noin 400 miljoonaa pienviljelijää, joista
enemmistö on naisia, tuottavat myös valtaosan maailman ravinnosta. Kehitysmaiden pitää
esimerkiksi pystyä tehokkaasti suojaamaan tuottajiaan, jos tuontiruuan määrä kasvaa tai hinta
romahtaa äkillisesti. Tällaisesta suojamekanismista neuvotellaan WTO:ssa parhaillaan.
Kauppasäännöt vaikuttavat myös peruspalveluiden tuotantoon. Tullimaksujen laskeminen kaupan
vapauttamiseksi leikkaa julkisen sektorin tuloja ja neuvotteluissa palvelukaupasta kehitysmaita
rohkaistaan yksityistämään palveluja. Valtion vastuulla on varmistaa laadukkaiden peruspalvelujen
tarjonta kaikkein köyhimmillekin ihmisille ja helposti syrjäytyville ryhmille, kuten lapsille, vammaisille,
alkuperäiskansoille ja etnisille vähemmistöille.
Suomalaisista 88 prosenttia pitää kansainvälisiä kauppasääntöjä epäreiluina, osoittaa Kepan
lokakuussa 2008 teettämä mielipidekysely. Reilun kaupan tuotteiden suosion huima kasvu osoittaa
suomalaisten haluavan, että kauppaa käydään oikeudenmukaisemmin ehdoin.
Vetoamme teihin, että Euroopan Unionin kauppapoliittisia kantoja määriteltäessä puollatte vahvasti
kehitysmaiden oikeutta
− suojella ja tukea tuotantoaan, erityisesti ruokaturvan ja työllisyyden kannalta keskeistä
maataloustuotantoa.
− parantaa työntekijöiden oikeuksia, ekologisesti kestävää kehitystä ja palvelutarjonnan
tasapuolisuutta koskeva lainsäädäntö ja sen valvonta vähintään kansainvälisten miniminormien
mukaiseksi ennen kaupan vapauttamista.
− säilyttää peruspalvelut julkisen sektorin tuottamina, jos maiden kansalaiset niin tahtovat.
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