Kehitysyhteistyösiiven ehdotukset TYY:n 0,7 % lahjoituskohteeksi.

Hyvä TYY:n hallitus,

Päätimme siipenä toimia tänä vuonna 0,7 % lahjoituskohteiden kanssa hieman erilailla mitä aiemmin ja
laitoimme hakukuulutuksen kehitysmaaliikkeen sähköpostilistalle. Valintakriteereinämme ovat aiemmin
sovitut painopisteet sukupuolten tasa-arvosta sekä koulutuksesta jotka ovat myös linjassa TYY:n sitoutumiseen Agenda 2030:neen. Painopisteiden lisäksi toiveissaimme oli, että hakemuksia tulisi sellaisilta järjestöiltä, joiden toiminta on vaarassa loppua haastavassa vaiheessa ulkoministeriön leikkausten vuoksi. Koska
lahjoitettava summa on kertaluonteinen ja pieni, toivoimme myös mahdollisimman selkeää esitystä siitä,
mitä rahalla tehdään, jotta voimme arvioida, kelle lahjoituksesta on eniten hyötyä.
Saimme yhteensä seitsemän hakemusta joista kaikki täyttivät kriteerimme enemmän tai vähemmän ja joista kaikille olisimme mielellään antaneet avustuksen. Lahjoitusta hakivat: Aurora Borealis Ry, Suomen Somalia-verkosto, Bondoaid Ry, Shiffa ry, Käymäläseura Huussi ry, Abilis ry, sekä Lääkärien sosiaalinen vastuu ry.
Valintamme kohdistuivat Shiffa ry:hyn sekä Aurora Borealis ry:hyn. Shiffa vastasi kaikkia arviointikriteereitämme. He ovat Somaliassa toimiva naisten asemaan keskittyvä koulutus ja mediajärjestö joka pyörittää
omaa radioasemaa Mogadishussa. Vuoden 2016 he ovat kuitenkin kokonaan ilman ulkoministeriön tukea ja
TYY:n lahjoitus menee rästissä oleviin maksuihin sekä radiolähettimen korjaamiseen. Vuodelle 2017 rahoituksen pitäisi jälleen onnistua ja heillä on lisäksi exit-ohjelma jo käynnissä, joten avustuksen kertaluonteisuus ei ole ongelma.
Aurora Borealis taas on vuonna 2015 perustettu järjestö, joten heihin ulkoministeriön leikkaukset eivät ole
muuten pystyneet vaikuttamaan, paitsi siten, että heillä ei ole ollut edes mahdollisuutta hakea tukia ulkoministeriöltä. Järjestön työ keskittyy Nepalissa kahteen kouluun, joista toinen on keskittynyt peruskoulun
jälkeiseen koulutukseen. Toinen koulu taas tuhoutui maanjäristyksessä ja sen jälleenrakennus on edelleen
kesken. Avustusrahat käytetään 3-4 opiskelijan peruskoulun jälkeisen opiskelun mahdollistamiseen sekä
toisen koulun jälleenrakentamiseen. Valitsimme Aurora Borealiksen sen koulutusteeman ja ruohonjuuritason vaikuttavuuden vuoksi. Lisäksi haluamme osaltamme viestiä, että kehitysyhteistyötä on mahdollista
tehdä ja uutta luoda myös ilman ulkoministeriön tukea. Toivomme lahjoituksen luovan Aurora Borealikselle
uskoa tulevaisuuteen ja antavan hyvän alkusysäyksen toiminnalle Nepalissa.
On myös huomautettava, että viime metreille asti toisena vaihtoehtona Aurora Borealikselle oli Suomen
Somalia-verkosto, joka täytti hyvin hakukriteerimme ja on myös akuutin lahjoituksen tarpeessa. Päädyimme
kuitenkin valitsemaan Aurora Borealiksen tähän lahjoitukseen, koska haluamme kehitellä Suomen Somaliaverkoston kanssa pitkäjänteisempää yhteistyötä esimerkiksi vapaaehtoisten kehitysyhteistyölahjoitusten
muodossa.
Mikäli valinnassamme oli jotakin epäselvää, annamme mielellämme lisätietoja valintaperusteistamme.

Ystävällisin terveisin,
Riina Pursiainen
Turun yliopiston kehitysyhteistyösiiven jäsen.

