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Esipuhe

Pohjoismaiden passivapaus on tuttu kaikille, Pohjoismaiden 

neuvoston kirjallisuuspalkinto monelle ja Joutsenmerkki yhä 

useammalle.

Mutta entäpä kaikki muut asiat? Asiat, jotka kuuluvat poh-

joismaalaisten arkeen, helpottavat työelämää tai tuottavat 

iloa lomilla. Asiat, jotka ovat itsestään selviä mutta jotka 

harva mieltää tuloksiksi viiden maan 60 vuotta jatkuneesta 

yhteistyöstä.

Esittelemme seitsemän pohjoismaista tarinaa, joista jokai-

nen konkretisoi omalla tavallaan pohjoismaista yhteistyötä. 

Luvassa on konkreettisia tarinoita uteliaille lukijoille sekä 

pohjoismaisen yhteistyön parissa jo toimiville, jotka ovat 

mukana tuomassa yhteistyötä entistä lähemmäksi ihmisiä.

Mukavia lukuhetkiä!
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J uuri se oli kuitenkin tämän 

keskustelun tavoitteena – mi-

tata tunnettuutta ja arvostusta. 

Keskustella jonkun ulkopuolisen kans-

sa; jonkun muun kuin pohjoismaa-

laisen, joka oli kiinnittänyt huomiota 

Pohjoismaiden kasvavaan maineeseen 

ja janosi lisätietoja. Jostain konkreet-

tisesta.

Michael Angele kuunteli kiinnostu-

neena luetteloa pohjoismaisen yhteis-

työn poliittisista saavutuksista, mutta 

vasta kysymys kirjallisuuspalkinnosta 

sai hänen ilmeensä kirkastumaan:

– No kyllähän minä nyt kirjallisuus-

ENTäPä SITTEN 
POHJOISMAIdEN 
NEuvOSTON kIRJAllI-
SuuSPAlkINTO?
– mutta kyllähän sinä varmaankin pohjoismaiden neu-

voston kirjallisuuspalkinnon tiedät?

pohjoismaiden välinen passivapaus, joutsen-ympäris-

tömerkki ja pohjoismaiden läheiset siteet olivat epäi-

lemättä tehneet vaikutuksen saksalaisen der freitag 

-kulttuurilehden toimittajaan michael angeleen mutta 

eivät vielä saaneet hänen silmiään syttymään.

palkinnon tiedän, totta kai. Rahassa 

mitattunahan se ei ole lähelläkään 

muita suuria eurooppalaisia tai ame-

rikkalaisia kirjallisuuspalkintoja. Se, 

että viisi maata on päättänyt kanavoida 

julkisia kulttuuripoliittisia määrära-

hoja yhteiseen palkintoon, tekee siitä 

kuitenkin ainutlaatuisen. Tätä ulkopuo-

lisen on vaikea ymmärtää, mutta tämä 

tavallaan lisää palkinnon kirjallista 

painoarvoa ja sen merkitystä suu-

ren yleisön silmissä, Michael Angele 

sanoo.

Ja sieltähän ne tulivat: tunnettuus ja 

arvostus. Vastauksena kysymykseen 
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yhdestä pohjoismaisen yhteistyön 

kulttuuripoliittisista lippulaivoista, 

Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuus-

palkinnosta. Olivatpa vastaajat sitten 

pohjoismaisia tulisieluja tai eivät, 

useimmat heistä yhdistävät tämän 

hiljattain 50 vuotta täyttäneen palkin-

non pohjoismaiseen yhteistyöhön – tai 

sattuvat ainakin muistamaan sen, 

jos heiltä kysytään, mitä he tietävät 

Pohjoismaiden neuvostosta ja poh-

joismaisesta yhteistyöstä. Mutta miksi 

juuri palkinto, yksi yhteistyön vertaus-

kuvallisemmista lippulaivoista?

Ehkäpä juuri konkreettisen ja 

vertauskuvallisen, poliittisen ja kan-

sanomaisen yhdistelmä on se, mikä 

herättää tunnistuksen pilkahduksen ja 

lisää palkinnon arvostusta yksittäisen 

pohjoismaalaisen silmissä ja suuren 

yleisön tietoisuudessa. Se, millä on 

todellista merkitystä yksilölle, mutta 

mikä voidaan samalla asettaa laajem-

paan mittakaavaan. Taiteellisesti ja 

poliittisesti.

Ehkä siksi, että palkintoon – tun-

nustukseen – sisältyy tämä kaikki. 

Äärimmäisen vaikea tehtävä: pukea 

sanoiksi, kuviksi tai säveliksi, millaista 

on olla pohjoismaalainen, kansalainen 

tai taiteilija. Pohjoismaissa.

Tanskalainen kirjailija Naja Marie 

Aidt voitti vuonna 2008 Pohjoismaiden 

neuvoston kirjallisuuspalkinnon novel-

likokoelmallaan Bavian. Kiitospuhees-

saan hän ilmaisi asian näin:

– Bavian käsittelee sitä, millaista 

on elää ihmisenä Pohjoismaissa, sekä 

hyvässä että pahassa. Siksi olen niin 

iloinen saadessani tänään Pohjoismai-

den neuvoston kirjallisuuspalkinnon. 

Se on suuri kunnia ja sanoinkuvaama-

ton ilo, Naja Marie Aidt sanoi.

Oli miten oli, Pohjoismaiden neu-

voston kirjallisuuspalkinto on joka 

tapauksessa konkreettinen tunnustus 

taide-elämykselle ja pohjoismaisen 

itsetuntemuksen kuvaukselle. Se on 

sitä samalla tavoin kuin Pohjoismaiden 

neuvoston muut kulttuuripalkinnot, 

elokuvapalkinto ja musiikkipalkinto. 
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Se, että palkinnon taustalla on kaiken 

lisäksi viiden maan poliittinen tahto, 

on ehkä juuri se ominaispiirre, jota 

saksalainen toimittaja pitää ainutlaa-

tuisena. Ainakin tuo tahto kumpuaa 

kaikkien viiden maan kunnianhimoi-

sesta tavoitteesta.

Pohjoismaiden neuvoston kirjalli-

suuspalkinnon kulttuuripoliittisena 

päämääränä on lisätä kiinnostusta 

naapurimaiden kirjallisuutta ja kieliä 

sekä Pohjoismaiden kulttuurista yh-

teenkuuluvuutta kohtaan. Näin todet-

tiin palkinnon perustamisasiakirjassa 

50 vuotta sitten – ja tästä pidetään 

kiinni edelleenkin. Selvää on joka 

tapauksessa se, että Pohjoismaiden 

kirjailijat ja kirjallisuusalan toimijat 

pitävät Pohjoismaiden neuvoston 

kirjallisuuspalkintoa Nobelin kirjalli-

suuspalkinnon jälkeen tärkeimpänä 

ja arvostetuimpana palkintona, jonka 

pohjoismainen kirjailija voi saada. 

Toimittajat, mielipidevaikuttajat ja 

kirjallisuuskriitikot ratsastavat ainakin 

häpeämättä kirjallisuuspalkinnolla, 

kun he haluavat rummuttaa pohjois-

maista kirjallisuutta.

Pohjoismaiden neuvoston vuoden 

2011 kirjallisuuspalkinnon saaja, 

islantilainen Gyrðir Elíasson sanoi 

palkintolautakunnalle pitämässään kii-

tospuheessa olevansa samanaikaisesti 

sekä nöyrä että ylpeä:

– En usko, että yksikään kirjailija 

kirjoittaa saadakseen palkintoja. 

Useimmat kirjailijat noudattavat 

todennäköisesti – joko tietoisesti 

tai tiedostamattaan – Ralph Waldo 

Emersonin mottoa, jonka mukaan 

tehty työ on jo palkinto sinänsä. 

Otan tämän palkinnon tänään kui-

tenkin ilolla vastaan. Kirjailijan työ 

on yksinäistä, Gyrðir Elíasson sanoi.

Politiikkaa tai ei, palkinnot – tun-

nustukset – ovat osa todellisuutta. 

Niitä annetaan ja saadaan, ja ne 

herättävät huomiota. Pohjolassa ja 

muualla. Taiteilijoiden ja kaikkien 

meidän muiden keskuudessa. Näin 

taiteellinen ja poliittinen huomio 

voi auttaa koko laajempaa yhteisöä 

pääsemään osalliseksi itsetunte-

muksesta.

Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinto 
on merkittävin tunnustus, joka kaunokirjalli-
selle teokselle myönnetään Pohjoismaissa. 
Kirjallisuuspalkinto on vanhin Pohjoismaiden 
neuvoston neljästä palkinnosta, ja sitä on 
jaettu vuodesta 1962 lähtien.

Palkinto myönnetään kaunokirjalliselle teok-
selle, joka on kirjoitettu jollakin Pohjoismai-
den kielellä. Palkittava teos voi olla romaani, 
näytelmä tai runo-, novelli- tai esseekokoelma, 
joka on kirjallisesti ja taiteellisesti korkea-
tasoinen. Palkinnon tarkoituksena on lisätä 
kiinnostusta naapurimaiden kirjallisuutta ja 
kieliä sekä Pohjoismaiden kulttuurista yhteen-
kuuluvuutta kohtaan.

Palkittujen joukossa on useita tunnettuja kirjai-
lijoita, kuten Sofi Oksanen, Lars Saabye Chris-
tensen, Sjón, Naja Marie Aidt, Per Petterson ja 
Kerstin Ekman. Nämä kirjailijat ovat sittemmin 
saaneet laajaa kansainvälistä tunnustusta 
ja lisänneet pohjoismaisella tuotannollaan 
kiinnostusta Pohjoismaiden ja Ahvenanmaan, 
Färsaarten ja Grönlannin kirjallisuutta kohtaan.

Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinto 
on 350 000 Tanskan kruunua (noin 47 000 
euroa), ja se luovutetaan yhdessä neuvoston 
musiikki-, elokuva- sekä luonto- ja ympäristö-
palkinnon kanssa palkintojenjakotilaisuudessa 
Pohjoismaiden neuvoston vuotuisen istunnon 
yhteydessä.

tietoruutu
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TARTTuvAN HyvIä 
ESIMERkkEJä

influenssaa sairastava kana tartuttaa pekingin lähistöllä omis-

tajansa, joka kättelee pohjoismaista toimittajaa, joka puoles-

taan tartuttaa kotimatkalla muita matkustajia... pienet ja lievät 

epidemiat menevät yleensä huomaamatta ohi, mutta muutaman 

kerran vuosikymmenessä puhkeaa vaikeita epidemioita. hyvä val-

mius edellyttää sektorirajat ylittävää yhteistyötä ja poliittista 

kykyä tarkastella ongelmaa kokonaisuutena.

k ansainvälisissä yhteyksissä 

Pohjoismailla on ainutlaa-

tuisia esimerkkejä tartun-

tatautien ehkäisystä ja menettelystä 

epidemiatilanteissa. Se koskee sekä 

yhteistä toimintaa että tapaa rahoit-

taa toimenpiteet, sanoo Tanskan tek-

nillisen yliopiston DTU:n vararehtori 

Henrik Wegener.

– Ei riitä, että investoidaan vain 

näkyviin ongelmiin; ihmisten tervey-

destä vastaavat sekä terveysminis-

teriöt että maatalous-, ympäristö- ja 

elintarvikeministeriöt. Pohjoismaissa 

tällaiset esteet ovat pienempiä kuin 

monissa muissa maissa. Meillä 

perustettiin jo 90-luvulla maatalous-

ministeriöitä, jotka saivat vastuul-

leen myös ympäristö- ja terveysasiat, 

Henrik Wegener sanoo.

Yksi maailma – yksi terveys
Wegener joutuu lainaamaan työtoveril-

taan lääkärintakin, kun hän vie meidät 

katsomaan yhtä Tanskan teknillisen 

yliopiston DTU:n laboratorioista. 

Hänet nimitettiin marraskuussa DTU:n 

vararehtoriksi. Wegenerillä on vankka 

tausta elintarviketurvallisuuden alalta, 

ja hän on ollut mukana asiantunti-

jaryhmässä, joka on Pohjoismaiden 

neuvoston toimeksiannosta selvittänyt 

Pohjoismaiden panostuksia maailman-

laajuiseen Yksi terveys -strategiaan 

sekä mahdollisuuksia toimia sen paris-

sa. Yksi terveys -käsitteen lähtökohta-

na on, että ihmisten ja eläinten terveys 

on sidoksissa molempien elinympäris-

töön. Strategiassa on olennaista juuri 

kansainvälisyys, ja Henrik Wegener 
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Yksi terveys -käsite lähtee siitä, että tunnuste-

taan ihmisten ja eläinten terveyden ja sairauk-

sien sekä toimintaympäristömme olevan kyt-

köksissä toisiinsa. Kansainvälisen Yksi terveys 

-strategian lähtökohtana on kokonaisnäkemys 

tartuntatautien synnystä ja leviämisestä.

Pohjoismaiden neuvoston kansalais- ja kulut-

tajavaliokunta asetti vuonna 2011 työryhmän 

kokoamaan asiantuntijoiden näkemyksiä 

moniresistenssiin ja Yksi terveys -aloitteeseen 

liittyvistä tärkeimmistä tieteellisistä ja poliitti-

sista ongelmista. Työryhmä on esittänyt EU:n 

puheenjohtajamaalle Tanskalle konkreettisia 

painopiste-ehdotuksia.

pitää pohjoismaista verkostoajattelua 

suurena vahvuutena.

– Pohjoismaat ovat tehneet 

kansallisia panostuksia, joten 

tutkimuksemme kohteina ovat koko 

maatalous tuotanto, koko elintarvike-

tuotanto ja koko väestö. Meillä on 

siis tietoa ketjun kaikista vaiheista 

pellolta pöytään, ja voimme yhdistel-

lä eri sektoreilta saatuja tietoja, mikä 

on täysin ainutlaatuista, Wegener 

sanoo.

Kansainvälisesti ainutlaatuista 

Henrik Wegenerin mielestä on myös 

Pohjoismaiden kyky olla syyllis-

tämättä ja sen sijaan tunnustaa 

yhteiset ongelmat ja hoitaa ne pois 

päiväjärjestyksestä julkisin toimin, 

minkä jälkeen ratkaisujen ylläpito 

voidaan siirtää yksityiselle sekto-

rille. Polttavan ajankohtainen alue 

on antibiooteille vastustuskykyisten 

bakteerikantojen torjuminen. Poh-

joismaiden varovainen suhtautumi-

nen antibioottien käyttöön poikkeaa 

joukosta.

– Pohjoismaat kielsivät ensim-

mäisinä antibioottien käytön kasvun 

edistämiseen. Nyt haluamme luoda 

tarvittavan perustan antibioottien 

vastuulliselle käytölle kotieläinten 

hoidossa. Meille on itsestään selvää 

keskustella vastuukysymyksistä, sillä 

suhtaudumme valvontaviranomaisiin 

käytännönläheisesti. Esimerkiksi 

USA:ssa vastuukysymys on paljon 

ristiriitaisempi, sillä tarkastukset 

koetaan siellä isonveljen valvontana.

Tarvetta tieteidenväliselle  
tutkimukselle
Uppsalan yliopiston infektiosairauk-

sien professori Björn Olsen on sitä 

mieltä, että kansanterveystyössä 

tarvitaan tieteidenvälisempää ja vah-

vempaa tutkimusyhteistyötä.

– Pohjoismailla on nykyään yh-

teistyökanavia, joiden kautta välite-

tään tietoa esimerkiksi antibioottire-

sistenssistä. Viranomaiset vaihtavat 

tietoja keskenään, mutta kyse ei ole 

varsinaisista analyyseistä. Toivoisin 

tältä osin vahvempaa pohjoismaista 

tutkimusyhteistyötä, sanoo Olsen, 

joka Henrik Wegenerin tavoin on ollut 

mukana asiantuntijaryhmässä.

– Hyvä puoli on se, että Poh-

joismaissa on kokonaisnäkemys 

anti bioottiresistenssistä. Keskus-

telemme myös markkinaseikoista. 

Kehitysmaissa tuotetaan valtavia 

määriä antibiootteja, joiden käyttöä 

ei rajoiteta mitenkään ja joiden liika-

käyttö on hyvin tavallista. Sen vuoksi 

on tärkeää tarkastella ongelmaa 

laaja-alaisesti – Intian antibiootti-

resistenssistä tulee nopeasti myös 

Pohjoismaiden ongelma, Björn Olsen 

sanoo.

Unelmatilanne: EU ja USA  
liittoutuvat
Antibioottiresistenssin torjuminen 

on tärkeällä sijalla EU:n asialistalla 

Tanskan EU-puheenjohtajakaudella 

vuonna 2012. Henrik Wegener uskoo 

EU:n pääsevän yksimielisyyteen anti-

bioottien käytön valvontaa koskevas-

ta sopimuksesta.

– On vertailtava eri jäsenmaiden 

tietoja ja käytävä keskustelua sen 

pohjalta, Wegener sanoo. Hän esitte-

lee myös omasta mielestään parhaan 

tulevaisuudenkuvitelman:

– Yhdysvalloissa käytetään 

kaksi kertaa enemmän antibiootteja 

tuotettua lihakiloa kohti kuin eniten 

antibiootteja käyttävissä Euroopan 

maissa. Jos Eurooppa ja Yhdysval-

lat pystyisivät sopimaan sallituista 

raja-arvoista, se toimisi koko muun 

maailman ohjenuorana.

tietoruutu

Zoonoosi on eläimistä ihmisiin ja ihmisis-

tä eläimiin tarttuva tauti. Bakteerizoonoo-

seissa, kuten salmonellassa, tauti tarttuu 

elintarvikkeiden välityksellä.
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– haasteena ovat suuret taloudelliset intressit. sekä lääketeollisuudessa että eläintuo-

tannossa on kyse suurista rahoista. ongelmana on, ettei lääkkeitä käytetä pelkästään 

sairauksien hoitoon vaan myös tuotannon tehostamiseen. antibioottien käyttö muuhun 

kuin sairauksien hoitoon ei ole hyväksyttävää.

Martin Kolberg (NO), Pohjoismaiden neuvoston kansalais- ja kuluttajavaliokunta

– on oman etumme mukaista myös taloudellisesti, ettemme levitä antibiooteille vastus-

tuskykyisiä bakteereja ympäri maailmaa. meillä on edessämme maailmanlaajuinen ongel-

ma, ja hyvien pohjoismaisten kokemusten nojalla otamme antibioottiresistenssin eu:n 

asialistalle tanskan puheenjohtajakaudella.

Mette Gjerskov, Tanskan elintarvike-, maatalous- ja kalastusministeri
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ENERgIAkuNNAT INNOSTA-
vAT JA MOTIvOIvAT 
– myös Pohjoismaiden ulko-
puolella

pohjoismaisen energiakunta 2011 -kilpailun 

voitti kööpenhaminan länsipuolella sijait-

seva albertslund, mutta energiakuntahanke 

ei suinkaan ole vielä päättynyt: kilpailuun 

osallistuneiden kuntien kokemuksia ja rat-

kaisumalleja on tarkoitus esitellä muullekin 

maailmalle.

Norjalaisessa 64 000 

asukkaan Drammenin 

kunnassa Oslon koil-

lispuolella käy nykyään tavallista 

enemmän vierailijoita. Itänorjalai-

nen kunta on nimittäin herättänyt 

huomiota ilman fossiilisia polt-

toaineita toimivalla verkostolla, 

jossa on mukana muun muassa 

Marienlystin koulu. Se on Norjan 

ensimmäinen niin sanotussa pas-

siivitalossa toimiva koulu, joka on 

rakennettu kestävien periaattei-

den mukaisesti ja jonka energian-

kulutus on erittäin vähäinen.

– Meillä käy todella paljon sekä 

norjalaisia että ulkomaisia vierai-

ta, ja he tulevat katsomaan ennen 

kaikkea kouluamme, Drammenin 

kunnan tekninen johtaja Geir An-

dersen kertoo.

Vieraita kiinnostavat muun 

muassa tekniset ratkaisut, joiden 

ansiosta koulu on energiankäytöl-

tään lähes omavarainen. Kesäisin 

koulu tuottaa lämpöä jopa yli oman 

tarpeen, ja lattialämmitysputket 

johtavat lämpöä lähellä sijaitse-

vaan Drammensbadetiin, Norjan 

suurimpaan ulkoilmakylpylään.

Pohjoismainen energiakun-

ta 2011 -kilvassa oli neljätoista 

palkintoehdokasta. Uutta luoviin 

energiahankkeisiin vahvasti panos-

tanut Drammen oli niistä yksi. Se 

ei kuitenkaan ole ainoa kansain-

välistä huomiota herättänyt kunta. 

Kilpailussa oli mukana kaikkiaan 
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44 kuntaa, ja monet niistä ovat ker-

toneet, että lukuisat pohjoismaiset 

ja eurooppalaiset kunnat ja yritykset 

ovat ilmaisseet kiinnostuksensa poh-

joismaisia aloitteita kohtaan.

Maailmanmestareita
Albertslundin kunta voitti kilpailun 

energiakorjaushankkeellaan. Siinä 

on kyse olemassa olevien rakennus-

ten energiatehokkaasta kunnostami-

sesta. Korjattavat rakennukset ovat 

1960- ja 1970-luvun elementtitaloja. 

Tavoitteena on kehittää ja esitellä 

standardisoituja energiakorjausrat-

kaisuja.

Palkintolautakunta ihastui myös 

Drammenin hankkeisiin ja nosti 

kunnan kilpailun kakkoseksi. Ruot-

salaisen Lidköpingin kunnan aloite 

koski jätteen hyödyntämistä ja se 

toi kunnalle palkintolautakunnan 

kunniamaininnan.

– Pohjoismaat panostavat vih-

reään kasvuun, ja voimme nousta 

sillä saralla maailmanmestareik-

si. Vihreä kasvu luo työpaikkoja, 

vaikuttaa myönteisesti ympäristöön 

ja tarjoaa merkittäviä kilpailumah-

dollisuuksia globaalilla pelikentällä, 

sanoi Suomen pääministeri Jyrki 

Katainen ojentaessaan energiakunta-

palkinnon Pohjoismaiden pääminis-

terien lokakuussa Kööpenhaminassa 

pitämässä kokouksessa.

Pohjoismainen energia-aloite on 

ollut Pohjoismaiden ministerineuvos-

ton ohjelmassa Tanskan ja Suomen 

puheenjohtajakausilla 2010 ja 2011. 

Käytännön toteutuksesta ovat vas-

tanneet Tanskan energiahallitus ja 

Suomen työ- ja elinkeinoministeriö.

– Pohjoismaat osaavat suunnitel-

la tulevaisuutta ja käyttää paikallisia 

resursseja järkevästi ja luoda siten 

paikallista kasvua, toteaa erityis-

asiantuntija Vivi Yieng Kow Tanskan 

ilmasto-, energia- ja rakennusminis-

teriön alaisesta energiahallitukses-

ta.

Pohjoismaista moninaisuutta
Marie Donnelly Euroopan komissios-

ta johti palkintolautakuntaa, joka 

havaitsi, että Pohjoismaissa syntyy 

valtavasti erilaisia ideoita. Vivi Yieng 

Kow on valmis allekirjoittamaan 

tämän.

– Kuntien hankkeet edustavat 

monia hyvin erilaisia luovia ratkaisu-

ja, hän sanoo.

Vivi Yieng Kowin mukaan Pohjois-

maiden välillä on suuria eroja.

– Pelkästään Tanskassa Jyllan-

nin länsirannikko poikkeaa täysin 

esimerkiksi Bornholmin saaresta, 

ja eri alueiden paikalliset resurssit 

eroavat huomattavasti toisistaan. 

Tosin yhteisiäkin piirteitä on pal-

jon. Ratkaisemme ongelmat paljolti 

samalla tavalla ja yhteistyö sujuu 

meiltä hyvin.

Vivi Yieng Kow toteaa, Pohjois-

maissa on kehitetty useita hyviä 

ideoita ja hankkeita paikallisten 

voimavarojen hyödyntämiseksi. Tai 

kuljetusten siirtämiseksi rautateille, 

kuten Göteborgin hankkeessa.

– Esimerkkejä on vaikka kuinka 

paljon, ja niistä voidaan koota luet-

telo antamaan innoitusta ja motivaa-

tiota uusiin ilmastoa hyödyttäviin ja 

paikallisia työpaikkoja synnyttäviin 

hankkeisiin. Tulokset ovat totta 

puhuen niin hienoja, että yritämme 

saada aikaan vielä yhden kierroksen, 

hän sanoo.

Maailmankiertue
Joitakin energia- ja ilmastomyöntei-

siä ratkaisuja esiteltiin kansainväli-

selle yleisölle YK:n ilmastokokouk-

sen (COP17) yhteydessä Durbanissa 

Etelä-Afrikassa viime vuoden mar-

raskuussa. Ne olivat esillä Tanskan 

arkkitehtuurikeskuksen suunnitte-

lemassa näyttelyssä Nordic Climate 

and Energy Solutions / Sharing 

Nordic Solutions.

Näyttelyllä haluttiin muun muassa 

kuvata Pohjoismaita yhtenäisenä 

alueena, joka pyrkii määrätietoisesti 

yhteiseen tavoitteeseen eli irrottau-

tumaan fossiilisten polttoaineiden 

käytöstä, vähentämään hiilidioksidi-

päästöjä ja luomaan vihreää kasvua 

innovatiivisen teknologian avulla.

– Tämä kiinnosti monia ilmas-

tokokouksen toimijoita. Näyttelyn ko-

kemuksista on apua markkinoinnin 

jatkosuunnittelussa, Vivi Yieng Kow 

sanoo.

Hän kertoo, että hankkeiden 

ratkaisut ja kokemukset pyritään jul-

kistamaan jo tämän vuoden kuluessa 

niin Pohjoismaissa kuin muuallakin. 

– Haluamme tavoittaa kestävistä 

ratkaisuista kiinnostuneet yritykset, 

viranomaiset ja ryhmät, Vivi Yieng 

Kow toteaa.

www.nordicenergymunicipality.org

http://nordicenergymunicipality.org


10 nordiske politikere 19 7  pohjoismaista tarinaa 19



20 7  pohjoismaista tarinaa



 7  pohjoismaista tarinaa 21

uuSI POHJOISMAINEN 
RuOkA 
– diplomatian palveluk-
sessa
pohjoismaiden elintarvikeministerit hyväksyivät vuonna 2005 

århusin julistuksen uudesta pohjoismaisesta ruoasta. sen jäl-

keen pohjoismaiden ministerineuvosto on käynnistänyt joukon 

aloitteita ja myötävaikuttanut monin tavoin uusi pohjoismainen 

ruoka -ohjelman suureen suosioon. menestystä on saavutettu 

pohjoismaissa, mutta suuressa määrin myös maailmalla. tuo-

reimman lisän menestyskonseptiin tuo nordic food diplomacy, 

jossa pohjoismaisesta kulttuurista sekä luonto- ja yhteiskun-

takäsityksestä kerrotaan ruoan kautta.

P ohjoismaiden suurlähetystöt 

nousevat nyt eturivin tekijöiksi 

Uusi pohjoismainen ruoka 

-ohjelman levittämisessä ja ruoan 

hyödyntämisessä Pohjoismaiden profi-

loimiseksi.

Nordic Food Diplomacy on uusi 

väline, jonka tarkoituksena on vä-

littää pohjoismaisia arvoja ruoan ja 

aterioiden keinoin. Pohjoismaiden 

ministerineuvoston mielestä pohjois-

maisen ruoan on oltava yksi osatekijä 

Pohjolan brändäyksessä samaan 

tapaan kuin musiikki, taide, esitelmät, 

näyttämötaide ja näyttelyt.

Illallinen Selman seurassa
Ministerineuvoston Uusi pohjoismainen 

ruoka -sihteeristön projektipäällikkö 

Charlotta Ranert auttaa, tukee, inspi-

roi ja neuvoo diplomaatteja Nordic 

Food Diplomacyn käytössä. Hänen 

tehtävänään on myös luoda verkko-

pohjainen työkalupakki.

– Työkalupakkiin kerätään kaiken 

kattavat ohjeet, joita seuraamalla 

jokainen voi järjestää ruoka-aiheisia 

tapahtumia. Sivusto tulee sisältämään 

ohjeistusta koko tapahtuman suunnit-

teluun: kutsun laatimiseen, valmis-

teluihin, raaka-aineiden valintaan ja 

ateriaelämykseen. Lisäksi saatavilla 

on ehdotuksia teemaillallisten aiheik-

si Uusi pohjoismainen ruoka -ohjel-

man lähtökohdista. Teemana voi olla 

esimerkiksi Selma Lagerlöf tai H.C. An-

dersen ja teeman pohjalta ehdotetaan 

kansallisia, alueellisia ja paikallisia 
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vuodenajan mukaisia raaka-aineita. 

Mukana on myös resepti-ideoita 

uusien pohjoismaisten ruokalajien 

valmistukseen, Charlotta Ranert 

kertoo.

– Haasteenani on luoda käyttökel-

poisia apuvälineitä ja innovatiivisia 

konsepteja, joita ulkomaanedustus-

tot, diplomaatit ja vientineuvostot 

voivat hyödyntää. Myöhemmin myös 

muut ulkomailla ruoan ja aterioiden 

parissa työskentelevät laitokset ja 

yritykset voivat saada apua ja inspi-

raatiota, hän lisää.

Pohjoismaista ruokaa Canne-
sin elokuvajuhliin
Syksyllä 2001 käynnistetty hanke 

jatkuu suunnitelmien mukaan koko 

vuoden 2012. Pohjoismaisista 

kokeista ja ruokajulkkiksista on 

jo perustettu asiantuntijaryhmä. 

Hankkeen parissa on koottu myös 

kokkien ja pohjoismaisten suurlä-

hetystöjen työntekijöiden haastatte-

luja, joiden pohjalta kerätään tietoa 

tarpeista ja mahdollisuuksista sekä 

etsitään ideoita uusiksi työvälineik-

si, jotka voisivat sisältyä Nordic Food 

Diplomacy -työkalupakkiin.

Nordic Food Diplomacyyn sisältyy 

lisäksi kaksi pilottihanketta. San 

Franciscossa pidetään keväällä 

2012 pelinkehittäjien konferenssi ja 

sen yhteydessä järjestetään poh-

joismainen ruokatapahtuma yhteis-

työssä Nordic Game -peliohjelman 

kanssa. Tapahtumassa on tarkoitus 

kehittää tietokoneeseen liimautu-

neille nörteille pohjoismaista ruokaa, 

jota voi syödä yhdellä kädellä pelien 

tuoksinassa. Pohjoismaiden ministe-

rineuvosto käytti Uusi pohjoismainen 

ruoka -ohjelmaa hieman samaan 

tyyliin Pohjoismaisen ilmastopäivän 

yhteydessä, jolloin lasten ja nuorten 

tehtävänä oli kehitellä terveellisiä 

välipaloja.

San Franciscon konferenssia 

edeltävän Nordic Game Jam -tapahtu-

man yhteydessä järjestetään kilpailu 

pohjoismaiseen ruokaan liittyvän 

tietokonepelin kehittämisestä.

Toinen uusista pilottihankkeista 

toteutetaan Pohjoismaisen elokuva- ja 

televisiorahaston kanssa yhteistyössä 

ja se huipentuu Cannesin elokuvajuh-

liin toukokuussa 2012.

Eettistä ja yksinkertaista
Kaikissa hankkeissa korostetaan 

pohjoismaisen keittiön puhtautta 

tuoreutta, yksinkertaisuuttaja eetti-

syyttä. Tämä siksi, että Uusi pohjois-

mainen ruoka -ohjelman taustalla 

oleviin arvoihin kuuluvat kestävät 

elämäntavat, luonnon ja luonnonva-

rojen kunnioitus, eläinten hyvinvointi, 

tehokas resurssien käyttö ja hyvät työ- 

ja työllistämisehdot.

Charlotta Ranertin mielestä tärkeää 

on kuitenkin korostaa, että diplomaat-

tien ja ulkomaanedustustojen ei luon-

nollisesti tarvitse suosia pohjoismaista 

kaikissa tilanteissa. Pohjoismaisia 

raaka-aineita ei tarvitse rahdata toiselle 

puolen maapalloa Nordic Food Diplo-

macyn nimissä. Ruoan tarjoilupaikassa 

on voitava käyttää paikallisia raaka-

aineita, sillä juuri paikallisuus on tärkeä 

lähtökohta Uusi pohjoismainen ruoka 

-julistuksessa.

– Nordic Food Diplomacyn avulla 

voidaan kertoa tarina, ja pohjoismaisen 

keittiön ja sen ainutlaatuisten arvojen 

avulla voidaan välittää viesti. Nordic 

Food Diplomacya voidaan hyvinkin 

käyttää kaikenlaisissa pohjoismaisissa 

kokouksissa, edustustilaisuuksissa, 

messuilla, tapahtumissa, kulttuurin sa-

ralla ja viennin edistämisessä. Sitä voi-

daan hyödyntää sekä alueellisesti että 

koko Pohjolassa. Nordic Food Diploma-

cyn kautta ateriasta saadaan tietoinen, 

näkyvä ja olennainen osa kokousta, joka 

tuo oman lisänsä kokonaisuuteen ja päi-

vän teemaan, Charlotta Ranert toteaa.

tietoruutu

Nordic Food Diplomacyn suositukset

•	 Pohjoismaisissa kokouksissa tarjoiltava 

ruoka heijastaa mahdollisuuksien mukaan 

kokouspaikan vuodenaikaa ja sijaintia 

sekä muita pohjoismaisen keittiön perus-

arvoja.

•	 Kansainvälisissä yhteyksissä tarjottavat 

ruoat ja ateriat kertovat jotakin Pohjois-

maista.

•	 Aterioiden raaka-aineet tuotetaan kestä-

vien periaatteiden mukaisesti.

•	 Ruoka ja ateriat ammentavat inspiraation-

sa perinteisestä pohjoismaisesta ruoka-

kulttuurista, mutta uusien edellytysten ja 

innovatiivisen ajattelun pohjalta.

•	 Ruoka ja ateriat kehitetään yhteistyössä 

kulttuurialan kanssa.

•	 Pohjoismaisten kokousten ja tapah-

tumien yhteydessä tarjoiltava ruoka 

on hyvää, terveellistä ja ravitsevaa. 

Ruokaan liittyvistä arvoista kerrotaan 

selkeästi ja aterian taustalla oleva 

tarina välitetään osallistujille inspiraa-

tioksi.
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Mitkä tahot voivat hyödyntää Nordic Food  
Diplomacya?

•	 suurlähetystöt ja konsulaatit

•	 kauppajärjestöt

•	 vienninedistämisorganisaatiot

•	 yritykset

•	 matkailualan järjestöt

•	 kunnat

•	 Pohjoismaiden alueelliset toimijat

Lisätietoa Nordic Food Diplomacysta osoitteessa 

www.nynordiskmad.org/su/teemat/public-food-diplomacy

Yhteyshenkilö: 

Charlotta Ranert, charlotta@charlottaranert.se 

tietoruutu

mailto:charlotta@charlottaranert.se
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TuTkIJAvAIHTOA 
dEMOkRATIAN NIMISSä

valkovenäläisten ja eurooppalaisten tutkijoiden 

verkostoituminen ja tiedonvaihto on tärkeä osa valko-

venäjän demokratia kehitystä. toiminnan mahdollistaa 

kansalaisjärjestöille suunnattu pohjoismainen ohjelma.

P ohjoismaiden ministerineu-

voston kansalaisjärjestö-

ohjelma tuo yhteen nuoria 

valkovenäläisiä tutkijoita ja ulkomaa-

laisia asiantuntijaryhmiä. Enhancing 

research center’s activities in Belarus 

-hanke tarjosi vuonna 2011 kymme-

nelle nuorelle tutkijalle mahdollisuu-

den päästä harjoitteluun eurooppalai-

siin asiantuntijaryhmiin.

Hankkeen ensisijaisena tavoittee-

na oli edistää yhteistyötä valkove-

näläisten ja ulkomaisten asiantun-

tijaryhmien välillä ja tuoda nuoria 

valkovenäläisiä tutkijoita lähemmäksi 

Euroopan riippumatonta akateemista 

yhteisöä, etenkin politiikan tutkimuk-

sen alalla.

Tietoa Valko-Venäjän tilanteesta
Yksi hankkeeseen vuonna 2011 osal-

listuneista nuorista valkovenäläisistä 

tutkijoista on Ahnija Asanovits. Norjan 

ulkopoliittisessa instituutissa (NUPI) 

suoritetun harjoittelun myötä hän sai 

tilaisuuden päästä mukaan tutkijoiden 

ja poliittisten analyytikoiden verkos-

toon:

– Koen, että olen saanut sovel-

taa tietojani käytäntöön ja oppinut 

olemaan joustava ja vastaamaan 

ammatillisiin haasteisiin. Lisäksi olen 

parantanut hallinnollisia taitojani. 

NUPIn järjestämiin konferensseihin ja 

paneelikeskusteluihin osallistuminen 

antoi hyvän väylän kertoa Valko-Venä-

jän tilanteesta, hän sanoo.
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Asanovits on opiskellut maan paossa 

toimivassa valkovenäläisessä Euro-

pean Humanities -yliopistossa (EHU), 

jonka toimintaa Pohjoismaiden minis-

terineuvosto tukee.

Tutkijavaihdosta oli hyötyä myös 

harjoittelupaikan tarjonneen NUPIn 

verkostotoiminnalle.

– Osallistumalla tämänkaltaisiin 

ohjelmiin ja luomalla verkostoja 

alueellemme tuemme samalla kauas-

kantoista ajatteluamme, sanoo NUPIn 

osastopäällikkö Helge Blakkisrud.

Tukea demokratiakehitykseen
Valko-Venäjän tutkijayhteisön vahvis-

taminen on keskeistä myös maan tu-

levan demokratiakehityksen kannalta.

– Asiantuntijaryhmät ja tutkijayh-

teisöt ovat toimijoita, jotka pystyvät 

antamaan vaihtoehtoisia ja riippu-

mattomia näkökulmia politiikasta 

käytävään keskusteluun. Ne pystyvät 

luomaan vaihtoehtoisia näkymiä 

Valko-Venäjän hallinnon, kehityk-

sen ja tulevaisuuden suhteen maan 

odottaessa väistämättömiä uudistuk-

sia, Eastern European Studies Center 

-järjestön (EESC) johtaja Justinas 

Pimpe toteaa. EESC on liettualainen 

kansalaisjärjestö, joka tekee työtä 

kansalaisyhteiskunnan rakentami-

seksi ja demokratian edistämiseksi 

Itä-Euroopassa.

Hankkeen tulokset ovat olleet 

myönteisiä. Sen lisäksi, että aloite on 

vahvistanut nuorten valkovenäläisten 

tutkijoiden tietoja ja taitoja, se on 

myös auttanut vahvistamaan maan 

asiantuntijayhteisön asemaa rohkai-

semalla yhteisöjen luomista.

Inspiraatiota uusille aloitteille
Hanke on näyttänyt tietä myös muille 

aloitteille. Nykyisestä hankkeesta 

saatujen kokemusten pohjalta EESC 

kehittää parhaillaan uutta aloitetta, 

joka vahvistaa entisestään Valko-Ve-

näjän tutkijayhteisöä ja yhteiskunnan 

demokratiaa.

– Uudessa hankkeessa hyödynne-

tään parhaita käytäntöjä. Nuorten, lu-

paavien valkovenäläisten tutkijoiden 

kannustamista painotetaan, jotta he 

saisivat esimerkiksi tutkimusmene-

telmiin ja rahoitukseen liittyvää tukea 

voidakseen suunnitella ja toteuttaa 

laadukkaita tutkimuksia sekä esitellä 

tutkimustuloksia ulkomaisille toimi-

joille, Justinas Pimpe selvittää.

Enhancing research center’s activi-

ties in Belarus -hanke on kehitetty ja 

toteutettu EESC:n puitteissa.
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vEROPARATIISIT 
SIIRTyMäSSä 
HISTORIAAN 

pohjoismaat ovat tehneet vuodesta 2007 lähtien ainutlaatuista 

yhteistyötä veronkierron lopettamiseksi. sopimus toisensa jäl-

keen on allekirjoitettu entisten niin kutsuttujen veroparatii-

sien kanssa. sopimusten myötä saadaan tietoa siitä, ketkä ovat 

kätkeneet pohjoismaiden kansalaisille kuuluvia varoja. tulok-

set näkyvät nyt valtionkassoissa, kun miljardiluokan summia 

maksetaan takaisin. samalla pohjoismaat ovat vahvasti mukana 

tekemässä maailmanlaajuisesta ongelmasta maailmanlaajuista 

menestystä.

T eollisuus- ja kehitysmaat me-

nettävät vuosittain verotuloja 

useiden miljardien arvosta 

veronkiertäjien takia. Pieni joukko 

häikäilemättömiä yrityksiä ja yksityis-

henkilöitä pimittää laittomin keinoin 

veroja yhteiskunnan enemmistöltä kät-

kemällä tuloja ja varoja veroparatiisei-

hin. Näitä rahoja tarvittaisiin julkisen 

talouden vahvistamiseen ja hyvin-

voinnin kehittämiseen sekä maiden 

kansainvälisen kilpailukyvyn paranta-

miseen ja kansainvälisen vapaakaupan 

lisäämiseen. Varoilla voitaisiin torjua 

ilmastonmuutoksen kielteisiä puolia 

ja ennen kaikkea auttaa kehitysmaita 

vahvistamaan talouttaan.

 – Kansainvälisesti Pohjoismaita 

pidetään usein esikuvana tiedonvaih-

tosopimuksiin tähtäävissä neuvotte-

luissa. Pohjoismaat ovatkin kärkisijalla 

veronkierron torjunnassa. Tavoitteena 

on tehdä pikimmiten sopimus kaikkien 

pankkisalaisuusperiaatetta noudatta-

vien maiden kanssa. Näin toteaa Poh-

joismaiden ministerineuvoston projekti-

päällikkö Torsten Fensby, joka on käynyt 

eri puolilla maailmaa käynnistämässä 

sopimusneuvotteluita.

 Vaikka neuvottelutyö sopimusten 

allekirjoittamiseksi päättyykin kesällä 

2012, viranomaiset jatkavat yhteistyö-

tään. Tavoitteena on saada yhteensä 

nelisenkymmentä allekirjoitettua 
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sopimusta. Ensimmäinen sopimus 

solmittiin 2007 ja sen jälkeen on 

astunut monta sopimusta voimaan. 

Rikosepäilyn yhteydessä viranomaiset 

voivat sopimusten avulla saada tietoja 

muiden maiden pankkirekistereistä 

siitä, kuka on sijoittanut laittomasti 

pohjoismaisia verorahoja niille kuu-

lumattomiin paikkoihin oman etunsa 

vuoksi. Valvonnan parantuminen on 

antanut veroviranomaisille ainut-

laatuisen mahdollisuuden soveltaa 

sopimuksia, eikä tuloksia ole tarvin-

nut odotella.

Vaikutukset olivat päinvastoin heti 

nähtävissä. Pakolla veroja ja lisäve-

roja maksaneiden lisäksi monet ovat 

ryhtyneet vapaaehtoisesti toimenpi-

teisiin, mikä on jo tuottanut miljardi-

luokan summan. Veroviranomaiset 

uskovat lukujen vielä kasvavan 

tulevaisuudessa. Lisäksi viranomaiset 

ovat raportoineet välillisistä vaiku-

tuksista, koska joidenkin maiden 

nettomääräiset maksuvirrat ovat kas-

vaneet viime vuosina. Sopimuksilla on 

myös ennalta ehkäisevä vaikutus, sillä 

oletettavasti yhä harvempi ottaa riskin 

ja on maksamatta veroja.

Tarvetta kansainväliselle 
painostukselle – Pohjoismaat 
näyttävät mallia
G20-maat ottivat lujat otteet käyt-

töön vuonna 2009 veronkierron 

lopettamiseksi. Ne ovat painostaneet 

veroparatiisimaita tekemään ainakin 

12 tiedonvaihtosopimusta. Tämä on 

etupäässä suosinut rikkaita maita, 

joilla on vahva neuvotteluasema. 

Myös pohjoismainen neuvottelutyö 

on hyötynyt, koska veroparatiisi voi 

saada seitsemän sopimusta yhdellä 

kertaa neuvotellessaan Pohjoismaiden 

kanssa. Useimmat ovat yhtä mieltä 

siitä, että tarvitaan maailmanlaajuisia 

panostuksia veronkierron lopettami-

seksi, avoimuuden parantamiseksi ja 

veroyhteistyön kehittämiseksi.

– Olemme tietysti kiitollisia G20-

maiden aloitteesta, mutta maailman-

laajuisen painostuksen täytyy olla 

selvempää ja kovempaa, jotta kaikki 

maat, mukaan lukien kehitysmaat, voi-

vat torjua kansainvälistä veronkiertoa 

tehokkaasti. Vasta silloin maailman-

laajuisesta ongelmasta saadaan  
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maailmanlaajuinen menestys, koros-

taa Pohjoismaiden ministerineuvos-

ton pääsihteeri Halldór Ásgrimsson.

Kansainvälisen talouskriisin aikana 

monen vanhan rahoituslaitoksen ase-

ma on kyseenalaistettu ja luottamus 

pääomamarkkinoihin on kärsinyt pa-

han kolauksen. Pääsihteerin mielestä 

entistä useamman maan tulisi torjua 

veronkiertoa.

– Useamman maan täytyy korottaa 

äänensä ja vastustaa aikansa elä-

neitä järjestelmiä ja rakenteita, jotka 

mahdollistavat kansainvälisen veron-

kierron, sekä tavoitella avoimuutta 

ja läpinäkyvyyttä. Tämä koskee 

erityisesti pankkisalaisuudesta luo-

pumista. Siten luodaan hyvät edelly-

tykset luottamuksen palauttamiseksi 

rahoitusjärjestelmiin, Ásgrimsson 

huomauttaa.

Vuonna 2009 pidetyssä G20-

kokouksessa päätetyt veronkierron 

lopettamiseen tähtäävät toimet 

olivat pääsihteerin mukaan oikean-

suuntaisia, mutta eivät riittäviä. Pöy-

dän ympärillä istuvien maiden onkin 

osoitettava johtajuutta ryhtymällä 

lujiin lisätoimiin kansainvälisen 

veronkierron torjumiseksi, jottei ny-

kyinen prosessi hyödytä vain harvoja 

rikkaita maita vaan kaikkia maailman 

valtioita vaurauden tasosta riippu-

matta.

Pohjoismaat ovat tehneet päätök-

sensä. Veronkierron on aika siirtyä 

historiankirjoihin.
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IlMASTOHANkkEET JA 
kEHITySAPu kulkEvAT 
käSI kädESSä

pohjoismaiden pääministerit korostavat yhteispohjoismaisia panos-

tuksia vihreään kasvuun. yhtenä tavoitteena on globaali panostus, 

jolla tuetaan maailman köyhimpien maiden vihreää kehitystä. toteu-

tuskeinoina ovat nordic climate facilityn kaltaiset ilmasto- ja ympä-

ristölähtöiset avustustoimet.

P ohjoismaiden pääministerit 

esittelivät marraskuussa 

2011 vision ”Pohjoismaat 

vihreän kasvun kärjessä”. Sillä halu-

taan lujittaa Pohjoismaiden välistä 

yhteistyötä muun muassa energia-

tehokkuuden, uusiutuvan energian 

kehittämisen, ympäristötietoisuu-

den vahvistamisen sekä yleisemmin 

innovaatio- ja tutkimuspanostusten 

alalla.

Yhteisessä visiossa on mukana 

”ympäristön ja ilmaston sisällyttä-

minen kehitysyhteistyöhön”. Yksi 

esimerkki tästä on jo täydessä 

käynnissä: Nordic Climate Facility 

(NCF). Kyse on Pohjoismaisen kehi-

tysrahaston (NDF) ja Pohjoismaiden 

ympäristörahoitusyhtiön (NEFCO) 

välisestä yhteistyöstä, jolla pyritään 

nimenomaan edistämään Pohjois-

maiden yhteisiä ilmastopanostuksia 

maailman kehitysmaissa.

NCF tukee innovatiivisia kehitys-

hankkeita, jotka voivat auttaa tor-

jumaan ilmastonmuutosta kaikkein 

köyhimmissä kehitysmaissa. Tätä 

tehdään siirtämällä teknologiaa, 

osaamista ja ideoita Pohjoismaista 

kehitysmaihin.

– Olemme tehneet Nordic Climate 

Facility -aloitteessa yhteistyötä Poh-

joismaisen kehitysrahaston kanssa, 

mikä on suonut meille mahdolli-

suuden tukea monia innovatiivisia 

ilmastohankkeita kehitysmaissa, 

sanoo Pohjoismaiden ympäris-

törahoitusyhtiön toimitusjohtaja 

Magnus Rystedt.

NCF järjestää hakukierroksen 

kerran vuodessa. Tähän mennessä 

tukea on myönnetty 22 hankkeelle. 

Ensimmäisellä kierroksella valittiin 

neljätoista hanketta. Toisella kierrok-

sella on valittu tähän mennessä kah-

deksan hanketta, mutta hakemusten 

käsittely on vielä kesken. Kolmannen 

kierroksen hakuaika päättyi tammi-

kuun puolivälissä 2012.

NCF on herättänyt Pohjoismaissa 

odotettua enemmän kiinnostusta. 

Ensimmäisen kierroksen aiheina 

olivat energiatehokkuus ja vesihuol-

to, ja meneillään on jo useita onnis-

tuneita hankkeita. Jotkut hankkeet 

vahvistavat paikallista sopeutumista 

ilmastonmuutokseen ja joidenkin 

tavoitteena on vähentää kasvihuone-

kaasupäästöjä.

NCF sai ensimmäisellä hakukier-

roksella 138 hakemusta, joista 33 

pääsi jatkoon. Rahoitusta myönnettiin 

loppujen lopuksi 14 hankkeelle, joita 
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Nordic Climate Facility (NCF) on kehitysmai-

hin keskittyvä pohjoismainen ilmastoaloite. 

NCF rahoittaa innovatiivisia hankkeita, 

joiden tarkoituksena on ehkäistä ilmaston-

muutoksen vaikutuksia alhaisen tulotason 

maissa. NCF:n rahoituksesta vastaa Pohjois-

mainen kehitysrahasto (NDF) ja toimeen-

panosta huolehtivat NDF ja Pohjoismaiden 

ympäristörahoitusyhtiö (NEFCO).

NCF tukee yhteensä 5,5 miljoonalla 

eurolla.

– Nordic Climate Facility on siinä 

mielessä ainutlaatuinen, että siinä 

on onnistuttu kokoamaan pohjois-

maista kehitysyhteistyöosaamista ja 

ympäristöasiantuntemusta saman 

katon alle. Haluamme kannustaa 

tällä tavalla pohjoismaisen ympäris-

töteknologian siirtämistä kehitys-

maihin ja auttaa torjumaan ilmas-

tonmuutoksen kielteisiä vaikutuksia 

köyhimpien maiden kehitykseen, 

sanoo NDF:n toimitusjohtaja Helge 

Semb.

Muun muassa Keniassa on käyn-

nissä NCF:n rahoittamia hankkeita. 

Hankkeet liittyvät innovatiiviseen 

vesihuoltoteknologiaan, kuivuudes-

ta kärsivien alueiden kastelujärjes-

telmiin, kestävään maatalouteen ja 

niukkojen vesivarojen hallintoon.

”Isiolon alue Keniassa on kärsinyt 

pitkään kuivuudesta, mikä on vai-

keuttanut vesihuoltoa ja supistanut 

huomattavasti kotieläinten määrää. 

Seurauksena on ollut elintarvi-

kehuollon epävarmuus ja veden 

välityksellä leviävien tautien yleis-

tyminen”, Nordic Climate Facility 

selostaa erästä hanketta.

Tanskan Punaisen Ristin, Ke-

nian Punaisen Ristin ja tanskalai-

sen Grundfos-yhtiön yhteistyöllä 

parannetaan alueen 20 000 asukkaan 

vesihuoltoa ja hygieniatietoisuutta. 

Apuna käytetään nykyaikaista ja 

innovatiivista tekniikkaa, jolla samalla 

vähennetään kasvihuonekaasupääs-

töjä.

”Grundfosin innovatiivinen LIFE-

LINK-järjestelmä käyttää aurinkopa-

neeleilla toimivaa ja hyväksi havaittua 

uppopumppua. Vesipumppu on satel-

liitin kautta yhteydessä tietokonepoh-

jaiseen viestintä- ja valvontamoduu-

lijärjestelmään. Tämä mahdollistaa 

vesijärjestelmän etävalvonnan”, NCF 

kuvailee.

Yhteisöt maksavat vedestä matka-

puhelimella, ja järjestelmän toiminta, 

kunnossapito ja hallintokustannuk-

set rahoitetaan näillä vesimaksuilla. 

NCF:n rahoittamaan Kenian-hank-

keeseen sisältyy yhdeksän LIFELINK-

vesijärjestelmää.

”Hankkeella rakennetaan kapasi-

teettia kuivuuden piinaamalle Isiolon 

alueelle, jotta yhteisöt pystyisivät 

sopeutumaan paremmin ilmaston-

muutokseen. Hankkeella on myös 

ehkäisevä ilmastovaikutus, sillä 

innovatiivinen teknologia perustuu 

aurinkoenergiaan ja korvaa näin fos-

siilisia polttoaineita.”

Toisen kierroksen aiheina olivat uu-

siutuva energia ja kaupunkialueiden 

sopeutuminen ilmastonmuutokseen. 

Hakemuksia tuli eri Pohjoismaista 

yhteensä 176.

Toisella kierroksella on jo valittu 

kahdeksan hanketta, jotka ovat val-

miit toteutettavaksi Boliviassa, Etio-

piassa, Malawissa, Mosambikissa, 

Nepalissa, Ruandassa, Sri Lankassa ja 

Ugandassa. Joidenkin toisen kierrok-

sen hankehakemusten käsittely on 

vielä kesken.

Kolmannen kierroksen aiheena 

olivat innovatiiviset ja kustannus-

tehokkaat ilmastoratkaisut, joilla 

kehitetään paikallista elinkeinoelä-

mää. NCF sai tammikuun puolivälissä 

2012 päättyneen hakuajan kuluessa 

noin 130 hakemusta, joiden joukosta 

hankkeet valitaan.

Pohjoismaisen kehitysrahaston 

kautta myönnetään osarahoituksena 

(lahjoituksena) 250 000–500 000 

euroa hanketta kohti köyhien Afrikan, 

Aasian ja Etelä-Amerikan maiden il-

mastohankkeisiin. Suurin osa valituis-

ta hankkeista toteutetaan Afrikassa. 

Hanke on toteutettava kahden vuoden 

kuluessa.

NDF:n ja NEFCOn välinen tiivis 

yhteistyö on viime vuosina tuottanut 

useita NCF-hankkeita, jotka hyödyttä-

vät kaikkia osapuolia ja ennen kaik-

kea maailman köyhimpien maiden 

vihreää kasvua.

tietoruutu

Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö (NEF-

CO) on kansainvälinen rahoituslaitos, jonka 

viisi Pohjoismaata omistaa Pohjoismaiden 

ministerineuvoston kautta. NEFCO rahoittaa 

etupäässä Venäjällä, Ukrainassa, Valko-Venä-

jällä ja Baltian maissa toteutettavia hankkeita 

sekä kehitysmaiden ilmastonmuutoshankkei-

ta, joilla on suotuisa vaikutus Pohjoismaiden 

ilmastoon. NEFCO jakaa vuosittain noin 100 

miljoonaa euroa ilmastohankkeisiin.  Lisätie-

toa osoitteessa www.nefco.org

Pohjoismainen kehitysrahasto (NDF) perus-

tettiin vuonna 1989 osana pohjoismaista 

kehitysyhteistyötä. Kaikki viisi Pohjoismaata 

ovat rahaston jäseniä. NDF tukee hankkeita 

etupäässä osallistumalla rahoitukseen yhdessä 

Maailmanpankin, alueellisten kehityspankkien 

(ADB, IDB ja AfDB), pohjoismaisten rahoitus-

laitosten ja viiden pohjoismaisen kehitysyh-

teistyöjärjestön kanssa. NDF:llä on 30–35 

miljoonan euron vuosibudjetti ilmastopanos-

tusten rahoittamiseen. Lisätietoa osoitteessa 

www.ndf.fi
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