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Hyvä vastaanottaja
Tiedote: Finland Africa Platform for Sustainable Development Goal9 -yhteistyö
elokuun lopussa Suomi–Afrikka-yhteistyö kokosi yhteen tärkeimmät sidosryhmät
pohtimaan käytännön toimia ja strategisia toimenpiteitä YK:n kestävän kehityksen 9.
tavoitteen edistämiseksi Afrikassa.
Yli 100 eri organisaatioiden edustajaa osallistui Turun yliopistossa järjestettyyn seminaariin
26–27.8.2019 keskustelemaan uuden Suomi–Afrikka-yhteistyön, Finland-Africa Platform
for Sustainable Development Goal 9 (innovation), toteutuksesta ja toiminnasta. Osallistujat
pohtivat seminaarissa käytännön toimia strategiselle yhteistyölle, joka tähtää YK:n
kestävän kehityksen 9. tavoitteen saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä.
Turun yliopiston ja Yhdistyneiden kansakuntien Afrikan talouskomission (UNECA) välinen
kumppanuus käynnistyi MoU-sopimuksen solmimisella. Sopimuksessa määriteltiin Turun
yliopiston rooli Suomen kansallisena ja institutionaalisena pääkumppanina sekä sovittiin
yhteistyöstä, jolla edistetään YK:n kestävän kehityksen 9. tavoitetta Afrikassa etenkin
tutkimuksen, koulutuksen ja innovaatiovalmiuksien avulla.
Intensiivisten keskustelujen jälkeen seminaarin osallistujat suosittelivat, että 9. tavoite
(innovaatiot, teollistuminen ja näiden suhde suomalaiseen tutkimukseen ja koulutukseen)
tulisi tunnistaa yhdeksi Suomen kilpailukyvyn vahvuudeksi, jolla voisi olla merkittävä
vaikutus Afrikassa. Afrikka on tulevaisuuden manner, ja Suomella voi olla erityinen rooli
Afrikan kehityksen edistäjänä etenkin kestävän kehityksen mukaisissa innovaatioissa.
Osallistujat toivoivatkin kumppanuudelta kehitysyhteistyötä, joka keskittyy suomalaisiin
innovaatioihin yhteistyövision mukaisesti. Tämä käsittää Suomen kasvavan roolin
Afrikassa, mutta myös kansallisen tietopohjan kasvattamisen sosio-ekonomisista,
innovatiivisista ja teknologisista muutoksista, jotka ovat käynnissä Afrikassa – etenkin
kestävän kehityksen 9. tavoitteen näkökulmasta. Turun yliopisto tunnustettiin yhdeksi
aktiivisimmista suomalaisista ja pohjoismaisista korkeakouluista Afrikassa, mistä on
osoituksena myös yliopiston ja UNECAN kumppanuus, joka vahvistaa siteitä Afrikkaan
entisestään.
Seminaarissa keskusteltiin myös kestävän kehityksen ja yhteistyön sisällyttämisestä
yliopiston toimintaan, mikä hyödyttäisi muita Suomessa toimivia instituutioita ja
organisaatioita. Tämä parantaisi synergiaa suomalaisyliopistojen, ammattikorkeakoulujen,
yksittäisten toimijoiden, innovaatiotoiminnan ja muiden aktiivisten verkostojen välillä.
Seminaarin osallistujat kiittivät myös ministeriöitä (opetus- ja kulttuuriministeriö sekä
ulkoministeriö) osallistumisesta yhteistyön käynnistämiseen ja toivoivat ministeriöiden
tukea myös jatkossa, jotta kumppanuudelle saadaan luotua tukeva kansallinen perusta.
Ministeriöt voivat erilaisin mekanismein edistää kestävän kehityksen synergiaa,
esimerkiksi ottamalla Finland-Africa Platform for Sustainable Development Goal 9 yhteistyön vision ja tehtävät huomioon ministeriöiden kansallisissa Afrikkaan liittyvissä
strategioissa, sekä helpottamalla kumppanuuden toimintaa ja rahoitusta, mikä olisi
ensiarvoisen tärkeää. Osallistujat kannattivat erillisen rahoitusviitekehityksen luomista,
mikä mahdollistaisi suomalaisten tutkijoiden ja asiantuntijoiden työskentelyn Afrikassa ja
päinvastoin.
UNECA:n edustajia ja johtoa kiitettiin seminaariin osallistumisesta ja sitoutumisesta
kumppanuuteen Turun yliopiston kanssa. Seminaarissa korostettiin UNECAN:n tärkeää
roolia koko Afrikan kattavana taloudellisen kehityksen organisaationa sekä kumppanuuden
toimintojen terävöittäjänä etenkin kestävän kehityksen 9. tavoitteen ja UNECA:n vision ja
prioriteettien näkökulmista.
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Kestävän kehityksen yhteistyön kannalta tärkeitä kumppaneita ovat myös kansainväliset
kehitysjärjestöt ja kansalaisjärjestöt, kuten Suomen YK-liitto ja YK:n kansalliset toimielimet.
Lisäksi seminaariin osallistuivat myös useat kansalliset rahoittajat ja säätiöt sekä edustajia
useista suomalaisista yliopistoista ja ammattikorkeakouluista. Seminaarissa tähdennettiin
yhteistyöhön sitoutumista sekä kestävän kehityksen 9. tavoitteen tehokkaaseen
saavuttamiseen tähtäävän konseptin luomisen tärkeyttä.
Kumppanuus korostaa myös suomalaisten yliopistojen afrikkalaisten alumnien asemaa
linkkinä Afrikkaan sekä heidän tärkeää roolia tiedon välittäjinä Afrikassa. Osallistujat
halusivat kiittää järjestelytoimikuntaa, kaikkia Turkuun niin Suomesta kuin Afrikasta
matkustaneita sekä seminaarin puhujia mielenkiintoisista esityksistä. Kiitosta saivat myös
Suomen valtion ja paikallisten poliittisten toimijoiden vahva tuki.
Seminaarin kunniavieras oli opetusministeri Li Andersson, ja tapahtuman avasi Turun
yliopiston rehtori Jukka Kola. Lisäksi seminaarin osallistuivat Turun kaupunginjohtaja,
Suomen innovaatiosuurlähettiläs sekä ministeriöiden edustajia. Seminaariin osallistujiin
lukeutui myös edustajia suomalaisista yliopistoista ja ministeriöistä, UNECA:sta, YK:n
kansallisista toimielimistä, suomalaisista yrityksistä sekä yli 15 Afrikan maasta ja
yliopistosta mukaan lukien suomalaisten yliopistojen afrikkalaisia alumneja.
Kaksipäiväinen seminaari tarjosi tasokkaita paneelikeskusteluja sekä työpajoja, joissa
suunniteltiin yhteistyön tulevaisuutta, sekä yli 20 esittelyä hankkeista, jotka voivat
vauhdittaa Afrikan taloudellista, tieteellistä ja teknologista muutosta.
Seuraava Suomi–Afrikka-yhteistyötyöfoorumi järjestetään ensi vuonna, ja aika ja paikka
tarkentuvat myöhemmin. Kiinnostuneille sidosryhmille järjestetään kuitenkin jo
marraskuussa 2019 tapaaminen Turun yliopistolla, jolloin suunnitellaan pitkän ja lyhyen
aikavälin visiota, strategiaa sekä toimintoja Finland–Africa Platform for SDG9 -yhteistyölle.
Turussa 13.9.2019,
seminaarin järjestäjät, Finland-Africa Platform for Sustainable Development Goal9.
Turun yliopisto ja Yhdistyneiden kansakuntien Afrikan talouskomissio.
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