MEDELSANSKAFFNINGSKAMPANJEN
SÄG INGET TILL MARTTI
Q: Varför ska jag ge pengar till Martti Ahtisaari?
A: Syftet är inte att samla in pengar till Martti Ahtisaari, utan vi kommer att ge en gåva
för att stödja en sak som är viktig för honom: fred. Avkastningen från kampanjen
används för att stödja det mäklingsarbete som den av Nobelfredspristagaren Martti
Ahtisaari grundade organisationen CMI utför.

Q: Borde inte staten finansiera sådan här verksamhet?
A: Finska staten understödde CMI:s verksamhet som helhet med 3,4 miljoner euro
år 2016, men nedskärningarna i anslagen för utvecklingssamarbete har fråntagit
CMI totalt 1,7 miljoner euro på årsbasis, vilket har återspeglats i organisationens
verksamhetsmöjligheter.

Q: Vilken nytta ger CMI:s verksamhet?
A: CMI söker lösningar på världens konflikter genom dialog och fredsmäkling. De är
CMI:s kärnkompetens och erkänt de mest effektiva sätten att lösa konflikter. Fred
räddar liv och sparar pengar. En fredsförhandlingsomgång kostar i genomsnitt 40 000
euro, medan krigshandlingar kostar 4 miljarder euro per dag. På lång sikt gör fred det
möjligt att förbättra levnadsvillkoren. Det lägger grunden för ekonomisk tillväxt och
sysselsättning. En framgångsrik fredsprocess skapar mer rättvisa samhällen så att nya
konflikter inte uppstår igen.

Q: Men vilken nytta har Finland av CMI?
A: Fredsmäkling är något som vi i Finland behärskar och som ingår i vårt DNA. Fred
är en del av varumärket Finland. Finlands deltagande i internationellt samarbete för
att trygga fred och mänskliga rättigheter fastställs i den första paragrafen i Finlands
grundlag, och CMI:s verksamhet är i linje med Finlands utvecklingspolitiska mål och
principer. I en extern utvärdering som gjorts på uppdrag av utrikesministeriet befanns
CMI:s verksamhet gynna Finlands utrikespolitik och den positiva bilden av Finland i utlandet. CMI ses som en pålitlig och viktig aktör, vars arbete inte är kopplat till stormaktspolitiska intressen. President Ahtisaari är en finländsk mottagare av Nobels fredspris
och hans arv lever vidare genom CMI:s arbete.

CMI:s arbete med konfliktlösning gör det möjligt att verka även i länder där Finland inte
har ambassader och att skapa nya möjligheter till samarbete. Deltagande i internationell
verksamhet ger de bästa säkerhetsgarantier som Finland kan ha.

Q: Vi har helt tillräckligt med problem i Finland, så varför lägga pengar på att
lösa problem i andra länder?
A: Internationella konflikter påverkar också Finland. Till exempel är flyktingkrisers uppkomst och förlopp liksom även de spänningar som uppstår till följd av dem starkt
kopplade till spänningar mellan statliga och icke-statliga aktörer. Dessutom är det geopolitiska säkerhetsläget i Finlands närområden starkt kopplat till regionala spänningar
på annat håll, till exempel i Östeuropa och Mellanöstern. För att finna hållbara lösningar
på problem som flyktingskap och terrorism är det viktigt att ta itu med de bakomliggande grundorsakerna. Det är just det CMI arbetar med när det bidrar till att minska
spänningen mellan olika parter i en konflikt.
Genom CMI:s fredsmäkling får Finland viktig information om i vilken riktning både de
största konflikterna i världen och de regionala och internationella relationer som konflikterna gäller håller på att utvecklas. Dessutom får vi förstahandsinformation om tysta,
pyrande konflikter som ännu inte har passerat nyhetströskeln.
Genom fredsmäkling kan Finland profilera sig som en pragmatisk och lösningsorienterad aktör i det internationella samfundet och stärka bilden av finländska värderingar
och finländsk praxis, som alltid har varit i centrum för Finlands internationella rykte.

Q: Kan ingen annan göra det här?
A: CMI är bäst lämpat för att utföra detta arbete. Enligt den externa utvärdering som
Finlands utrikesministerium låtit göra är CMI:s arbete unikt inte bara från finländsk
synpunkt Finland utan också globalt sett. CMI:s styrkor är dess icke-statliga status, den
starka specialistkompetensen och finländskheten. Utöver detta konstaterades arbetet
vara både kostnadseffektivt och ge avsevärda effekter.

Q: Hur är det med människorna i de berörda länderna? Borde de inte få besluta
om sina egna angelägenheter?
A: CMI:s uppfattning är att fredsansträngningar inte kan läggas ut på entreprenad.
Hållbara fredsprocesser är alltid baserade på det faktum att de lokala människorna tar
processen i sina egna händer.

CMI:s princip är att stödja lokalt och nationellt ledda fredsprocesser, brett samhällsengagemang liksom även alla viktiga aktörers insatser i fredsprocessen.
CMI:s breda expertis gör det möjligt att i konfliktområden använda fredsmäklare som
känner till de lokala förhållandena. CMI har ett nära samarbete med lokala aktörer och
arbetar direkt med parterna i konflikter. CMI:s särskilda mervärde i det internationella
samfundet är dess förmåga att fungera som medlare mellan formella och informella
aktörer.

Q: Kampanjen verkar vara mycket dyr. Jag vill inte att mina pengar går till annat
än fredsmäkling.
A: Alla medel under kampanjen används för att stödja CMI:s verksamhet. Kampanjens
utförande och synlighet sker till stor del tillsammans med samarbetspartner som pro
bono.

Q: Varför får man inte säga något till Martti?
A: Vi vill ge Martti en överraskningsgåva vid den festlighet som hålls den 15 juni för att
hedra honom på hans 80-årsdag, och vi vill förstås inte förstöra överraskningen genom
att berätta om den i förväg!

