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ONE EARTH
FUTURE

One Earth Future (OEF) ehkäisee aseellisia konflikteja ja edistää vakautta luovan ja
osallistavan ongelmanratkaisun avulla. Suunnittelemme integroituja ratkaisuja
maailman vaikeimmin saavutettaviin paikkoihin ja vaikeimpiin konflikteihin.



3 avainta menestykseen

● Sijoita hauraisiin valtioihin

● Voimaannuta paikallisesti omistettuja,
oikeudenmukaisesti ja kestävästi toimivia yrityksiä

● Tee yhteistyötä paikallisten toimijoiden ja
kumppaneiden kanssa

KEHITTÄMISEN
NÄKYMÄ

Siirtyminen perinteisestä kehitysavusta yksityisen
sektorin kehittämiseen voi vahvistaa osaltaan
kestävän kehityksen tavoitteita ja edistää innovointia.



HAURAISIIN
VALTIOIHIN
SIJOITTAMINEN

Data: World Bank Lab

Vuoteen 2030 mennessä noin 75 prosenttia maailman köyhimmistä elää epävakaissa
oloissa. Jotta voimme auttaa maailman haavoittuvimpia, meidän on asetettava nämä
kontekstit etusijalle.



1 243
1 968

Asiantuntemus:Talouskehitys, työpaikkojen luominen, koulutus &
valmiuksien kehittäminen, yhteisön kehittäminen &
voimaannuttaminen

TYÖMME
TODISTAA

Somaliassa
Asiantuntemus:Taloudellinen osallisuus, luottotakuu, rahastonhoito,
liiketoiminnan kehittämisneuvonta & tekninen apu

entistä taistelijaa
entistä koka-viljelijää

Työpaikkaa luotu2 370$1 M USD:n liikevaihto
vuonna 2022

9 271 Osallistujaan kuuluu:

Vaikka hallinto on heikkoa, yksityisen sektorin kehitys
voi saada aikaan merkittäviä vaikutuksia ja kasvua.

$29 M USD-rahasto, jossa ei ole luottotappioita

Kolumbiassa

Kaikki data on OEF:n sisäisesti laatimaa 31.12.2022 alkaen.



VOIMAANNUTA
PAIKALLISIA
YRITYKSIÄ

Taloudellinen ja sosiaalinen kehitys ei synny ainoastaan
ulkomaisten suorien sijoituksien kautta.

Voimaannuta paikallisesti omistettuja yrityksiä

● Luo yrittäjiäryhmiä, jotka panostavat paikallishallinnon
parantamiseen

● Vahvista paikallista vastuullisuutta

● Paranna ‘väliinputoajien’ asemaa



Fonseca, Kolumbia

Konflikteista kärsivä yhteisö Kolumbian maaseudulla, jossa OEF
työskentelee entisten taistelijoiden ja maanviljelijöiden kanssa
lisätäkseen näistä koostuvan osuuskunnan tuloja
munantuotannon avulla.

Yhteistyön voima

Yhteistyö WFP:n kanssa mahdollisti 20-kertaisen tuotannon. Kun
Covid-19 iski ja häiritsi toimitusketjuja maailmanlaajuisesti,
kananmunien hinnat yli kaksinkertaistuivat. Koska Fonseca ei
tukeutunut maailmanlaajuisiin toimitusketjuihin, heidän ei
tarvinnut nostaa hintojaan.

Tulokset

Lisääntynyt myynti ja lisääntynyt rauha ja vakaus;

Naapuriviljelijät sanoivat, että "he lakkasivat olemasta FARCin
entisiä taistelijoita ja heistä tuli maanviljelijöitä kuten me."

OEF & Maailman ruokaohjelma (WFP)

YHTEISTYÖN
VOIMA



Onnistunut yksityisen sektorin kehittäminen

● Luo työpaikkoja

● Synnyttää verotuloja

● Ruokkii tulevaisuudentoivoa

● Vähentää konflikteja

● Edesauttaa kaikkia osapuolia hyödyttävien suhteiden
syntymistä

OIKEA TAPA
Yli 10 vuoden kokemuksella voimme sanoa, että
merkittäviä sosiaalisia ja taloudellisia tuloksia
voidaan saavuttaa, kun lähestyminen on oikea.



Riskienhallinnan toimenpiteitä

● Suhteiden ja luottamuksen rakentaminen paikallisten
kumppaneiden kanssa

● Pysyvä läsnäolo kentällä paikallisen tiimin johdolla

● Yhteistyössä yhteisöjen ja paikallishallinnon kanssa
kehitetyt ratkaisut

● Perinteisten hallintomekanismien hyödyntäminen

● Due diligence ja innovaatiot, kuten palvelujen tukemat
lainat

RISKIEN
HALLINTA

Riskien vähentäminen edellyttää vahvoja suhteita,
luottamusta ja syvää paikallisen kontekstin
ymmärtämistä.



Keskittymällä hauraisiin valtioihin ja paikallisesti
omistettuihin yrityksiin ja rakentamalla vahvoja
kumppanuuksia, yksityisen sektorin kehittäminen voi
muuttaa konflikteista kärsiviä yhteiskuntia.

Vältettävät sudenkuopat

● Älä ole liian uusliberaali

● Älä ole haluton ottamaan riskejä

● Älä poista perinteistä kehitysopua kokonaan

KATSE
TULEVAAN

Yksityisen sektorin kehittämisen tulee

● Sijoittaa paikallisesti luodakseen kestäviä työpaikkoja ja
todellisia sosiaalisia hyötyjä

● Luoda uusia sijoitusvalmiita yrityksiä

● Rakentaa kapasiteettia yhdessä paikallisten kumppaneiden
ja viranomaisten kanssa

● Täyttää koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen aukkoja



– Sir Paul Collier,
Oxfordin yliopiston Afrikan talouksien tutkimuskeskuksen johtaja

“Hauraat valtiot ovat avun
tulevaisuus.”



One Earth Future –tiimi kiittää

www.oneearthfuture.org


