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Finnpartnership kan inte stödja projekt med koppling till verksamhet eller produkter av
följande slag:
-

verksamhet, produktion eller handel som är olaglig enligt mållandets eller finsk lagstiftning eller
enligt internationella bestämmelser eller avtal (t.ex. CITES*)

-

produktion eller verksamhet med koppling till skadliga eller exploaterande former av tvångsarbete 1
och skadligt utnyttjande av barnarbete2

-

tillverkning av eller handel med vapen eller krigsmateriel

-

tillverkning av eller handel med alkoholdrycker, tobak eller narkotika

-

hasardspel, casinoverksamhet och motsvarande affärsverksamhet

-

produktion eller distribution av anti-demokratisk och/eller nynazistiskt medieinnehåll

-

all affärsverksamhet med koppling till pornografi och/eller prostitution

-

tillverkning, distribution eller handel med bekämpningsmedel/ogräsgifter som man
internationellt har kommit överens om att stegvis sluta använda eller förbjuda helt

-

förstöring3 av områden med högt skyddsvärde4

-

ohållbara fiskemetoder (t.ex. dynamitfiske eller fiske med mer än 2,5 km långa drivgarn i
havsmiljö)

-

tillverkning, lagring och hantering av radioaktiva ämnen 5, inklusive radioaktivt avfall, samt handel med
dessa

-

tillverkning av asbest i fri form samt användning av och handel med sådana produkter, med
undantag för verksamhet som siktar på att minska tillverkningen, användningen eller handeln med
dessa

-

lagring, behandling och slutförvaring av problemavfall samt gränsöverskridande handel med avfall som
inte följer Världsbankens anvisningar ”Hazardous Materials Management”, ”Waste Management
Facilities” eller motsvarande anvisningar

-

tillverkning av apparater eller utrustning som innehåller klorfluorkarboner, dvs. CFC-föreningar och
andra ämnen som nämns i Montrealprotokollet

-

tillverkning av och handel med produkter som innehåller polyklorerade bifenyler, dvs. PCBföreningar6, inklusive elektroniska apparater som innehåller PCB-föreningar

-

tillverkning av och handel med läkemedelssubstanser som man internationellt har kommit överens
om att stegvis sluta använda eller förbjuda helt

-

verksamhet med direkt koppling till fossila bränslen som i första hand siktar på ökad tillverkning,
distribution eller handel med fossila bränslen

-

utan att begränsa giltigheten för någon av de ovan nämnda, även all tillverkning av eller handel
med (eller finansiering av) produkter som bryter mot lagar eller bestämmelser som gäller miljö,
hälsa och säkerhet eller produktstandarder i mållandet för export, import eller transitering, eller
andra tillämpliga internationella bestämmelser eller standarder.

*) CITES – Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, konventionen om illegal handel med utrotningshotade djur och
växter.
1

Tvångsarbete omfattar allt arbete eller service som inte är frivilligt och som en person tvingas att utföra med hot om våld eller annat straff.

2

Skadligt barnarbete är ekonomiskt exploaterande eller sannolikt farligt eller skadligt med tanke på barnets skolgång, hälsa eller dess fysiska, psykiska,
andliga, moraliska eller sociala utveckling (se ILO:s konvention nr 182).
3

Förstöring betyder 1) verksamhet som leder till att områdets naturtillstånd minskar/försvinner (t.ex. till följd av stora eller långvariga förändringar i markeller vattenanvändningen), 2) förändring av livsmiljön så att området förlorar sin kapacitet att upprätthålla flora och fauna eller en biotop som bör skyddas.
4

High Conservation Value areas, områden med högt skyddsvärde, är naturliga livsmiljöer med särskilt betydande eller kritiska naturvärden. (se
http://www.hcvnetwork.org)
5

Detta gäller inte apparater för hälso- och sjukvård, kvalitetskontroll(mät)instrument och annan utrustning där den radioaktiva strålningens källa är
mycket liten och/eller tillräckligt skyddad.
6

Polyklorerade bifenyler, dvs. PCP-föreningar är mycket giftiga kemikalier. PCB kan finnas i oljefyllda transformatorer, kondensatorer och
kopplingsutrustning tillverkade 1950–1985.

