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Fingo tekee 
töitä reilumman  
maailman puolesta
Kehitysjärjestöjen kattojärjestö uskoo, että oikeilla päätöksillä voidaan  ratkaista 
aikamme suuret kehityshaasteet ilmastonmuutoksesta eriarvoisuuteen ja köyhyyteen.

F ingo on 300 kan-
salaisjärjestön kat-
tojärjestö ja glo-
baalin kehityksen 
asiantuntija. Fingo 

tuo ihmiset yhteen toimimaan 
reilumman maailman puoles-
ta. Uusi kehitysjärjestöjen kat-
tojärjestö syntyi, kun kaksi ke-
hitysjärjestöä, Kepa ja Kehys, 
yhdisti voimansa ja muutti sa-
man katon alle syksyllä 2018. 
Fingo edistää reilua ja kestä-
vää maailmaa vaikuttamalla 
poliittiseen päätöksentekoon 
Suomessa, EU:ssa ja kansain-
välisellä tasolla.

Fingo tekee tiivistä yhteis-
työtä jäsenjärjestöjensä kans-
sa, kouluttaa, kampanjoi, 
tapaa päättäjiä ja julkaisee 
kannanottoja, jotta politii-
kassa huomioitaisiin päätös-

ten vaikutukset maailman 
köyhimpiin. 

”Uskomme, että oikeilla 
päätöksillä voidaan ratkaista 
aikamme suuret kehityshaas-
teet ilmastonmuutoksesta eri-
arvoisuuteen ja köyhyyteen.  
Aikamme suuriin kehitys-
haasteisiin vastaaminen vaa-
tii yhteiskuntien ja ajattelu-
tapojen muutosta. Ratkaisuja 
etsiessämme meidän on hyö-
dynnettävä globaalisti kes-
tävällä tavalla niin henkistä, 
kulttuurista kuin taloudellis-
ta pääomaamme”, muistuttaa 
toiminnanjohtaja Juha-Erkki 
Mäntyniemi.

Kehitysjärjestöjen katto-
järjestön tavoitteena on vahva, 
moniääninen ja aktiivisesti eri 
toimijoiden välistä yhteistyötä 
edistävä kansalaisyhteiskunta, 

jonka toimintaedellytykset 
ovat kunnossa. Seuraamme 
ja puolustamme vapaan kan-
salaisyhteiskunnan tilaa Suo-
messa ja ympäri maailmaa 
yhdessä kansainvälisten ver-
kostojen kanssa. 

Globaaliaiheet lähelle  
suomalaisten arkea
Fingo tavoittaa suomalaisia 
monilla tutuksi tulleilla kon-
septeilla, esimerkiksi Maailma 
kylässä -festivaalilla, Mahdolli-
suuksien toreilla ja Maailman 
Kuvalehdellä. 

20. juhlavuottaan viettä-
vää Maailma kylässä -festi-
vaalia juhlitaan toukokuun 
viimeisenä viikonloppuna. 
Suomen suurin kulttuuri- ja 
järjestötapahtuma kerää vuo-
sittain noin 80 000 kävijää 

Helsingin Kaisaniemen puis-
toon ja Rautatientorille. Fes-
tivaali on ajankohtaisten yh-
teiskunnallisten aiheiden 
keskustelufoorumi ja lisäk-
si ohjelmassa on huippuar-
tistien konsertteja, elokuvia, 
lastenohjelmaa, aluetaidetta, 
kirjallisuutta sekä runsaasti 
eri maiden ruokatarjontaa. 

”Tunnelma paikan päällä 
on erityislaatuinen kokemus 
kaikille kävijöille. Haluamme 
tapahtuman teemojen kautta 
edistää reilumpaa maailmaa 
kaikille”, kertoo festivaalin 
viestintä- ja varainhankinta-
päällikkö Taija Lähdetie.

Fingo julkaisee myös kuu-
si kertaa vuodessa ilmestyvää 
ja verkossa tuoretta sisältöä 
tarjoavaa Maailman Kuvaleh-
teä. Lehti on palkittu usein 

aikakauslehtialan kilpailuis-
sa muun muassa parhaiden 
yleisölehtien joukossa ja tänä 
vuonna lehden Afrikan siirto-
laisuutta käsittelevä artikkeli 
palkittiin parhaana feature- 
juttuna yleisölehtien sarjassa.

”Maailman Kuvalehteä tar-
vitaan tässä ajassa enemmän 
kuin koskaan sen yli 30-vuoti-
sen historian aikana. Meistä on 
tärkeää kertoa tarinoita ympäri 
maailmaa, avata monimutkai-
sia kehityskulkuja, taustoittaa 
ja syventää päivittäistä, usein 
synkkääkin, uutisvirtaa – ja 
tarjota myös eväitä toivoon ja 
intoa paremman maailman ra-
kentamiseen”, sanoo Maailman 
Kuvalehden vastaava päätoimit-
taja Laura Häkli.

Mahdollisuuksien to-
rit puolestaan ovat kevään ja 

Sukupuolten tasa-arvo 
on vammaistenkin asia
Vammaiset naiset eivät itse arvosta itseään,  
se on yksi ongelmien pääsyy, sanoo Indonesiasta  
Jaavan saarelta  kotoisin oleva Dwi Ariyani.

Teksti ja kuva: Heini Saraste

D wi itse nai miehen, joka on kotoisin 
matriarkaalisen kulttuurin kansasta. 
Se onkin mielenkiintoista.

Indonesian Jaavan saarelta ko-
toisin oleva Dwi tarkoittaa kakkosta.

”Niin, nimeni on todella numero kaksi”, 
Dwi Ariyani sanoo. ”Meidän maassamme Jaa-
valla lapset saavat toisinaan nimensä syntymä-
järjestyksensä mukaan.”

Dwi on kaksilapsisen perheen nuorim-
mainen. Korkeasti koulutettu Dwi on elänyt 
vammaiseksi naiseksi poikkeuksellisen elämän. 

Hänen pääaineenaan Jaavan pääyliopistossa oli 
taloustiede, hän sai hyvän työpaikan ja asui it-
senäisesti vuosia. Hän on myös mennyt naimi-
siin ja saanut lapsen. 

Hän uskoo vahvasti vammaisten kannal-
ta parempaan Indonesiaan, vaikka ongelmat 
ovat edelleen valtavat.

”Suurin niistä on itsearvostuksen puute. 
Ympäröivät asenteet vaikuttavat siihen, että 
vammaiset naiset eivät opi kunnioittamaan it-
seään”, Dwi pohtii YK:n vammaisten osapuol-
ten kokouksen väliajalla.
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syksyn välisenä aikana ympäri 
Suomea järjestettäviä tapahtu-
mia, jotka tuovat yhteen jär-
jestöt, vapaaehtoiset, esiintyjät 
ja aktiiviset kansalaiset. 

”Mahdollisuuksien torin 
toteuttaminen vaatii sisua ja 
sitkeyttä tuoda kaupungin 
asukkaiden eri toimintaryh-

mät ja järjestöt rakentavaan 
dialogiin ja suunnittelemaan 
tapahtuman sisältöjä. Sitäkin 
palkitsevampaa on torikoordi-
naattoreiden toripäivänä näh-
dä, kun kaikki tekevät oman 
osansa ja tapahtuma raken-
tuu aamulla tyhjänä seisseelle 
toriaukiolle tai kävelykadul-

le”, kertoo toreja koordinoiva 
Fingon vapaaehtoistoiminnan 
kehittämisen asiantuntija Jaa-
na Viirimäki. 

Tutustu Fingon toimintaan  
osoitteessa: www.fingo.fi
www.maailmakylassa.fi
www.maailmankuvalehti.fi

Dwin mielestä Naiset pitävät 
itseään kynnysmattoina ja tyyty-
vät todella vähään. Naisia mitä-
töidään, mutta myös he itse mitä-
töivät itseään. ”Mikään ei muutu, 
jos naiset eivät ala itse puolustaa 
itseään”, Dwi hymyilee ja on voi-
makkaasti läsnä.

Indonesian kaltaisessa hyvin 
patriarkaalisessa maassa muu-
tos vie aikaa. Hyvin tyypillisesti 
myös vammaisten omissa kokouksissa, naiset 
ovat kahvinkeittäjiä ja miehet puhuvat.

Dwin oma avioliitto on kuin sadusta. Hän 
tutustui mieheensä vammaisjärjestöjen works-
hopissa, missä mies työskenteli vapaaehtoisena.  
He rakastuivat oitis. Rakkauden tiellä oli kui-
tenkin monta estettä, eikä vähin ollut se, miten 
miehen perhe hyväksyy Dwin vammaisuuden.

”Laadimme strategian ja noudatimme sitä. 
Ensin tutustutimme perheemme toisiinsa ne-
tin välityksellä. Olimme ehtineet seurustella jo 
kolme vuotta, ennen kuin tuleva mieheni vei 
minut näytille. Yllättäen kaikki sujui sitten pa-
remmin kuin osasimme odottaa.”

Miehen suvun perinteisiin liittyy kui-
tenkin yksi erittäin yllättävä seikka.  Mies 
kuuluu Sumatran ylängöillä elävään pe-
rinteisesti maailman matriarkaalisimpaan 

 Minangkabaut-heimoon. Perinteet sallivat 
naiselle melko hyvät mahdollisuudet edetä yh-
teiskunnassa verrattuna patriarkaalisiin kult-
tuureihin.

On ollut todella mielenkiintoista tutusta 
tällaiseen ihmiseen ja tällaiseen sukuun, kun 
Dwin oma kulttuuri on hyvin patriarkaalinen. 
Mitä törmäyspintoja tällainen asetelma saa ai-
kaan, se jää vielä arvoitukseksi, sillä Dwin on 
kiirehdittävä kokoukseen.

Dwi Ariyani osallistui viime vuonna YK:n 
vammaisten kokoukseen New Yorkissa. Nyt 
sama kokous pidetään kesäkuussa ja sinne me-
nossa on mukaan myös Kynnyksen ja  Abiliksen 
vahva edustus.

www.kynnys.fi

”
 Mikään ei muutu,  
jos naiset eivät  
ala itse puolustaa 
itseään.

Globaali leipuri

M uistattehan mokkapalojen kuorrutteen iha-
nan tuoksun? Haistelin sitä teini-ikäisenä 
lähes joka viikko leipoessani mainittuja paloja 
Tansania-kioskiin. Kioskilla kerättiin varoja 

opettaja-äitini luotsaamaan kummikouluhankkeeseen. 
 Globaalikasvatus oli tuolloin pääosin sellaista, että kuultiin 
terveisiä kaukaisista maista, joille auliisti tarjottiin kehitys-
apua esimerkiksi lähettämällä kontillinen roipetta. 

Mitä se on nykyään? Erään ihan kelvollisen Maastrichtin 
julistuksen mukaan globaalikasvatuksen tavoitteena on: 
”Avata ihmisten silmät ja mieli maailman erilaisille todel-
lisuuksille ja herättää heissä halu rakentaa oikeudenmukai-
sempaa, tasa-arvoisempaa ja ihmisoikeuksia kunnioittavaa 
maailmaa.” 

Globaalikasvatus siis ei ole sitä, että edistetään ajatusta 
länsimaista muiden maiden ja kansojen laupeana auttajana. 
Globaalikasvatus ei myöskään toivottavasti ole afrikkalai-
nen rumputyöpaja, joka saa kalpeamman osallistujan ajat-
telemaan, että afrikkalaisuus on jotenkin alkeellista ja rus-
keamman osallistujan tuntemaan vierautta ja pohtimaan, että 
kuluuko tässä nyt olla hyvä rytmitaju.

Vastoin äitini suosituksia ryhdyin itsekin opettajaksi. 
Urani alkuvaiheessa minulla oli tapana järjestää globaalikas-
vatuksellisia aamunavauksia ja erilaisia teemapäiviä.

Vähitellen globaalikasvatuksesta muodostui minulle kui-
tenkin silmälasit, joiden läpi näin kaiken. Globaalikasvatuk-
selliset silmälasit tarkoittavat kutakuinkin sitä, että katsoo 
kaikkea kuin antirasististi-feministi-postkolonialisti. Paikka, 
johon globaalikasvattaja kaikkein tarkimmin katsoo, on 
peili. Katsoessaan hän miettii: Mitä minä teen purkaakseni 
me ja ne -asetelmia ihmisten väliltä? Mitä teen tehdäkseni 
syrjiviä rakenteita historiassa ja nykypäivässä näkyviksi? Mitä 
teen kasvattaakseni aktiivisia globaalin vastuun tuntevia kan-
salaisia? Mitä teen säilyttääkseni lapsissa ja nuorissa toivon 
hyvästä tulevaisuudesta?

Tässä liitteessä pääsevät ääneen suomalaiset järjestöt, jotka 
tekevät globaalikasvatusta ja vaikuttamistyötä. Suosittelen 
heidän resurssiensa hyödyntämistä!

Hanna Niittymäki 
opettaja ja globaalikasvattaja

Globe on globaalivaikuttamiseen ja -kasvatukseen erikoistuneiden 
 toimijoiden omiin materiaaleihin perustuva tiedotuslehti, joka ilmestyy 
itsenäisenä liitteenä Voiman välissä. Liitteen vastaava tuottaja: Antti 
Kurko. Painopaikka: Alma Manu, Tampere. Painos 70 000. Tiedustelut 
yhteistyöstä: antti.kurko@voima.fi.

Kannen kuva on rajattu Voima/Häiriköt-päämajan Land Owner -vasta-
mainoksesta, jossa viitattiin sademetsien kaatamiseen biotalouden 
nimissä. Alkuperäinen vastamainos löytyy osoitteesta www.voima.fi/
vastamainokset
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Vapaaehtoiset tukevat monin tavoin ihmisiä äärimmäisten  
sääilmiöiden ja luonnonkatastrofien keskellä.

Helpotusta kuivuuteen
Ilmastonmuutoksen myötä kuivuusjak-
sot yleistyvät ja vuosittainen saderytmi 
häiriintyy monilla alueilla, mikä altis-
taa varsinkin lapsia aliravitsemukselle. 
Suomen Punainen Risti auttaa ihmisiä 
saamaan puhdasta vettä kuivuuden pii-
naamassa eteläisessä Afrikassa.

Zimbabwen Muzarabanissa veden 
hankkiminen oli aiemmin työn ja tus-
kan takana. Ennen kaivoa ja vesiput-
kistoa paikallisella terveyskeskuksella 
nieltiin lääkkeet ja synnytettiin lapset 
ilman vettä. Koulussa lapset pyörtyi-
livät nestehukasta ja sairastuivat ripu-
litauteihin ja infektioihin. Juokseva, 
puhdas vesi on pieni ihme, josta pu-
hutaan alueella ylpeydellä. Nyt puh-
dasta vettä saa hanaa kääntämällä 
kahdesta vesipisteestä, jotka Suomen 
Punainen Risti on rakennuttanut ul-
koministeriön tuella.

Apua hirmumyrskyn  
keskelle
Trooppiset hirmumyrskyt tuhoavat 
rakennuksia ja infrastruktuuria  yhä 
kovemmalla voimalla. Punaisen Ris-
tin Ilmastokeskuksen (IFRC Clima-
te Centre) mukaan ilmastonmuutos 
todennäköisesti lisäsi maaliskuisen 
Idai-myrskyn tuhovoimaa Mosam-
bikissa. Alueen merenpinta on nous-

sut ilmastonmuutoksen myötä, ja 
myrskyn keskiöön joutunut Beiran sa-
tamakaupunki sijaitsee alavalla maalla. 
Suurin osa tuhoutuneista kodeista oli 
matalille alueille kyhättyjä asumuksia.

Voimistuvat rankkasateet aiheut-
tavat  yhä pahempia  tulvia sekä tär-
velevät viljelys alueita.  Saastuneiden 
tulvavesien mukana tartuntataudit le-
viävät nopeasti.

Katastrofin jälkeen ihmisten täy-
tyy saada nopeasti puhdasta vettä ja 
toimivat käymälät, jotta vältetään 
esimerkiksi koleran leviäminen. Tul-
vavesi on otollista lisääntymisalustaa 
myös hyttysille, jotka levittävät mala-
riaa ja muita tauteja. 

Kansainvälinen  Punainen Risti 
toimitti Mosambikiin nopean avus-
tustoiminnan yksiköitä, jotka tarjoa-
vat puhdasta vettä jopa 15 000:lle ja 
sanitaatiota jopa 20 000 ihmiselle päi-
vässä. Lahjoittajien ja ulkoministeriön 
tuella Suomen Punainen Risti lähetti 
Mosambikiin koleranhoitoyksikön ja 
sairaalatarvikkeita yhdessä Kanadan 
Punaisen Ristin kanssa. 

Muuttuva ilmasto 
vaikuttaa terveyteen
Vuosina 2030–2050 ilmastonmuu-
toksen odotetaan aiheuttavan noin 
250 000 ylimääräistä kuolemantapaus-

Punainen Risti  
auttaa varautumaan ilmastonmuutokseen

Teksti: Anna-Sofia Joro

Isabel Jose Almeida pakeni hirmumyrsky Idaita ja sitä seuranneita syöksytulvia kolmekuu-
kautisen Inez-vauvansa kanssa Tican kylässä  Mosambikissa. Yli 50 metriä sekunnissa puhal-
tanut tuuli vei kodin mukanaan. Perhe asuu väliaikaisessa asumuksessa lähiseudulla. 
Kuva: Benjamin Suomela / Suomen Punainen Risti

Ä ärimmäiset sää ilmiöt ja 
luonnonkatastrofit yleis-
tyvät maapallon läm-
pötilan noustessa. Ka-

tastrofeista kärsivät eniten maailman 
köyhimmät ihmiset, jotka vaikuttavat 
vähiten ilmastonmuutoksen syntymi-
seen.

Punainen  Risti  asettaa  heikoim-
massa  asemassa olevat  ihmiset  etusi-

jalle myös ilmastonmuutokseen liitty-
vässä työssään. 

Kuusi esimerkkiä auttaa hahmot-
tamaan, miten Punaisen Ristin vapaa-
ehtoiset auttavat ihmisiä ja yhteisöjä 
varautumaan ilmastonmuutoksen vai-
kutuksiin ja äkillisiin luonnonkatast-
rofeihin sekä selviytymään niistä eri 
puolilla maailmaa. 

Lapset täyttävät vesipullojaan Chiwengan 
alakoulussa Zimbabwessa. Vesisysteemi 

rakennettiin Suomen Punaisen Ristin tuella.
Kuva: Saara Mansikkamäki /  

Suomen Punainen Risti
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Kaikki kestävästä 
kehityksestä 

MONIKA-NAISET LIITTO RY on valtakunnallinen, sosiaali- 
alalla toimiva monikulttuurinen järjestö, joka edistää maahan-
muuttaja taustaisten naisten tasa-arvoista asemaa ja osallisuutta 
Suomessa sekä ennaltaehkäisee naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. 
Liitto on asiantuntija ja tekee vaikuttamistyötä naisten aseman 
parantamiseksi sekä tukee maahanmuuttajanaistoimintaa 
jäsenjärjestöjensä kautta.

MONIKA-NAISET LIITTO RY

WWW.MONIKANAISET.FI
FACEBOOK: fb.com/monikanaiset TWITTER: @monikanaiset

HYVÄÄ MAAILMA 
KYLÄSSÄ FESTIVAALIA!
HAVE A NICE

WORLD VILLAGE 
FESTIVAL! Tukea kehitysmaiden vammaisille

www.abilis.fi

ta vuosittain johtuen esimerkiksi alira-
vitsemuksesta, malariasta, ripulista ja 
helteestä. 

Heikoimmassa asemassa olevien 
ihmisten terveyden parantaminen on 
Suomen Punaisen Ristin kehitysyh-
teistyön keskiössä. Kuivuus ja köyhyys 
vaikeuttavat elämää muun muassa So-
maliassa. Suomen Punainen Risti tar-
josi EU:n tuella käteisavustuksia 1 500 
perheelle, joissa oli aliravittuja lapsia. 
Lisäksi terveydenhoitoa sai 28 927 ih-
mistä, joista 16 438 oli lapsia. Tuen 
ansiosta 92 prosenttia lapsista sai kol-
me ateriaa päivässä ja 98 prosenttia 
akuuteista aliravitsemustapauksista 
saatiin hoidettua.

Ennakoivaa rahoitusta  
kehitetään
Varhaista varautumista kehittämällä 
vältetään inhimillistä kärsimystä, kun 
katastrofi iskee. Zimbabwessa Suomen 
Punainen Risti pilotoi ennakoivaa ra-
hoitustyötä (Forecast-based Financing), 
jota Punaisen Ristin liike on ensim-
mäisten joukossa kehittämässä. Uu-
denlaisten työtapojen avulla pyritään 
tekemään katastrofiriskien hallinnasta 
yhä tehokkaampaa ja paikannetumpaa.

Ennakoivaa rahoitusta kehitetään 
myös Filippiineillä. Suomen Punai-
nen Risti on tehnyt yhteisöperustaista 
katastrofivalmiustyötä Manilan slum-
meissa ja maaseudulla vuodesta 2013 
ja auttanut yhteisöjä toipumaan myrs-
kytuhoista. 

Tukea vanhuksille 
helteen kourissa
Ilmastonmuutos vaikuttaa myös Suo-
messa, jossa talvimyrskyt ja kesän hel-
leaallot uhkaavat erityisesti vanhem-
paa väestöä. 

Lämpimämmät kesät lisäävät eri-
tyisesti vanhusten ennenaikaisen kuo-
leman mahdollisuutta. Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen mukaan kesän 
2018 lämpöaalto aiheutti Suomessa 
380 ”ylimääräistä” kuolemaa. Kesällä 
2018 Punaisen Ristin vapaaehtoiset 
tukivat vanhusten kotihoitoa Sotka-
mossa. 

Myös talvimyrskyjen ennustetaan 
voimistuvan. Suomen Punainen Ris-
ti auttoi ihmisiä ja tuki viranomai-
sia tykkylumen aiheuttamien sähkö-
katkosten aikaan Kainuussa vuonna 
2018. Vapaaehtoiset vierailivat yli 
75-vuotiaiden ihmisten luona ja Pu-
naisen Ristin logistiikkakeskuksesta 
lähetettiin generaattoreita, vesikanis-
tereita ja majoitustarvikkeita alueelle.

Ilmastonmuutos 
voi aiheuttaa konflikteja
Tutkimus osoittaa, että ilmastonmuu-
tos voi vakavoittaa tai osittain toimia 
alkusyynä konflikteille ja siirtolaisuu-
delle. Punaisen Ristin perustyöhön 
kuuluu molempien ilmiöiden huma-
nitaarisiin seurauksiin ja ihmisten tar-
peisiin vastaaminen.

Vaikutukset voivat olla moninai-
set. Esimerkiksi kun ihmiset pakene-
vat konfliktia tai ilmastonmuutoksen 
voimistamaa katastrofia, voi kuumuus 
osoittautua kohtalokkaaksi kotinsa jät-
täneille ihmisille. Näissä tilanteissa Pu-
nainen Risti auttaa ihmisiä pakolais-
leireillä. 

Ilmastonmuutokseen varautumi-
nen ja tuhojen paikkaaminen vaativat 
lisäresursseja tulevina vuosina. 

Tue työtämme:  
www.punainenristi.fi/ lahjoitukset 

42€
SIS. POSTIKULUT

Vietnamilaisten yksinhuoltajaäiten valmistama silkkimakuupussi sopii lakanaksi 
yökylään ja on kätevä reissussa. Silkki hengittää kesäkuumalla ja lämmittää talvella. 
Auki sivusta, helppo mennä sisään ja ulos, tasku tyynylle, tuplatikattu, Koko 90 x 
220 cm, Paino 140 g. 100% silkkiä!

REISSUSSAKIN  
SILKKIÄ  

YLLÄ JA ALLA

Tilaukset kauppa.voima.fi, tilaukset@voima.fi tai 044 238 5109

SILKKIMAKUUPUSSIT

”
 Punainen Risti asettaa  
heikoimmassa asemassa 
olevat ihmiset etusijalle.

RYHDY VOIMANOSTAJAKSI JA TILAA  
LEHTI KOTIISI ALK. 39E/VUOSI.

Tilaukset: kauppa.voima.fi, tilaukset@voima.fi tai 044 238 5109
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KEHITYS- 

TILAA MAKSUTON LEHTI: kehityslehti.fi/tilaa-lehti

Kehityslehti @Kehityslehti

UTVECKLING 
50 VUOTTA – 

Kehitys-Utveckling on ulkoministeriön julkaisema 
globaalikysymysten aikakauslehti. 

KOSKA MAAILMA
EI OLE VALMIS.

KEHITYS- 

TILAA MAKSUTON LEHTI: kehityslehti.fi/tilaa-lehti

Kehityslehti @Kehityslehti

UTVECKLING 
50 VUOTTA – 

Kehitys-Utveckling on ulkoministeriön julkaisema 
globaalikysymysten aikakauslehti. 
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S uomeen syntyy tänä keväänä 
uusi hallitus, joka määrittää 
maamme poliittisen suunnan 

seuraaviksi neljäksi vuodeksi. Viime 
vuodet ovat jättäneet tässä suhteessa 
toivomisen varaa ja Attacin näkökul-
masta olisikin toivottavaa, että seu-
raavalla hallituskaudella verovastuul-
lisuus, veroparatiisien kitkentä ja aito 
kansalaislähtöinen demokratia saisivat 
viimeinkin tuulta alleen. 

Sote- ja maakuntauudistukset ovat 
toistaiseksi jäissä, mutta on täysin 
mahdollista että ne herätetään uudel-
leen henkiin; onhan esimerkiksi ter-
veyspalveluyrityksillä todella isot rahat 
pelissä ja ne saivat viime hallituksen 
aikana omia tavoitteitaan hyvin läpi. 
Uudistusten toteutuminen merkit-
sisi palvelujen yksityistämiskehityksen 
kiihtymistä entisestään, mutta myös 
päätösvallan siirtymistä yhä harvem-
pien käsiin, uudistuksessa mahdolli-
sesti syntyvien maakuntavaltuustojen 
kautta.

TÄMÄ KEVÄT on ollut vaalien aikaa. 
Eduskuntavaaleja seuraa EU- parla-
menttivaalit. Ne jäivät julkisuudessa 
pahasti paikallisten parlamenttivaalien 
jalkoihin, ja on valitettavasti todennä-
köistä, että äänestysprosentti jää aiem-
piakin vuosia alhaisemmaksi. EU- vaa-
lien merkitys on kuitenkin entistäkin 
suurempi. Tällä hetkellä neuvotel-
laan ylikansallisia kauppasopimuksia 
nimenomaan EU- tasolla, ja kautensa 
päättävien meppien kaudella EU on 
vahvistanut globaalien yhtiöiden val-
taa solmimalla investointisopimuksia, 
jotka sisältävät ISDS:ksi kutsutun val-
tion ja sijoittajan riitojenratkaisume-
kanismin. Kyseinen rakenne mahdol-
listaa sijoittajille mahdollisuudet vaatia 
miljardiluokan korvauksia niiden toi-
mintaa haittaavasta lainsäädännöstä. 
Tällä hetkellä onkin käynnissä kam-
panja ISDS:n pysäyttämiseksi. Lue 
lisää ja allekirjoita vetoomus osoit-
teessa stopisds.org/fi

Attac on ajan hermolla. Viime 
vuonna meillä oli kaksikin hanketta, 
joissa tartuttiin nykyisen talous-
kehityksen sekä ilmastonmuutoksen 
vaikeaan yhtälöön; Eurooppatiedo-
tuksen rahoittama ja puheenjohtaja 
Timo Kuusiolan koordinoima hanke 
”EU:n talouspolitiikan vaikutuk-
set kansalaisiin ja ilmastoon”, sekä 
järjestöjen ja taiteilijoiden yhteinen 
”Ilmastokanava”- hanke, jossa mei-
dän teemanamme oli ilmastonmuu-
toksen ja vapaakauppapolitiikan kyt-

kökset. Siinä Attacin yhteyshenkilönä 
oli puheenjohtaja Eva-Liisa Raekal-
lio, runoilija Eino Santanen toteutti 
hankkeeseen vapaakauppa- ja ilmas-
tonmuutosteemaista runoutta. Hank-
keiden tuotokset ovat esillä Attacin 
tiedotuksessa.

OHJENUORANAMME on pitää esillä 
teemoja, jotka eivät muuten saisi tilaa 
valtamediassa tai julkisessa keskuste-
lussa. Attac piti viime vuonna jäsen-
kyselyn, jonka vastauksissa toivottiin 
muun muassa lisää keskustelutilai-
suuksia eri paikkakunnille. Järjestim-
mekin vuodenvaihteessa 2017-2018 
kolmeen kaupunkiin ulottuneen Val-
tapuhe- keskustelusarjan, ja olemme 
jatkaneet samaan malliin järjestämällä 
useampaan kaupunkiin tulleen kes-
kustelusarjan Carunan verosuunnit-
telusta ja eläkeyhtiöiden ja veropara-
tiisien kytköksistä alkuvuodesta 2019. 
Meidän kanssa voi tulla juttelemaan 
useissa tapahtumissa ympäri maata, 
kuten Helsingin Maailma kylässä- fes-
tivaaleilla 25.-26.5., ja Turun Mah-
dollisuuksien torilla 15.9. Taltioimme 
keskustelutilaisuuksia ahkerasti omalle 
Maailmantalous- youtubekanaval-
lemme. Julkaisemme Hiekan jyvät- 
jäsenlehteä, jonka uusin numero 
ilmestyy 24.5. Toimintaamme pyöri-
tetään jäsenmaksuilla. Jos haluat liittyä 
jäseneksi, lue lisää osoitteesta www.
attac.fi/yhteystiedot/jaseneksi 

Kiitos tuestasi, Attac jatkaa tarmo-
kasta työtään sosiaalisesti ja ekologi-
sesti kestävämän yhteiskunnan hyväksi 
tänäkin vuonna! 

Attacin puheenjohtaja,  
Hiekanjyvien päätoimittaja  
Eva-Liisa Raekallio

  Attac-  
toimintaa sosiaalisesti  

ja ekologisesti kestävämmän  
yhteiskunnan hyväksi  

jo vuodesta 2001

Rohkeat nuoret puuttuvat epäkohtiin  
ja saavat aikaan muutosta kouluissaan.  Taksvärkki 

ry:n tukemina nuoret ravisuttavat perinteisiä 
käsityksiä ja näyttävät  yhteisöissään esimerkkiä 

vaikuttamisesta.

”N eljä vuotta sitten en us-
kaltanut puhua mui-
den edessä”, tunnustaa 

17-vuotias Chandani. Enää hän ei ha-
lua pysyä vaiti. Chandani kertoo löy-
täneensä itsestään uusia kykyjä ja roh-
keutta kertoa mielipiteensä. 

Chandanin koulussa Itä-Nepa-
lissa on yli 2 000 oppilasta. Yläasteen 
viimeistä luokkaa käyvä Chandani 
haluaa vähentää eriarvoisuutta ja syr-
jintää ihmisten käsityksiä muutta-
malla. ”Tärkeä asia on, että me oppi-
laskunnan hallituksessa toimimme 
yhdessä uskonnosta ja kulttuuritaus-
tasta riippumatta.”

Nepalilaisten nuorten esiin nosta-
mia epäkohtia ovat kiusaaminen, päih-
teet, epätasa-arvoiset opiskelumahdol-
lisuudet ja epävarma työllistyminen. 
Erityisesti tyttöjen koulunkäynnin 
haasteena ovat kuukautisiin liittyvät 
tabut ja käytännön haasteet. Kuukau-
tisten aikaan tytöt jäävät yleensä pois 
koulusta useaksi päiväksi.

TAKSVÄRKKI RY:N hankkeessa tyttöjen 
oikeutta koulutukseen on edistetty 
rakentamalla erillisiä tyttöjen vessoja ja 
lisäämällä tyttöjen tietoja ja valmiuk-
sia huolehtia kuukautishygieniasta. 
”Aiemmin, kun koulussamme ei ollut 
lepohuonetta tai tyttöjen vessaa, tytöt 

lähtivät yleensä kotiin heti, kun hei-
dän kuukautisensa alkoivat”, kertoo 
Chandani. Nyt tyttöjen poissaolot 
ovat vähentyneet huomattavasti. 

Nepalissa tuetaan nuorten osallis-
tumista ja oppilaskuntien vaikutta-
mistyötä yhteistyössä paikallisen kan-
salaisjärjestön Environmental Camps 
for Conservation Awareness (ECCA) 
kanssa.  

Nuoret eivät enää hyväksy oikeuk-
siensa polkemista. Rohkealla toimin-
nallaan he ovat puuttuneet muun 
muassa kotiväkivaltaan, opetuksen 
heikkoon tasoon ja teiniavioliittoihin. 
Chandani painottaa nuorten poten-
tiaalia yhteiskunnassa ja yhteistyön 
voimaa. Hän haluaa olla muutoksen-
tekijä. 

Pamela Arslan / Taksvärkki ry

Nuorten voima  
Nepalissa

Ujosta tytöstä rohkeaksi nuorten oikeuksien puolustajaksi. Chandani, 17, (vas.) on ystävänsä 
Anjalin, 16, kanssa toiminut koulunsa oppilaskunnan hallituksessa neljän vuoden ajan. 

Taksvärkki ry edistää kehitysyhteistyöohjel-
mallaan  lasten ja nuorten ihmisoikeuksien 
toteutumista ja yhteiskunnallista osalli-
suutta. Taksvärkki-keräysten tuoton lisäksi 
hankkeita rahoitetaan ulkoministeriön 
kehitysyhteistyötuella.

Taksvärkkiä  
nuorelta nuorelle
Lukuvuoden 2019–2020 Taksvärkki- 
kampanja Mielen vapaus käsittelee 
 nuorten hyvinvointia, osallisuutta ja oppi-
laskuntien työtä Nepalissa. Oppilaitokset 
voivat järjestää perinteisen Taksvärkki- 
keräyksen ja tilata kouluvierailun lapsen 
oikeuksista ja nuorten vaikuttamisesta. 

Lisätietoa: taksvarkki@taksvarkki.fi. 

Kuva: Pam
ela Arslan



8  GLOBE – Globaalijärjestöjen tiedotuslehti

Nuoret naiset  
nousevat SASKin tue lla
Tyttöjen ja naisten aseman parantaminen on Suomen kehityspolitiikan kärki tavoite. 
Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASKin kehitysyhteistyöohjelmassa 
naisten osallistuminen on pysyvä näkökulma. Myanmarin tekstiili teollisuudessa 
 oikeuksia nousee nyt puolustamaan ensimmäinen nuorten naisten sukupolvi.

M yanmarilaisen tekstii-
lityöntekijän Ohmar 
Htunin 16 neliön koti 
on kyhätty levyistä, lau-

doista ja pellinpalasista. Kaikkiaan tila 
antaa yösijan viidelle naiselle ja kah-
delle lapselle. Koko perhe nukkuu yh-
dessä samalla matolla. 

Tontin maaperä muuttuu syksyn 
ankaran sadekauden aikana muta-
velliksi. Siksi talot on rakennettu irti 
maasta koolinkien varaan. Ilmassa lei-
juu jätteiden imelä tuoksu.

Väliaikaiselta majalta näyttävä ra-
kennelma on tyypillinen myanmarilai-
sen työläisen koti.

YK:N ARVION mukaan maailman köy-
histä 70 prosenttia on naisia. Naisten ja 
tyttöjen oikeuksien edistäminen onkin 
Suomen kehityspolitiikan ykköstavoite.

Tasa-arvon toteutumisen kannalta 
on välttämätöntä parantaa naisten ta-
loudellista asemaa sekä voimaannuttaa 

heitä työelämässä. Näitä asioita Suo-
men Ammattiliitojen Solidaarisuus-
keskus SASK tukee ohjelmatyöllään 
kehittyvissä maissa.

OHMAR HTUN herää aamuneljältä, kun 
aurinko on vielä maillaan. Ennen seit-
semältä alkavaa työpäivää nuoret nai-
set auttavat äitejään aamiaispuuhissa ja 
muissa töissä. Kuudelta kapean polun 
toisessa päässä odottaa katettu lava-au-
to, ”ferry”, jonka kyytiin Ohmar Htun 
naapuriensa kanssa juoksee. Työmatka 
kestää aamuruuhkassa tunnin.

Arkisin työpäivä kestää 11 tuntia. 
Siihen sisältyy 45 minuutin ruokatau-
ko, jolloin syödään eväitä. Sunnuntai 
on vapaapäivä. Arkipäivinä työt päät-
tyvät klo 18, ja jos kotimatka sujuu 
kohtuullisessa ajassa, Ohmar Htunil-
la on ruoan jälkeen tunti aikaa leik-
kiä pienen poikansa kanssa. Sitten 
on mentävä nukkumaan, jotta jaksaa 
nousta taas aamulla.

– Joskus olen tosi väsynyt, hän 
myöntää.

Ohmar Htunin onni on, että hä-
nen äitinsä voi hoitaa lasta työpäivien 
ajan. Äiti huolehtii myös vanhasta iso-
äidistä.

Ohmar Htun ja hänen ystävänsä 
ansaitsevat työstään lain määrittelemää 
minimipalkkaa. Pitkien työpäivien 
ansiosta kuukausitulot kasvavat noin 
145 euroon. Se ei riitä edes välttämät-
tömään, ja perhe ostaa joka kuukausi 
ruokaa velaksi. Ohmar Htunin äidin 
Ma Ah Nge Layn rintasyöpähoidot li-
säävät velkataakkaa.

– Kun tytöt palkkapäivänä tulevat 
kotiin, ei kestä tuntiakaan, kun koko 
raha on mennyt, äiti Ma Ah Nge Lay 
nauraa.

TEKSTIILITEOLLISUUS KASVAA Myan-
marissa kohisten, ja ala työllistää jo 
500 000 työntekijää. Heistä yli 90 pro-
senttia on naisia, joille minimipalkka 

on käytännössä maksimipalkka, sil-
lä enempää tehtaat eivät vain maksa. 
Vaikka he tekevät töitä lähes kellon 
ympäri, ei palkkapussiin kerry elämi-
seen riittävää summaa.

YK:n arvion mukaan naiset ansait-
sevat Aasiassa keskimäärin 70–90 pro-
senttia siitä mitä miehet. Naiset työl-
listyvät usein matalapalkka-aloille tai 
epävirallisesti, jolloin heiltä puuttu-
vat myös työntekijän oikeudet kuten 
äitiys- ja sairausloma. Naisille myös 
maksetaan samasta työstä huonompaa 
palkkaa kuin miehille.

Vaikka Myanmarin tekstiiliteolli-
suus on erittäin kannattavaa, ja maan 
talous kasvaa nopeammin kuin juuri 
missään muualla maailmassa, palkat 
eivät ole nousseet samaa tahtia. Maail-
manpankin mukaan tuloerot kasvavat 
Aasiassa tuplavauhtia muuhun maail-
maan verrattuna. Siksi tukea työnteki-
jöille tarvitaan.

Teksti ja kuvat: Janne Hulkkonen



GLOBE – Globaalijärjestöjen tiedotuslehti   9

Nuoret naiset  
nousevat SASKin tue lla

Työmaana Maailma  |  31

AKTIIVI

Nuoret aikuiset ovat hyvin ak -
tiivisia poliittisesti.
Voisivat olla aktiivisempiakin. Kes-
kustelu on ”kuplauttanut" poli-
tiikan kauas ihmisistä. Vihreät 
ovat osanneet aktivoinnin Suostu-
mus2018-kampanjassa. Se näkyy 
nuorille sopivalla tavalla ja sopivis-
sa medioissa. 
Some avartaa.

-
-

vettääkin kanssaihmisten puoles-

Uskomalla siihen, mitä tekee, 
saa paljon aikaan.
Kyllä! Kaikki lähtee siitä, haluaako 
auttaa toisia. Yhdessä onnistuu, jos 
pystyy pitämään ryhmän motivoi-
tuneena ja draivin kunnossa. 
Ay-liike ei kykene uudistuksiin.
Ihan hevon puppua! Ay-liike on vä-

ainakin jäsenliittoni Pam osallistuu 
yhteiskunnalliseen keskusteluun 

pyrkii miettimään, miten nolla-
-

edunvalvonta.
Ilmastonmuutosta  
ei voi auttaa.
Ilmastonmuutokselle on tehtävä jo-
tain, tai järjestettävä sellainen infra, 
että ilmastopakolaiset voivat tulla 
tänne ilman, että syntyy ”kriisi”.
Kierrätys on ok. 
Kierrätys on enemmän kuin ok. Py-
rin uudelleenkäyttämään pakkauk-

-

jo. Pyrin elämään vegaanisti, väl-

Olet sekä kehy- että  
ay-ihminen.
Kannatan kehitysyhteistyötä pal-

-
us on hirveää. Ay-liittojen toiminta 

-
-

-

ongelmiin kohdemaassa.
EEVA SIMOLA

Kestävästi eroon 
köyhyydestä

SASKin työssä on kyse siitä, että 
kehitysmaiden työntekijät pystyisivät itse 

vaikuttamaan omiin työoloihinsa ja nousemaan 
pois köyhyydestä. 

Uskomme, että kestävin tapa poistaa maailmasta 
köyhyys ja eriarvoisuus on työ, jolla pystyy 

elättämään itsensä ja perheensä. 

Resepti kestävän kehityksen tavoitteiden 
mukaiseen työelämään on oikeastaan aika 
yksinkertainen; tarvitaan vain kolme asiaa:

• ihmisarvoista työtä
• elämiseen riittävää palkkaa

• työntekijöille oikeus neuvotella 
työehdoista yhdessä

Näitä asioita SASK edistää Afrikassa, Aasiassa 
ja Latinalaisessa Amerikassa.

Lorem ipsum

TEKSTIILITEHTAIDEN työntekijöillä on 
hyvin vähän valtaa vaikuttaa työehtoi-
hinsa. Heitä edustavalla IWFM-liitol-
la on 14 000 jäsentä, eli vain pari pro-
senttia työntekijöistä. Yksi selitys on 
se, että Myanmarissa ammattiliittojen 
toiminta oli pitkään vallassa olleen so-
tilasjuntan aikana laitonta. Liitot sal-
liva laki tuli voimaan vasta vuonna 
2012.

SASK on tukenut IWFM:n toi-
mintaa noin vuoden ajan. Myös suo-
malaisia teollisuusalan ammattiliittoja 
on mukana hankkeessa, jonka tavoit-
teena on kasvattaa liittojen neuvotte-
lutaitoja ja vaikutusvaltaa sekä saada 
lisää jäseniä erityisesti nuorista ja nai-
sista.

Viime vuonna liittoihin liittyi yli 
6 000 uutta jäsentä. Minimipäiväpalk-
ka nousi keväisten lakkojen jälkeen 
kolmanneksen eli noin 2,5 euroon päi-
vässä. Liiton laskelmien mukaan koro-
tuksen olisi pitänyt kuitenkin olla vielä 
tuplasti suurempi, jotta elämiseen riit-
tävä palkkataso olisi saavutettu.

Myös Ohmar Htun osallistui mui-
den työntekijöiden kanssa lakkomie-
lenosoitukseen. Se oli pelottava koke-
mus.

Myanmarissa suhtautuminen am-
mattiliittoihin on usein vihamielistä, 

ja työnantajat yrittävät estää niiden 
toimintaa. Ohmar Htun ei enää halua 
osallistua mielenosoituksiin.

– Pelkään, että minut pidätetään.

MUUTAMA VUOSI SITTEN SASK jär-
jesti Mosambikissa ja Ghanassa am-
mattiliittojen aktiiveille suunnatut 
tasa- arvokoulutukset. Koulutuksessa 
käytiin läpi peruskäsitteet ja maiden 
lainsäädäntö. 

Yksi tasa-arvon kestohaaste on ko-
tityöt, jotka naiset usein hoitavat pit-
kien työpäivien lisäksi. Vaikka ne eivät 
näy naisten tuloissa, monien kohdal-
la ne toisaalta estävät kokoaikatyön 
tekemisen. Kotona tehty työ vie va-
paa-ajan, sulkee naiset yhteiskunnan 
ulkopuolelle, ja tekee omien etujen 
ajamisen mahdottomaksi.

Naisten tekemä hoitotyö ei nau-
ti arvostusta Myanmarissa tai juu-
ri missään muuallakaan. McKinsey- 
tutkimuskeskuksen mukaan maailman 
naiset tekevät kotitöitä noin 2,5 ker-
taa miehiä enemmän, ja työn arvo on 
noin 10 biljoonaa dollaria vuodessa.

– Kun työssäkäyvällä naisella on 
vähintään kaksinkertainen työmäärä, 
on ammattiliiton toimintaan aktiivi-
sesti osallistuvalla vielä se kolmaskin 
työpäivä, SASKin kansainvälisen toi-
minnan suunnittelija Tarja Valtonen 
huomauttaa.

– Tämä voi aiheuttaa sen, ettei nai-
sista ole varsinaisesti tunkua esimer-
kiksi liittojen johtotehtäviin.

Vaikka naisten osallistumiselle liit-
tojen toimintaan on esteitä, Valtonen 
näkee lupaavia merkkejä. Tuore esi-
merkki on Filippiineiltä, jossa nais-
työntekijät onnistuivat ensimmäistä 
kertaa perustamaan liiton erityistalo-
usalueella toimivaan yritykseen.

– Kun naiset lähtevät liikkeelle, 
sieltä tulee lumivyöry naisvoimaa.
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K iinalaiset ja intialai-
set muodostavat yli 
kolmanneksen koko 
maailman väestöstä. 
Maiden koko ja kasvu 

näkyvät myös kasvihuonekaasupääs-
töinä: Vuoden 1992 tasoon verrattuna 
Kiinan päästöt ovat nelin- ja Intian 
päästöt kaksinkertaistuneet. Nykyisin 
maat kuuluvat suurimpien kasvihuo-
nekaasujen tuottajien joukkoon.

Kiinan ja Intian 2,7 miljardin ihmi-
sen rinnalla 5,5 miljoonan asukkaan 
Suomi vaikuttaa hyttyssarjalaiselta. 
Keskusteluissa kysytäänkin usein, onko 
tarkoituksenmukaista säädellä suoma-
laista tuotantoa tiukemmilla vaatimuk-
silla päästövähennyksistä tai edistää kas-
vissyöntiä yksilötasolla. Onko Suomi 
liian pieni vaikuttaakseen ilmastomuu-
toksen torjumiseen?

Huoli tulevaisuutta koskien on 
perusteltu. Maiden BKT:t kasvavat 

nopeasti eikä yksikään sivilisaatio 
historiassa ole noussut kehittynei-
den markkinoiden joukkoon kas-
vattamatta päästöjään. Siinä missä 
Suomessa kulutetusta sähköstä noin 
puolet tuotetaan uusiutuvilla, Kiinassa 
osuus on 25 ja Intiassa 15 prosenttia.

Kiinaa ja Intiaa koskevista fak-
toista päädytään kuitenkin helposti 
vetämään vääriä johtopäätöksiä. Kyse 
on lopulta ihmisoikeuksista ja oikeu-
denmukaisuudesta valtavan planetaa-
risen haasteen edessä.

5,5 miljoonan ihmisen joukot
Voimme ratkaista ilmastomuutok-
sen seuraavalla tavalla: Jakakaamme 
ensiksi koko maailman väestö kuvit-
teellisiin 5,5 miljoonan ihmisen ryh-
miin. Koska kyseessä on ajatusleikki, 
jako voi tapahtua millä perusteella vain 
– kyse voi olla vaikkapa etnisyydestä, 
sinisistä silmistä tai asuinkaupungista.

Kun jako on saatu tehtyä, jokai-
nen maapallon 5,5 miljoonan ihmi-
sen joukko julistaa olevansa liian pieni 
vaikuttamaan ilmastomuutokseen. 
Kun mikään joukko ei näin ollen 
tuota merkittävää vaikutusta ilmas-
tolle, ongelma poistuu.

Kyseessä on liioittelua soveltava eli 
hyperbolinen metodi, joka ottaa esi-
tetyn väitteen äärimmäisenä totena 
ja laajentaa se koko yhteiskuntaan. Se 
paljastaa, miksi suomalaisten näke-
minen voimattomina ilmastonmuu-
toksen torjumisessa on ongelmal-
lista: maakohtainen jaottelu globaalin 
ongelman edessä on lähtökohtaisesti 
mielivaltainen ja vaikeuttaa yhteisten 
tavoitteiden saavuttamista.

Päästöjen todelliset 
vapaamatkustajat
Tunne Kiinan ja Intian vapaamat-
kustajuudesta on voimakas, kun kat-
seen rajaa yksittäiseen tekijään, kuten 
uusiutuvan energian määrään väestön 
sähkönkulutuksessa. Kuitenkin keski-
määräisen suomalaisen elinaikanaan 
tuottamat kasvihuonekaasupäästöt 
ylittävät moninkertaisesti keskimääräi-
sen kiinalaisen tai intialaisen lukemat.

Kiinassa ja Intiassa tulonjako ja 
varallisuus ovat huomattavasti Suomea 
kärjistyneempiä. Kyseisten maiden 
superrikkaat ovat merkittävässä roo-
lissa kasvihuonekaasujen nopean kas-
vun taustalla, kun puolestaan köyhä 
maaseutuväestö ei päästöjen kasvuun 
juuri vaikuta.

Lisäksi Kiina ja Intia molemmat 
tuottavat kulutustarvikkeita eli vievät 
hiiltä muualle maailmaan – myös suo-
malaisille kuluttajille.  

Yksilö ja oikeus kehitykseen
Kun puhutaan kiinalaisten ja intialais-
ten kollektiivisesta vastuusta hillitä 
päästöjensä kasvua, kyseessä on osia 
ja kokonaisuuksia koskeva virheargu-
mentti. Maiden yksittäiset kansalaiset 
tulevat määriteltyä joukkona. Tällöin 
kysymys on oikeudenmukaisuudesta 
ja sen subjektin määrittelystä, jolle 
oikeudet kuuluvat: yksilövapauksia 
ei voi rajata vain sen perusteella, että 
yksilö on jonkin joukon osa.

Virhe syntyy helposti ajatelles-
samme vaikkapa maailmaa, jossa 
jokaisella kiinalaisella ja intialaisella 
perheellä olisi auto tai kaksi, kuten 

Suomessa on tapana. Planetaariset 
rajat paukkuvat jo nyt, ja sen vuoksi 
pidämme vaarallisena kehityskulkuna, 
että kiinalaisilla ja intialaisilla olisi 
suomalaisia vastaavat oikeudet omis-
taa ja kuluttaa.

Onko tosiaan niin, että löytyy jon-
kinlainen ihmisoikeuksia kunnioittava 
peruste, joka antaa suomalaiselle luvan 
kuluttaa enemmän sillä perusteella, 
että Suomi on pieni kansa?

Ei tietenkään; meidän vain on 
helpompaa ajatella kiinalaisten tai 
intialaisten luopuvan autoistaan kuin 
nähdä itsemme tekevän samaa.

Mikään esitellyistä perusteluista ei 
kannusta tulkitsemaan, etteikö niin 
Suomen kuin Intian ja Kiinankin 
pitäisi tehdä parhaansa ilmastomuu-
toksen torjumiseksi. Kiinan ja Intian 
valtiohallinnon, yritysten, kaupunkien 
ja myös kansalaisten päätökset tulevat 
olemaan merkittävässä roolissa pla-
neettamme tulevaisuudelle.

Väitteillä, joiden mukaan suo-
malaisten toimilla ei olisi merkitystä 
ilmastonmuutoksen torjumisessa, ei 
kuitenkaan edesauteta vaan pikem-
min vahingoitetaan tavoitetta saada 
maat sitoutumaan voimakkaammin 
yhteiseen tavoitteeseen.

Jos haluamme saada Kiinan ja 
Intian mukaan torjumaan ilmaston-
muutosta, kumpi on vaikuttavampaa: 
osoittaa Ruotsin ja Tanskan tapaan, 
että päästövähennyksiä voidaan saa-
vuttaa viemättä pohjaa taloudelli-
selta kehitykseltä vai luopua kunnian-
himoisista kansallisista tavoitteista 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi sen 
vuoksi, että kaikki valtiot eivät etene 
samaa tahtia?

Kirjoittaja, FT Niko Humalisto 
työskentelee Suomen Lähetysseuran 
talou dellisen oikeudenmukaisuuden 
asiantuntijana. 

Tue Suomen Lähetysseuran ilmasto-
työtä kehitysmaissa: www.tasaus.fi/
voima 

Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät jo köyhimpien ihmisten elämässä. Lähetysseura tekee 
ilmastotyötä Tansaniassa, jossa yhteisöjä tuetaan mm. puiden istuttamisessa ja kuivuutta kes-
tävien lajikkeiden käyttöönotossa. Kuva: Hannes Honkanen. 

Ilmastonmuutoksen 
vapaamatkustajat

Onko suomalaisilla lupa kuluttaa enemmän siksi, että Suomi on pieni kansa?

Teksti: Niko Humalisto 
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Digitaalihuumaa Keniassa
Laukaistuaan ensimmäisen satelliittinsa 
toukokuussa 2018 Kenia liittyi avaruu-
dessa toimivien Afrikan maiden pieneen 
joukkoon. Laite kerää tietoja, joiden avulla 
on tarkoitus estää kuivuus, ja oivallus on 
vain yksi Kenian teknologisista saavutuk-
sista. Maan keksinnöt innoittavat koko 
maailmaa, mutta rakenteellisia ongelmia 
nekään eivät ratkaise.

Teksti: Sabine Cessou LMD 12/2018 suom. Tapani Kilpeläinen

K iberassa, Nairobin 
ja koko Afrikan 
suurimmassa slum-
missa, nuori nai-
nen lakaisee maata 
aaltopellistä raken-

netun putiikkinsa oven edestä. Hädin 
tuskin neliömetri tilaa ja pienenpieni 
luukku. Maureen Nyambura, 23, myy 
puhelinkortteja ja pankkisiirtoja. Ter-
vaamattomien katujen ristikossa lä-
hellä Kenian pääkaupungin keskustaa 
kilpailua on hurjasti. Airtel, Safari-
com... kännykkäoperaattorien ja kän-
nykällä toimivien pankkipalveluiden 
mainokset ovat levinneet kymmenen 
viime vuoden aikana kaikkialle.

Asiakas asettaa tiskille 1 000 šil-
lingin (8,60 euroa) setelin, jonka Ny-
ambura sitten lähettää tiettyyn puhe-
linnumeroon M-Pesalla, paikallisten 
insinöörien vuonna 2007 käyttöön 
ottamalla sähköisellä lompakolla. Mo-
biililompakkoteknologia on levinnyt 
itäiseen ja eteläiseen Afrikkaan, ja sen 
avulla pankkitilittömien käyttäjien kä-
teinen voidaan muuttaa rahaksi Safa-
ricomin monissa myyntipisteissä. Sen 
jälkeen he voivat sovelluksen avulla 
maksaa laskuja tai tehdä lisää rahan-
siirtoja – kaikki kännykällä. 

Järjestelmä tarjoaa kaikkein köy-
himmille mahdollisuuden käyttää pe-
ruspankkipalveluita, ja niin he voivat 

vaikkapa lähettää rahaa vanhemmil-
leen maaseudulle. Vuosina 2006–2016 
järjestelmä lisäsi pankkipalveluja käyt-
tävien aikuisten määrän 20 prosentista 
80 prosenttiin. Riittää, että käytössä 
on sovelluksella varustettu puhelin.

Parempaa palvelua  
kuin Pariisissa
Afrikka on tehnyt valtavan loikan: se 
on siirtynyt suoraan matkapuhelimiin 
kehittämättä ensin laajamittaisia lan-
kapuhelinverkkoja. Mobiililompakon 
myötä maailmankaupan marginaalisin 
manner on kerrankin yhden askeleen 
edellä myös länsimaita. Kenian 49,7 
miljoonasta asukkaasta 26 miljoonaa 
käyttää mobile banking -palveluita. 
Talous on pitkälti epävirallista, mutta 
näin ihmiset voivat käyttää pankki-
palveluita, muun muassa saada lainaa. 
Kuten kaikkialla Afrikassa, perintei-
set kaupalliset pankit, joiden palvelut 
maksavat enemmän, kieltäytyvät avaa-
masta tilejä kaikkein köyhimmille.

Jokaisesta rahansiirrosta ote-
tun provision ansiosta M-Pesa tuot-
taa joka vuosinejänneksellä 220 mil-
joonan euron voiton Safaricomille. 
Vuonna 1998 perustettu kenialaisyh-
tiö hallitsee 67 prosenttia paikallis-
markkinoista. Vuodesta 2000 lähtien 
brittiläinen Vodafone on omistanut 40 
prosenttia yhtiöstä. 

Maureen Nyambura ansaitsee 
noin 250 euroa kuussa, siis yli kaksi 
kertaa enemmän kuin maassa keski-
määrin (103 euroa). Hän säästää to-
teuttaakseen unelmansa: tullakseen 

opettajaksi. Opettajankoulutuslaitok-
sessa opiskeleminen maksaa 400 000 
šillinkiä (3 440 euroa) vuodessa, joten 
Nyambura tarvitsee vuosikausia pää-
määränsä saavuttamiseen. Hän ei kui-
tenkaan menetä toivoaan: asiakkaita-
han on aamusta iltaan jonoksi asti.

Samana päivänä pääkaupungin toi-
sella puolella Westlandsin yläluokkai-
sessa korttelissa ystävättäret viettävät 
kosteaa iltaa asuintalon terassilla. Kun 
kuohuviinipullot on tyhjennetty, huu-
dahdetaan kuorossa: ”Chupa Chap!” 
Talon emäntä naputtelee älypuheli-
mellaan tilauksen tähän verkossa toi-
mivaan alkoholiliikkeeseen. Pelkän 
käyttäjätilin avaamalla käyttöönsä saa 
alkoholin kotiinkuljetuspalvelun, jota 
väitetään ”kaupungin nopeimmaksi”. 
Väite on rohkea, kun ottaa huomioon 
3,5 miljoonan asukkaan Nairobin 
koon ja helvetillisen liikenteen. 

Kymmenen minuutin kuluttua 
asiakas alkaakin käydä jo kärsimät-
tömäksi. Kuriiri, joka on pujotellut 
moottoripyörällä ruuhkien läpi, tuo 
onneksi pian prosecco-pullot, jotka 
maksavat 11 euroa kappale. Lontoossa 
tai Pariisissa ei ole yhtä tehokasta pal-
velua. Pitäisikö siis päätellä, että tule-
vaisuuden Afrikka on saapunut Ke-
niaan aivan varoittamatta? 

Maaliskuussa keskustan Imax-elo-
kuvateatterin salit täytti amerikkalais-
filmi Black Panther kuten kaikkialla 
Afrikassa.1 Ennen 3D-esitystä näh-
dään mainoksia, jotka kaikki esitte-
levät informaatio- ja viestintätekniik-
kaa kehuen uusinta älypuhelinmallia 
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Digitaalihuumaa Keniassa

tai uutta ladattavaa sovellutusta. Kah-
den kadun päässä masaimarkkinoilla 
kauppiaat myyvät etnisen ryhmänsä 
helmikaulakoruja ja ruokia. He in-
nostuvat, kun muuan turisti laskee 
vaihtokurssin iPhone 5:llä. Malli on 
vanhentuneenakin heille aivan liian 
kallis ja merkitsee teknologian huip-
pua.

Piisavanni herättää epäilyksiä
Kaukaa katsoen Kenian informaa-
tio- ja viestintätekniikkanäyteikkuna 
näyttää houkuttelevalta. Erilaisia 
foorumeja on lukuisia: ICT Inno-
vation, NexTech Africa, Women in 
Tech Africa, Agritec Africa, ulkoiste-
tut puhelinkeskukset ja suuri ”Silicon 
Savannah” -hanke. Maa näyttää esi-
merkilliseltä ja innoittaa monia muita, 
ennen kaikkea naapurimaa Ruandaa, 
joka yrittää kilpailla sen kanssa. 

Vuodesta 2013 rakenteilla ollut 
”piisavanni” on viralliselta nimeltään 
Konza Technology City (KTC). Kah-
dentuhannen hehtaarin laajuinen alue 
sijaitsee Mombasaan johtavan maan-
tien varrella kuudenkymmenen kilo-
metrin päässä Nairobista, ja hallituk-
sen mukaan sen on tarkoitus tehdä 
Keniasta ”Afrikan tietotekniikan sol-
mukohta”. Tähän toistaiseksi virtuaa-
liseen ”älykaupunkiin” on suunniteltu 
asunnot noin kolmellekymmenelletu-
hannelle ihmiselle, yliopisto sekä vii-
meistä huutoa oleva sairaala – mutta 
tähän mennessä maasta on noussut 
vasta yksi kerrostalo. 

Rakennustöiden hinnaksi arvioi-
daan 15 miljardia dollaria. Siitä 10 
prosenttia rahoittaa valtio ja 90 pro-
senttia ulkomaiset sijoittajat, joita ei 
ole vielä löydetty. Toistaiseksi mukana 
ovat ainoastaan yksi eteläkorealainen 
yliopisto ja kiinalainen Huawei-yh-
tymä. KTC on osa hallituksen ”Ke-
nya Vision 2030” -ohjelmaa. Se pyrkii 
luomaan viidessä vuodessa kaksikym-
mentätuhatta työpaikkaa ja ajan oloon 
vielä kaksisataatuhatta lisää, jotta 
maasta tulisi nouseva valtio.

Teknologista elpymistä ja sijoitta-
jien luottamusta ei kuitenkaan saa käs-
kemällä. ”Silicon Savannah” herättää 
Keniassa epäilyksiä. Hankkeen arkki-
tehti Bitange Ndemo on nimittäin 
tuominnut sen suunnittelun hitauden 
ja byrokraattisuuden. ”Useimmille 
kenialaisille Konza City on ’valkoi-
nen elefantti’,2 josta on lopulta hyö-
tyä vain ulkomaisille yhtiöille ja halli-
tukselle”, selittää puolestaan Kahenya 
 Kamunyu, Able Wireless -yhtymän 
perustaja. 

”Idea on loistava, mutta hetki 
väärä. Meidän pitäisi pikemminkin 
keskittyä rakentamaan infrastruktuu-
ria, jonka avulla Kenia voisi myöhem-
min toteuttaa suurhankkeita.” 

Esimerkiksi Nairobin yliopiston 
designkoululla ei vielä ole 3D-tulos-
tinta opiskelijoilleen.

Hallitus puolestaan puolustaa 
suunnitelmiaan lukujen avulla. Uudet 
teknologiat edustivat 10 prosenttia 
bruttokansantuotteesta vuonna 2017. 
Niiden kasvu on saanut vauhtia sen 
jälkeen, kun vuonna 2009 asennet-
tiin merenalainen optinen kaapeli The 

East African Marine System (Teams), 
joka yhdistää Yhdistyneet arabiemiiri-
kunnat Keniaan. Tämä 82 miljoonan 
dollarin hintainen hanke, joka tehtiin 
Kenian viranomaisten aloitteesta, pyr-
kii vähentämään maan riippuvuutta 
Etelä-Afrikan valvomasta kaapelista. 
Teams tarjoaa Afrikan nopeimmat in-
ternetyhteydet, ja niiden hinta on 25–
75 euroa kuukaudessa – elintasoon 
suhteutettuna hinta on siis edelleen 
korkea.

Rakenteelliset  
ongelmat pysyvät 
High-tech-Keniassa kolme käyttä-
jää neljästä käyttää vieläkin nettikah-
viloita hitaissa ja kalliissa palveluissa 
surffailemiseen.3 Vuoden 2013 presi-
dentinvaalien tärkein lupaus oli digi-
opetusohjelma DigiSchool, joka pyrkii 
jakamaan miljoona kannettavaa tieto-
konetta maan 24 000 peruskoululle. 
Myös tämän hankkeen hitautta kriti-
soidaan. Sitä paitsi 20 prosentilla mu-
kana olevista kouluista ei vielä ole edes 
sähköä eikä usein edes pulpetteja.

Köyhyys toki väheni vuosina 
2005–2016, kun alle kahdella dol-
larilla päivässä elävän väestön osuus 
laski 43,6 prosentista 35,6 prosent-
tiin. Massachusetts Institute of Te-
chnologyn (MIT) taloustieteilijä Tav-
neet Suri, joka on tutkinut M-Pesan 
vaikutuksia alusta lähtien, sanoo, että 
vuosina 2008–2014 mobiililompakko 
on nostanut äärimmäisestä köyhyy-
destä noin 194 000 kenialaistaloutta 
eli 2 prosenttia talouksista. Mutta 
vaikka innovaatio onkin tuonut pank-
kipalvelut kaikkien saataville, se ei ole 
ratkaissut talouden rakenteellista epä-
tasapainoa.

Samoin kuin muualla Afrikassa, 
kasvu (+ 5,5 %) ei merkitse mitään 
merkittävää talouden nousua, vaikka 
palvelut sitä tukevat ja vetävätkin. 
Työttömyys on edelleen korkealla 
(virallisten tilastojen mukaan 11 %, 
YK:n mukaan 39,1 %) ja luodut työ-
paikat ovat usein pätkätöitä yhdessä 
maailman epätasa-arvoisimmista yh-
teiskunnista.4 

Syitä ovat koulutukseen ja tervey-
denhuoltoon tehtyjen investointien 
puute ja liian vähäinen työpaikkojen 
luominen yksityisellä sektorilla. Kaksi 
talouden tukipilaria, teollisuus (17 % 
BKT:stä) ja maatalous (35 %), eivät 
vieläkään ole kovin tuottoisia. Toki 
esimeriksi yritys, joka kaupallisti so-
vellutuksen iCow, ylpeilee sillä, että 
sovelluksen 580 000 käyttäjää ovat 
pienviljelijöitä, jotka voivat sen avulla 
seurata eläintensä tiineysaikaa parem-
min ja näin lisätä maidon tuotantoa – 
ja siis tuloja. 

”Maanviljelijät voivat seurata tuot-
teiden kursseja markkinoilla tosiaikai-
sesti. Mutta heidän puhelimensa eivät 
ratkaise ongelmaa siitä, että puuttuu 
tieinfrastruktuuria, jotta he pääsisi-
vät markkinoille, tai elintarviketeol-
lisuutta, joka voisi jalostaa tuotteita”, 
selittää Ken Mwangi, elintarviketek-
niikan assistentti Nairobin yliopis-
tosta.

Yksi uusien teknologioiden suu-
rimmista menestyksistä on kiistatta 

ollut Ushahidi-alusta (”todistus” swa-
hiliksi). Tämä ilmaisohjelma luo-
tiin, jotta poliittista väkivaltaa vuo-
den 2008 vaalien jälkeisessä kriisissä 
voitiin seurata tosiaikaisesti. Entisen 
presidentin Mwai Kibakin kannatta-
jien ja hänen vastaehdokkaansa Raila 
Odingan välinen konflikti – joka 
muuttui etnisten ryhmien väliseksi – 
aiheutti 1 200 kuolonuhria. Ohjelmaa, 
joka tarjosi mahdollisuuden kartoittaa 
kahakoita, on käytetty 22 000:lla eri 
tavalla 154:ssä eri maassa, esimerkiksi 
maanjäristyksen uhrien paikantami-
seen Haitissa ja lumen tukkimien tei-
den paikantamiseen Washingtonissa. 
Sen avulla sosiaalinen yritys Ushahidi 
saattoi kukoistaa tarjoamalla teknolo-
giansa käyttöön vaatimatonta summaa 
vastaan (100–500 dollaria kuussa).

”Huonosti hoidetussa  
maassa ei voi yrittää”
Niin menestyvä kuin alusta onkin, se 
ei luonnollisestikaan ole rauhoittanut 
Kenian alituista poliittista jännitystä. 
Uudesta teknologiasta huolimatta vä-
kivalta lyö leimansa vaaleihin – mutta 
teknologia tunkeutuu mukaan kes-
kusteluun. Korkein oikeus teki histo-
riallisen päätöksen 1. syyskuuta 2017 
mitätöimällä edellisen elokuun kah-
deksannen päivän presidentinvaalit. 
Hallintovirkamiehet haukkuivat riip-
pumattoman vaalikomission: se oli ju-
listanut tulokset pöytäkirjoista, jotka 
eivät kaikki olleet aitoja, eikä se ol-
lut sallinut pääsyä palvelimille, vaikka 
syytöksiä hakkeroinnista ja vilpistä oli 
esitetty.

Tärkein oppositioehdokas Odinga 
piti vaaliuudistuksia riittämättöminä 
ja kieltäytyi osallistumasta lokakuun 
2017 uusiin vaaleihin.5 Hän myös ke-
hotti boikotoimaan liian lähellä valtaa 
olevien yritysten tuotteita. Yksi niistä 

oli Safaricom, jonka myynti romahti 
länsialueilla, joita hallitsee Odingan 
etninen ryhmä luot. 

”Digitaalitalous on pelkkä väline 
eikä lääke. Poliitikot voivat pysyä ase-
missaan ja tehdä kaikki tahtomansa 
suunnitelmat, kunhan he vain antavat 
meidän tehdä bisnestämme”, tiivistää 
muuan liikenainen, joka tahtoo pysy-
tellä nimettömänä. Hän toimii aktii-
visesti niin kutsutulla ”naisten maata-
lousalalla”, ja käyttää Afrikassa hyvin 
suosittua WhatsApp-sovellusta.  

”Yrittäjien fetisointi Afrikassa on 
uusi uusliberaali mantra”, sanoo ty-
lysti Ory Okolloh, yksi Ushahidin pe-
rustajista ja  Googlen entinen johtaja 
mantereella. 

”Riittää muka, että ryhtyy yrittä-
jäksi! Teille sanotaan: ’Ei ole sähköä, 
mutta onhan teillä aurinkovoimaa. 
Tienne ovat töyssyisiä, mutta Nairo-
bissa voi käyttää Uberia.’ Tällainen 
vain kääntää huomion pois todelli-
sista ongelmista: huonosti hoidetussa 
maassa ei voi yrittää. Onhan Afrikassa 
kasvua, mutta siitä ei ole mitään hyö-
tyä afrikkalaisille!” 

Kenian vallankumous saattaa olla 
digitaalinen, mutta tältä tosiasialta se-
kään ei pääse pakoon.

1  Ks. Michel Galy, ”Black Panther et afro-
futurisme”, LMD 6/2018. 

2  ”Valkoinen elefantti” on kunnianhimoi-
nen työ, joka ei joko valmistu koskaan tai 
osoittautuu rahareiäksi.

3  ”Word development report 2016: Digital 
dividends”, Maailmanpankki, Washington 
DC, 2016.

4  Ks. Gérard Prunier, ”Au Kenya, les 
habitants de la côte exclus du banquet 
démocratique”, LMD 10/2014.

5  Usean viikon jännitteiden jälkeen Odinga 
tunnusti presidentti Kenyattan voiton.

Keniassa ei haaveilla Piilaaksosta vaan piisavannista, 
mutta sinne on vielä matkaa. 
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Kouluissa voidaan käydä ilmastokriisiin liittyvää keskustelua vastamainosten tuella. 

N uoret ovat nousseet 
osaksi ilmastokeskuste-
lua ja ruotsalaisen Gre-
ta Thunbergin aloittama 

koululakko on löytänyt tiensä Suo-
meenkin. 

Nuorten lakkoliikkeen taustalla on 
ollut yleisen huolen ohella myös halli-
tustenvälisen ilmastonmuutospaneeli 
IPCC:n syksyllä julkaisema ilmastora-
portti. Raportilla ja sen saamalla me-
diahuomiolla on ollut isoja vaikutuk-
sia, joita nuorten lakkoliike on vielä 
voimistanut. Ilmasto nousi myös ke-
vään eduskuntavaalien keskeiseksi pu-
heenaiheeksi.

Ilmastokriisi näkyy myös opetuk-
sessa.

OPETUKSESSA OVAT NÄKYNEET myös 
Voima- lehdestäkin tutut vastamai-
nokset. Parodialliset tulkinnat mai-
noksista yhdistävät monialaista oppia 
ja tuovat käsittelemänsä yhteiskun-
nalliset aiheet osaksi arkista koke-
musta kuluttajuudesta. Opettajien 

ja oppikirjojen tekijöiden aktiivisuu-
den lisäksi vastamainosten kasvavaan 
suosioon vaikuttaa se, että ne sisäl-
lytettiin vuonna 2016 uudistettuun 
opetussuunnitelmaan.

Biologian ja maantieteen opet-
tajien liitto toteutti yhdessä Häiri-
köt-päämajan kanssa vuosina 2017–
2019 kaksi hanketta, joissa kehitettiin 
vastamainosten käyttöä osana opetus-
ta. Samalla koulutettiin opettajia tä-
män työkalun käytössä. 

Global Meal -hanke keskittyi 
ruuan tuotannon ilmastovaikutuksiin. 
Ilmastoterveisiä Etelästä puolestaan 
nosti esiin puheenvuoroja globaalis-
ta Etelästä ja teki näkyväksi kulutus-
päätöstemme ympäristövaikutuksia, 
jotka usein iskevät pahiten juuri Ete-
lään. 

Molempien hankkeiden osana 
tuotettiin myös vastamainoksia, jot-
ka räätälöitiin sisällöltään opetusta tu-
keviksi. Kaikki hankkeiden puitteissa 
tuotettu materiaali on opettajien va-
paasti käytettävissä. 

PANOSTUKSIA ilmastokasvatukseen 
tarvitaan. Keväällä 2019 on nähty 
nuorten ulostuloja, joissa on vaadit-
tu kouluun parempaa ilmastokasva-
tusta. Heidän mielestä koulussa aihet-
ta käsitellään liian abstraktilla tasolla 
ja yksipuolisesti. Myös koulu- ja jopa 
opettajakohtainen vaihtelu on suurta. 
Siinä missä monet opettajat pitävät ai-
hetta tärkeänä ja kehittävät aktiivisesti 
omaa opetustaan sekä koulun ilmas-
totoimintaa, löytyy opettajakunnasta 
myös ilmastonmuutoksen kokonaan 
kieltäviä opettajia. 

Tarjoamalla uusia tapoja käsitellä 
monimutkaista aihetta voimme osal-
tamme parantaa opetuksen laatua.

Koneen säätiön tukema ja tiedet-
tä taiteen keinoin popularisoiva Häi-
riköt-päämaja on tuottanut jo vuosia 
suomenkielisiä vastamainoksia myös 
opetuskäyttöön. Samalla ruotsinkie-
liset koulut ovat jääneet ilman tätä 
materiaalia. Jatkossa Häiriköt tuottaa 
Svenska kulturfondenin mahdollista-
mana vastamainoksia myös ruotsiksi.

Kaikki opetusmateriaalista kiin-
nostuneet voivat olla yhteydessä Häi-
riköihin. Helpoiten meidät tavoittaa 
Facebookista – keskustelemme aktii-
visesti lähimpien 25 000 ystävämme 
kera tästäkin aiheesta osoitteessa face-
book.com/hairikot.

Oppia globaalista Etelästä 
Kuva: Sonja Siikanen

M aailma eriarvois-
tuu kovaa vauh-
tia. Kahdeksan 
maailman rik-

kainta miestä omistaa yhtä 
paljon kuin maailman köyhin 
puolikas yhteensä. Suomessa 
seitsemän rikkaimman ihmi-
sen varallisuus vastaa köyhim-
män 40 prosentin varallisuut-
ta. Maailman miljardöörien 
omaisuus kasvaa keskimäärin 
2,5 miljardilla Yhdysvaltain 
dollarilla päivässä. Samaan ai-
kaan 46 prosenttia maailman 
väestöstä elää alle 5,5 dollarilla 
päivässä.

Tuloerot eivät ole ainoas-
taan tuloeroja, vaan yhteis-
kuntaluokka aiheuttaa mer-
kittäviä eroja muun muassa 
terveydessä, yhteiskunnalli-
sessa osallisuudessa sekä kou-
lutustasossa. Kapitalismin 
keinoilla on mahdotonta pu-
reutua eriarvoisuuden ydin-
syihin. Illuusiota jatkuvasta 
kasvusta halutaan pitää yllä, 
kauppaa ei haluta säännellä 
eikä verovälttelyyn puuttua. 

Kuitenkin kaikkein rik-
kaimman prosentin ihmisis-
tä pitäisi maksaa veroja varal-

lisuudestaan ainoastaan 0,5 
prosenttia lisää, jotta maail-
man köyhimmille saataisiin 
tarvittava määrä koulutusta ja 
terveydenhuoltoa.

Taloudellinen eriarvoi-
suus on vaikeasti hahmotet-
tava kokonaisuus. Aiheeseen 
voi päästä pintaa syvemmälle 
kuulemalla asiantuntijoiden 
nykytila-analyysia ja ratkai-
suehdotuksia. Kansainvälinen 
solidaarisuustyö ry on viime 
vuosina tehnyt työtä globaa-
lin eriarvoisuuden ja äärim-
mäisen rikkauden ongelmien 
parissa tuomalla esille niihin 
liittyvää asiantuntijatietoa ja 
kyseenalaistamalla eriarvoi-
suutta luovan talousjärjestel-
män toimintaa.

Kansainvälinen solidaari-
suustyö ry (Kv-solid) on va-
semmistolaista kehitysyhteis-
työtä, kehitysviestintää sekä 
solidaarisuuskampanjoita to-
teuttava järjestö. Teemme so-
lidaarisuustyötä yhdessä kan-
sanliikkeiden kanssa sekä 
kansojen itsemääräämisoikeu-
den edistämiseksi. Pyrimme 
myös aktiivisesti haastamaan 
ja politisoimaan kehitysapu-

järjestelmää sekä toimimaan 
uudenlaisen ja oikeudenmu-
kaisen kansainvälisen talous-
järjestelmän puolesta.

Olemme luoneet nuorille 
suunnatun taloudelliseen eri-
arvoisuuteen pureutuvan glo-
baalikasvatusmateriaalin sekä 
verkkokampanjan. Vuoden 
2019 hankkeessamme jalkau-

dumme esimerkiksi opettajien 
ja kansalaisjärjestöjen keskuu-
teen jakamaan eriarvoisuutta 
koskevaa opetusmateriaalia ja 
järjestämme koulutuksia. Tu-
tustu esimerkiksi sivulltaimme 
löytyvään interaktiiviseen peli-
simulaatiomme 1/99%.

www.kvdsolid.fi

Mikäli sinulla on sopiva 
nuoriso ryhmä, jolle haluaisit 
aiheesta puhuttavan tai haluat 
itse kouluttautua vetämään 
globaalia eriarvoisuutta 
 käsittelevää työ pajaa, otathan 
yhteyttä hankekoordinaattori 
Minna Sumeliukseen:  
minna@kvsolid.fi.

Yksi prosentti sadasta 

Teksti Jari Tamminen Kuva Häiriköt-päämaja

100

20€
SIS. POSTIKULUT

42€
SIS. POSTIKULUT

Tilaukset kauppa.voima.fi, tilaukset@voima.fi tai 044 238 5109

SILKKIMAKUUPUSSIT T-PAIDAT

Laatujournalismia 
jo 20 vuotta

Antti Kalakivi

PERINTÖ

35€
+ POSTIKULUT

Perintö esittelee maalauksia, paikkoja, tekijöitä 
ja tarinoita helsinkiläisestä graffitikulttuurista 
neljännesvuosisadan ajalta valokuvin ja tekstein.

Jenni Holma, Veera Järvenpää 
ja Kaisu Tervonen

NÄKYMÄTÖN 
SUKUPUOLI
Ensimmäinen suomalainen tietokirja 
muunsukupuolisuudesta. Kirja 
koostuu valokuvista, omaäänisistä 
henkilötarinoista ja sarjakuvista.

21€
SIS. POSTIKULUT

Timo Kalevi Forss ja Aiju Salminen

MITÄ ON PUNK?
5–12-vuotiaille lapsille suunnatun 
tietokirjan tarkoitus on saada myös 
lapsi toimimaan omaehtoisesti.  
Punk on hauskaa!

4/2018  TOUKOKUU  |   VOIMA.FI

Ina Mikkola 
mediassa kasvanut

8/2018  LOKAKUU   |   VOIMA.FI

koomikko 

lindström

Kauanko politiikalle  
voi nauraa?

39€
SIS. POSTIKULUT

VOIMAN TILAUS
Voimaa 10 numeroa vuodessa. 
Ulkomaan tilauksiin lisätään 
postituskulut (Eurooppaan 
vuositilaus 39,00 e/vuosi +25 e, 
muut maat 39,00 e/vuosi +50 e)

Vietnamilaisten yksinhuoltajaäiten valmistama silkkimakuupussi 
sopii lakanaksi yökylään ja on kätevä reissussa. Silkki hengittää 
kesäkuumalla ja lämmittää talvella. Auki sivusta, helppo mennä 
sisään ja ulos, tasku tyynylle, tuplatikattu, Koko 90 x 220 cm, 

Paino 140 g. 100% silkkiä!

Pure Waste -paidat ovat 85% puuvillaa, 15% polyesteriä 
ja 100%  kierrätystä. Ne on valmistettu vaateteollisuuden 

hukka- materiaalista. Jokaista paitaa kohden säästyy 
2700 litraa vettä.

VOIMAKAUPPA

15€
SIS. POSTIKULUT
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Liikkumisen 
vapautta,
30 €/kausi.
Kaupunkipyörät palvelevat 
tänä kesänä entistä laajem-
malla alueella. Rekisteröidy 
kaupunkipyöräilijäksi:
hsl.fi/kaupunkipyörät


