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Globaalit kansalaistaidot  
antavat eväitä toimijuuteen 
epävarmuuksien maailmassa 
Globaalien haasteiden maailmassa myös epävarmuus lisääntyy.  
Globaalit kansalais taidot auttavat toimimaan epävarmuuksien  
keskellä ja vaikuttamaan yhteiskunnassa.

I lmastonmuutos, sota Euroo
passa ja koronaviruspandemia 
kos kettavat meistä jokaista 
ajattelemme me niitä tai 
emme. Olemme joka hetki esi
merkiksi median, kulutusvalin

tojemme tai ruuan kautta yhteydessä 
lukuisiin ihmisiin, ilmiöihin ja ympä
ristöihin eri puolilla maapalloa.  

Etenkin nuorten käsitykset tule
vaisuudesta ja globaalista kehityksestä 
ovat nuorisobarometrien ja kouluter
veyskyselyiden mukaan pessimistisiä. 
Tulevaisuudesta voi olla vaikea sanoa 
mitään varmaa, mutta yksinkertai
semmaksi maailman tilanne tuskin 
on muuttumassa – tarvitsemme entis
täkin enemmän kykyä ymmärtää suu
ria globaaleja tapahtumaketjuja sekä 
omaa rooliamme ja vaikuttamisen 
keinoja niiden keskellä.

Nuorten lisäksi pelkoa ja epä
varmuutta kokevat myös aikuiset. 
Yli kaksi vuotta jatkunut maailman
laajuinen pandemia, Ukrainassa käyn
nistynyt sota ja ilmastoraporttien 
hälyttävät tulokset aiheuttavat monen

laisia tunteita meissä jokaisessa. Maa
ilma voi vaikuttaa tulleen hulluksi, 
kun sodan uhka syö turvallisuuden
tunteen lisäksi säästöt, bensapumpulla 
lompakko tuntuu kevenevän aiempaa 
enemmän, työpalaverit on siirretty 
yhteisen pöydän äärestä verkkoon ja 
julkinen keskustelu vilisee vieraalta 
tuntuvia sanoja. Uusia asioita pitäisi 
pystyä jäsentämään vauhdilla, mutta 
harvalla meistä on tähän riittäviä kei
noja. Hallitsemattomalta tuntuvan 
kaaoksen keskellä pitäisi sopeutumi
sen lisäksi pystyä myös ratkaisemaan 
ongelmia. Halusimme tai emme, on 
opittava luovimaan epävarmuuden 
kanssa ja kanavoimaan huolta toimin
naksi.  

Anna Kivimäki-Pelluz on Suo-
malaiset kehitysjärjestöt − Finnish 
Development NGOs Fingo ry:n 
globaalikasvatuksen asiantuntija 
ja Globaalin sivistyksen edelläkä-
vijät -hankkeen projektipäällikkö.
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Hyvä paha empatia

S uomi on täynnänsä pienempiä ja suurempia kansa
laisjärjestöjä, joiden tavoitteena on tutustuttaa mei
dät maailman toisiin todellisuuksiin ja kannustaa 
toimimaan sellaisen tulevaisuuden puolesta, joka 

olisi oikeudenmukaisempi kaikille eikä vain harvoille. 
Tässä Globelehdessä esittäytyy järjestöjä, joiden yhteisenä 

tavoitteena on sosiaalisen oikeudenmukaisuuden lisääminen 
maailmassa. Osan työ keskittyy niin sanottuun globaaliin ete
lään ja osa kiinnittää huomiomme myös kotimaisiin epä tasa
arvoisiin rakenteisiin. 

Kun järjestöt esittelevät meille mainittuja toisia todelli
suuksia, ne haluavat kenties herättää empatian tunteemme. 
Empatia kuulostaa kauniilta ja hyvältä asialta, mutta sen 
kanssa on syytä olla varuillaan. Se saattaa johtaa meitä myös 
harhaan ja toimia jopa vihan katalysaattorina. 

Yalen yliopiston psykologian professori Paul Bloom 
on kirjoittanut kirjan Against Empathy, jossa hän varoitte
lee ihmisiä toimimasta äkillisen empatian tunteen varassa. 
Empatia on nimittäin puolueellista.Tunnemme helpommin 
empatiaa itseämme muistuttavia ja meitä lähempänä asuvia 
ihmisiä kohtaan, kauniita helpommin kuin vähemmän vie
hättäviä kohtaan.  Yksittäisen ihmisen kärsimys herättää hel
pommin myötätuntoa kuin suuren porukan kärsimys. Tun
tiessamme empatia yhtä joukkoa kohtaan, saatamme tuntea 
vihaa toista joukkoa kohtaan, jonka ajattelemme olevan syy
pää ensin mainitun joukon kärsimyksiin. Siksi päätöksenteko 
ja toimintatavat pitää sitoa yhteisesti sovittuihin periaatteisiin 
kuten ihmisoikeuksiin. 

Hyvin pieneen piiriin kohdistuva empatia ei siis aina 
edistä yhteistä hyvää. Koska me ihmiset kuitenkin olemme 
empaattisia otuksia, ehdotan seuraavaa: Ala ahkerasti reflek
toida omaa empatianpiiriäsi. Mieti keitä ja mitä kohtaan tun
net helposti empatiaa. Laajenna pohdintaasi ihmisistä muu
hunkin luontoon.  Jos tuntuu, että empatianpiirisi on kovin 
suppea, ala tietoisesti kasvattaa sitä. Se olisi nääs syytä ulottaa 
maailman ääriin. Hyvä keino piirin kasvattamiseen on tutus
tua ihmisiin ja muuhun luontoon kaikkialla. En toivo, että 
otat allesi jumbojetin, vaan vaikka internetin. Lue kirjoja, 
katso dokumentteja ja fiktioita. Tutustu yhä uusien ihmis
ten, muiden eläinten, kasviston ja jopa elottoman luonnon 
tarinoihin. Ala tehdä myötätuntotekoja, joiden kohderyhmä 
on entistä laajempi. 

Valjasta empaattisuutesi globaalin hyvän edistämiseen!

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 on Tuomas Rantanen. 
Painopaikka: Alma Manu, Tampere. Painos 60 000.  
Tiedustelut yhteistyöstä: tuomas.rantanen@voima.fi.

Kannen kuva esittää aamu-usvaa Cheranganin ylängöllä Länsi-Keniassa. 
Alueen Embobut-metsässä asuvat sengwerit ovat joutuneet toistuvasti 
Kenian metsähallinnon suorittamien pakkosiirtojen kohteeksi. Siemenpuu- 
säätiö vetosi vuonna 2018 kehitysyhteistyöministeri Kai Mykkäseen  Suomen  
metsäavun uudelleenarvioimiseksi.  
Kuva: Timo Kuronen / Siemenpuu, lokakuu 2013.

Kasvatuksen, koulutuksen ja 
sivistyksen merkittävimpiä tehtäviä 
on tarjota eväitä, joiden avulla käsi
tellä epävarmuutta, suhteuttaa asioita 
isompaan kuvaan ja parhaimmillaan 
toimia aktiivisena kansalaisena. Glo
baalien ongelmien edessä meidän on 
opittava tietoja ja taitoja, joiden avulla 
voimme ymmärtää mutkikkaiden 
asioiden välisiä yhteyksiä kokonaisval
taisemmin ja siten myös löytää keinoja 
toimia muutoksessa.

Elinikäistä oppimista tarvitaan

Globaalit kansalaistaidot ovat tietoja 
ja taitoja, jotka auttavat toimimaan 
epävarmuuksien keskellä ja vaikut
tamaan niin omassa lähiympäristössä 
kuin laajemmin yhteiskunnassa. Nii
hin lukeutuvat esimerkiksi ymmär
rys maailman tapahtumista, yhteis
työ ja vuorovaikutustaidot erilaisista 
taustoista tulevien ihmisten kanssa, 
kyky kriittiseen ajatteluun ja erilais
ten näkökulmien huomioon ottami
seen sekä osallistumisen ja vaikutta
misen taidot. Globaaliin vastuuseen 
kasvaminen edellyttää toimintatapoja 
ja kohtaamisia, jotka voivat muuttaa 
tapaamme olla ja toimia maailmassa. 
Esimerkiksi tarinallisuus, draama, 
utopiaajattelu ja luovat yhteistoi
minnalliset menetelmät voivat johda
tella tarkastelemaan kriittisesti ympä
röivää maailmaa ja ravistella totuttuja 
ajatus ja toimintamalleja. Lisäksi on 
uskallettava heittäytyä tuntematto
maan, kuvitella mahdottomallakin 
tuntuvia tulevaisuuksia ja toimia nii
den toteuttamiseksi.

Osaamisen ennakointifoorumin 
mukaan globaalit kansalaistaidot 
ovat myös yhä merkittävämpiä tule
vaisuuden työelämätaitoja. Yksilön 
näkökulmasta ne voivat tarjota eväitä 
huolen ja ahdistuksen tunteiden käsit
telyyn ja auttaa kanavoimaan tunteet 
toiminnaksi. 

Globaalien kansalaistaitojen mer
kitys on tunnistettu myös kansainvä
lisesti tärkeäksi muutostekijäksi. YK:n 
kestävän kehityksen 17 maailman
laajuista tavoitetta eivät voi toteutua 

Kuva: M
iro Johansson
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Fingo
Fingo on noin 270 kansalais-
järjestön kattojärjestö 
ja globaalin kehityksen 
asiantuntija. Teemme työtä, 
jotta maailma olisi reilumpi. 
Ihan kaikille.

Tutustu työhömme: 
www.fingo.fi/ 
www.globaalikasvatus.fi/ 

ilman motivoituneita, aktiivisia ja 
osaavia ihmisiä. Tavoite 4.7 muistut
taa, että kestävän kehityksen saavut
taminen edellyttää globaaleja kansa
laistaitoja kaikilta. Se velvoittaa YK:n 
jäsenmaita – Suomi mukaan lukien 
– varmistamaan vuoteen 2030 men
nessä, että kaikki oppijat saavat kestä
vän kehityksen edistämiseen tarvitta
vat tiedot ja taidot. 

Kansalliset opetussuunnitelmien 
perusteet antavat erinomaiset edelly
tykset varhaiskasvatuksessa, kouluissa 
ja lukioopetuksessa toteutettavalle 
globaalille kansalaiskasvatukselle. Glo
baalit kansalaistaidot eivät kuitenkaan 
saa jäädä vain lasten ja nuorten asiaksi. 
Tarvitsemme elinikäistä oppimista, 
joka tarjoaa myös aikuisväestölle väli
neitä jäsentää ympäröivää maailmaa 
ja vaikutusmahdollisuuksiaan sekä 
tehdä kestävän kehityksen mukaisia 
valintoja. 

Sekä Suomessa että kansainvälisesti 
globaalin kansalaiskasvatuksen parissa 
toimivat jo monet eri tahot kansa
laisjärjestöistä oppilaitoksiin, valtion
hallintoon, tutkimukseen ja yksityi
seen sektoriin. Globaalien haasteiden 
ratkaisemiseksi ja tähän tarvittavien 
kansalaistaitojen valtavirtaistamiseksi 
tarvittaisiin kuitenkin yhä laajaalai
sempaa yhteistyötä eri toimijoiden 
välillä sekä sitä, että globaalin kan
salaiskasvatuksen merkitys huomioi
daan systemaattisesti myös poliittisessa 
päätöksenteossa. 

Fingon Globaalin sivistyksen edelläkävijät hankkeessa on koottu eri toimijoita yhteen vertais
oppimaan ja kehittämään keinoja edistää globaalisti kestävää ja oikeudenmukaista tulevai
suutta sivistyksen, kasvatuksen ja kansalaisvaikuttamisen keinoin.



O vatko kunnan nuo
risotilat esteettömiä? 
Miten puututaan 
häirintään ja syrjin
tään? Onko toiminta 

turvallista seksuaali tai sukupuoli
vähemmistöön kuuluville nuorille? 
Kuullaanko nuoria päätöksiä teh
täessä? Nuorisotyöntekijät kohtaa
vat työssään päivittäin monenlaisia 
ihmisoikeuskysymyksiä.

Ihmisoikeusliitto on vuodesta 
2016 alkaen tukenut nuorisotyön
tekijöitä nuorten ihmisoikeuksien 
toteuttamisessa ja ihmisoikeuskasva
tuksessa. Yli 1 300 nuorisotyöntekijää 
eri puolilta Suomea on osallistunut 
Ihmisoikeusliiton koulutuksiin. Ope
tus ja kulttuuriministeriön tukemassa 
Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä 
hankkeessa on koulutettu myös 
vähemmistöihin ja alkuperäiskansaan 
kuuluvia nuoria ihmisoikeuksista ja 
vahvistettu heidän osaamistaan vaikut
taa omiin oikeuksiinsa. Tällä hetkellä 

hankkeessa tavataan kuntien nuoriso
työn johtoa ja sparrataan yhteisö
pedagogeja kouluttavia oppilaitoksia. 
Ihmisoikeusliiton ylläpitämä Ihmis
oikeudet.netsivusto tarjoaa nuoriso
työntekijöille ja muille ammattilaisille 
tietoa ihmisoikeuksista.

Paras ihmisoikeusteko on  
toimia itse mallina nuorelle

Nuorisotyön ytimessä on nuoren koh
taaminen yksilönä. Voidakseen toi
mia yhdenvertaisesti nuorisotyönteki
jän on hyvä tiedostaa oma asemansa 
mahdollisesti enemmistöön kuulu
vana, vaikkapa valkoisena ihmisenä. 
On hyvä miettiä, miten oma tausta 
ja etuoikeudet vaikuttavat kokemuk
seen maailmasta. Kaikki ovat elämänsä 
aikana sisäistäneet erilaisia normeja, 
jotka vaikuttavat omiin toimintata
poihin. Näitä on tärkeä purkaa nuo
risotyön käytännöissä, jotta toiminta 
tavoittaa ja palvelee kaikenlaisia 
nuoria.

”Nuorisotyötä tekevien organi
saatioiden on hyvä arvioida ja kehit
tää toimintatapojaan systemaattisesti. 
Nuoret oppivat mallista. Kasvattajan 
paras ihmisoikeusteko onkin toimia 
itse esimerkkinä ja toteuttaa aktiivisesti 
nuorten oikeuksia. Tämän tueksi tar
vitaan työyhteisön yhteistä keskustelua 
ja tietoista johtamista”, sanoo asian
tuntija Aija Salo Ihmisoikeusliitosta. 

Yhdenvertaisuuden ja tasaarvon 
sekä nuorten muiden oikeuksien edis
täminen ovat kaikkien lasten ja nuor
ten kanssa toimivien ammattilais
ten lakisääteisiä velvoitteita. Niiden 
toteuttamiseksi nuorisotyöntekijät 
tarvitsevat työvälineitä ja työnantajan 
tukea esimerkiksi täydennyskoulu
tuksen muodossa. Esihenkilöiden on 
varmistettava, että nuorisotyönteki
jöillä on aikaa tehdä kehittämistyötä ja 
käydä keskusteluja ihmisoikeusaiheista 
niin nuorten kanssa kuin omassa työ
yhteisössä. Ihmisoikeudet ja niiden 
sitovuus on otettava mukaan työtä 

Nuorisotyö on  
ihmisoikeuskasvatusta! 
Ihmisoikeusliiton materiaalit tarjoavat työkaluja  
ihmisoikeusperustaiseen nuorisotyöhön.

Ihmisoikeudet haltuun

Tukea ja 
työkaluja:

nuorisotyössä!

”
 Kasvattajan 
paras ihmis
oikeus teko 
on toimia itse 
esimerkkinä 
ja toteuttaa 
aktiivisesti 
nuorten 
oikeuksia.



Kolme korjausta  
maailmantalouteen:
1. Rahoitusmarkkinat verolle
2. Loppu veroparatiiseille
3. Kehitysmaiden velat mitätöitävä

Liity mukaan oikeudenmukaisemman  
ja tasapuolisemman globalisaation  
puolesta.

www.attac.fi/jaseneksi

Nuorisotyö on  
ihmisoikeuskasvatusta! 
Ihmisoikeusliiton materiaalit tarjoavat työkaluja  
ihmisoikeusperustaiseen nuorisotyöhön.

ohjaaviin asiakirjoihin ja päivittäiseen 
johtamiseenkin.

”Nuorten ihmisoikeuksien toteu
tumisessa nuorisotyö on avainase
massa. Ihmisoikeusliiton tavoitteena 
on, että tulevaisuudessa ihmisoikeudet 
olisivat entistä vahvempi osa jokaisen 
nuorisotyön alalle kouluttautuvan ja 
sillä työskentelevän opintoja ja osaa
mista”, sanoo Ihmisoikeusliiton asian
tuntija Heta Hölttä. 

Nuorten tila toteutuu yhä useam
min verkossa. Myös verkkonuoriso
työssä on kiinnitettävä huomiota 
saavutettavuuteen ja turvallisem
piin tiloihin. Se voi tarkoittaa monia 
asioita: tekniikan käytettävyyttä apu
välineillä, häirintään puuttumisen 
pelisääntöjä, neuroepätyypillisyyden 
ottamista huomioon vuorovaikutuk
sessa, nuoren itse valitseman nimen 
kunnioittamista. 

Tietoa ja vinkkejä  
ihmisoikeus kasvatukseen  
ihmisoikeudet.net-sivustolta

Ihmisoikeusliiton koulutuksissa on 
noussut esiin, miten moninaisilla 
tavoilla nuorisotyö voi tukea nuoren 
oikeuksia. Nuorisotyöllä voi toteuttaa 
ja edistää nuorten oikeutta turvalli
seen ympäristöön, oikeutta lepoon ja 

vapaaaikaan, mielipiteenvapauteen, 
oikeutta osallistua päätöksentekoon, 
oikeutta tasavertaiseen kohteluun, 
oikeutta tietoon, oikeutta mielivaltai
sen kohtelun kieltoon, oikeutta riittä
vään toimeentuloon sekä uskontoon 
tai uskonnottomuuteen.

Ihmisoikeudet ja yhdenvertai
set mahdollisuudet hyvään elämään 
kuuluvat jokaiselle nuorelle. Nuo
risotyö on erinomainen väline tukea 
tämän toteutumista. Tarvitaan sekä 
nuorisotyön riittävää resursointia 
että tukea nuorisotyöntekijöiden val
miuksille nuorten ihmisoikeuksien 
edistämiseksi.

Apua ja vinkkejä ihmisoikeu s
kasvatukseen löytyy ihmisoikeudet.net 
sivustolta. Sivuston materiaalipan
kista löytyy menetelmäoppaita ja 
monenlaisia harjoituksia, joita voi 
tehdä yhdessä nuorten kanssa. Lisäksi 
sivustolta löytyy kattavasti tietoa 
ihmisoikeuksista ja niiden toteutu
mista valvovista järjestelmistä. 

Jotta nuorten ihmisoikeudet toteu
tuisivat Suomessa täysimääräisesti, tar
vitaan tietouden lisäämistä myös esi
merkiksi opettajien, viranhaltijoiden 
ja päättäjien keskuudessa. Myös heille 
ihmisoikeudet.net tarjoaa tietoa työn 
ja päätöksenteon tueksi.

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

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

Ihmisoikeusliitto on asiantuntijajärjestö, joka keskittyy ihmisoikeuksien edistämiseen 
 Suomessa. Seuraamme ihmisoikeustilannetta, vaikutamme ihmisoikeuksien toteu-
tumisen puolesta ja tuomme päivänvaloon ihmisoikeusongelmia Suomessa. 
Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille!

www.opilion.fi
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Lue lisää: www.taksvarkki.fi

NUORI, ÄRSYTTÄÄKÖ EPÄREILU MAAILMA? 
 
13 –18-vuotiaiden nuorten Challengers-ryhmässä olet mukana  
vaikuttamassa sinulle tärkeisiin asioihin. Tule mukaan! 

HAE GLOBAALIKASVATUKSEN KOULUTTAJAKSI!

Taksvärkin kouluvierailijana ohjaat työpajoja yläkouluissa ja toisen
asteen oppilaitoksissa. Työpajojen aiheita ovat nuorten näköinen  
vaikuttaminen, yhdenvertaisuuden edistäminen sekä lasten ja  
nuorten oikeudet. 

TEIDÄN KOULUSTANNE MAAILMANKANSALAISEN KOULU?

Tehdään yhdessä koulunne globaalikasvatuksesta aidosti vaikuttavaa!  
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Kirjoja maailmanparantajille

Saatavilla kustantajan verkkokaupasta www.rauhanpuolustajat.org/kauppa. Hintoihin lisätään postikulut.

Helena Kekkonen
RAUHAN SILTAA
RAKENTAMASSA 
Suomalaisen rauhankasvatuk
sen grand old ladyn elämän
tarina. Helena Kekkonen 
tunnetaan muun muassa omis
tautuneesta työstään kehitys
maiden naisten ja lasten aseman 
parantamiseksi ruohonjuuri
tason hankkeissa. Kiehtovista 
aineksista  syntyy romaanin lailla 
 etenevä  elämäkerta.

6,99  €

Hanna Niittymäki
IHMISIKSI  ELÄMISEN TAITO: 
RAUHANKASVATUS NEUVOLA 
Esseekokoelma  lähestyy ihmis
elämän eettisiä ulottuvuuksia 
anekdoottien ja tutkimustie
don  voimin. Esseiden aiheita 
ovat muun muassa  ihmisyys, 
arvot,  dialogisuus,  sovittelu, 
syrjintä,  sota ja rauha sekä 
ekokriisi ja  rakkaus. Kirjas sa 
on mukana harjoituksia 
 ihmisiksi elämisen tueksi.

19  €

Pertti Honkanen
TALOUDEN PUNAINEN LANKA: 
MARXIN TALOUSTEORIA 
JA NYKYAIKA
Tietoa Marxin  talousteoriasta 
ja marxilaisesta taloustieteestä. 
Kirjassa otetaan huomioon viime 
vuosi kymmeninä tapahtunut 
 kehitys sekä keskustelu  teorian 
peruskäsitteistä ja Marxin kir
joittaman Pääoman historiasta.

23 €

Timo Virtala
VÄKIVALLATTOMUUDEN 
VOIMA – KERTOMUKSIA 
ROHKEUDESTA 
Tämä kirja kertoo  esimerkkien 
avulla, mistä väkivallatto
muudessa on kysymys. Kirjan 
kertomukset osoittavat, että 
ihmis kunnalla on väkivallan 
käytön ja  passiivisuuden rin
nalla  kolmaskin vaihtoehto. 

20  €

23.–29.5.2022 | Helsinki & maailmakylassa.fi 
Tiivistämö, Allas Sea Pool, Temppeliaukion kirkko, Kauppatori

Konsertteja: Orkesta Mendoza, Les Amazones d’Afrique, Santrofi,  
Pikku Papun Orkesteri, Nicole Willis & Gospel Helsinki ym.  

Puheohjelmaa: Laura Eklund Nhaga, Paleface, Hassan Maikal, 
Phyllis Omido, Iiris Laisi, Kumi Naidoo ym.  

Elokuvia: Tribes on the Edge, Los Hermanos, 
Metamorphosis, Bigger Than Us, Aboli’s Journey ym.

Mahdollisuuksien tori: kansalaisjärjestöjä ja muita toimijoita 
kestävän kehityksen puolesta

Teemana Planeettamme rajat

Maailma kylässä -festivaali | World Village Festival

Hybrid 
Festival

Vapaa 
pääsy!

Tapahtuman järjestää Pääpartnerit



Suomen Somalia-verkoston 
hanke tuo globaalikasvatuksen 
tärkeät aiheet somalin kielen 
tunneille

Suomessa jokaiselle oppilaalle kuuluu 
oikeus opiskella omaa äidinkieltään.  
Somalitaustaisille oppilaille tarjot
tava opetusmateriaali somalin kielen 
tunneille perustuu opettajien omiin 
resursseihin. Ulkoministeriön VGK 
hankkeen kautta Suomen Soma
liaverkosto (SSV) on tuottanut soma
linkielistä globaalikasvatusmateriaalia 
opettajien käyttöön.  Hanke toteute
taan pääasiassa Helsingissä, Vantaalla, 
Turussa ja Tampereella. Hankkeen 
materiaalit ovat kaikkien somalin kie
len opettajien käytettävissä. Somalin
kielisen globaalikasvatuksen materiaa
lien avulla on onnistuttu vahvistamaan 
oppilaiden identiteettiä, ja myös oppi
laiden vanhemmilta on tullut run
saasti positiivista palautetta.

Globaalikasvatusta somalin 
 kielen tunneilla

SSV:n tuottamat materiaalit käsitte
levät globaaleja kehityskysymyksiä, 
pakolaisuuden syitä, ilmastonmuu
tosta, ympäristönsuojelua, kierrä
tystä ja kestävää kehitystä. Materiaali 
antaa somalinkielisille lapsille ja nuo
rille mahdollisuuden oppia ja käsitellä 
tärkeitä aiheita omalla äidinkielellään 
yhdessä somalitaustaisen kouluvierai
lijan kanssa. 

Kouluvierailuja hankkeessa teh
nyt koordinaattori Yassin Alibeto 
kokee oppilaiden vastaanoton hank
keelle olleen positiivinen: ”Koulu
vierailujen aikana oppilaat kysyvät 
paljon kysymyksiä, ja ovat kiinnos
tuneita erityisesti minun taustas
tani ja miten olen päätynyt verkos
tolle töihin. Olen myös havainnut 
heidän olevan innostuneita uudesta 

opetus materiaalista, erityisesti opetta
jien suosimat Kahootalustalle muo
katut kysymykset ovat innostaneet 
heitä oppimaan.”

Hanke toteuttaa Suomen  
kehityspolitiikan tavoitteita

Hankkeen suunnittelussa on myös 
otettu huomioon Suomen kehityspo
litiikan tavoitteet. Ajantasaisen ja fak
tapohjaisen tiedon avulla somalitaus
taisen nuorten on mahdollista kasvaa 
omaa taustaansa ajatteleviksi ja glo
baaleja aiheita ymmärtäviksi aikui
siksi. Yksi hankkeessa tiiviisti mukana 
olevista opettajista Nimco Noor on 
kokenut hankkeen olleen hyödyllinen: 
”Tuntimateriaalien kotitehtävät ovat 
tuoneet kiitosta vanhemmilta, jotka 
ovat löytäneet yhteistä keskusteltavaa 
lastensa kanssa.” 

Hankkeen materiaaleja on hyö
dyntänyt jo yli 200 oppilasta.

Vahvistetaan  
nuorten identiteettiä

S odasta kärsivät eniten sivii
lit. Taisteluita käydään yhä 
useammin kaupunkialueilla. 

Kun osapuolet käyttävät tiheästi asu
tuilla alueilla räjähtäviä aseita, kuten 
kranaatteja, ohjuksia tai tykistötulta, 
uhreista jopa 90 prosenttia on sivii
lejä. Siviilien joukossa on myös paljon 
vammaisia ihmisiä.

Sodat johtavat pakolaisuuteen. 
Väkivalta tai sen uhka on tutkitusti 
maailman yleisin syy siihen, miksi 
ihmiset jättävät kotinsa. Useimmat 
ihmiset pakenevat kotimaansa sisällä.

Valtaosa vammaisista ukrainalai
sista ei pääse pakenemaan kotoaan tai 
laitoksesta, jossa he asuvat. Olosuhteet 
ovat ankeat.

Myös pommisuojat ovat usein 
esteellisiä ja niissä selviytyminen on 
vaikeaa. Siksi vammaiset ihmiset, 
jotka pääsevät pakenemaan, tarvit
sevat paljon tukea arjessa selviytymi
seen.

Ukrainassa on rekisteröitynä aina
kin 2,7 miljoonaa vammaista ihmistä. 
Tämä on yli puolet Suomen väestöstä.

Abilissäätiö kerää rahaa ja kana
voi sitä luotettaville Ukrainassa toi
miville vammaisjärjestöille. Paikalliset 
vammaisjärjestöt, jotka Abilis tuntee 

usean vuoden ajalta, auttavat hank
kimaan vammaisille ihmisille kaikkea 
tarvittavaa kuten ruokaa, vettä, lääk
keitä, vaatteita ja vievät vammaisia 
ihmisiä turvaan Ukrainan länsiosiin 
tai ulkomaille. Henkistä tukea tar
vitaan kipeästi, koska kuukausia jat
kunut sotaepävarmuus on koetellut 
ukrainalaisten voimavaroja. Kriisi on 
traumatisoinut ihmisiä.

”Kansainvälisten järjestöjen apu 
saavuttaa usein vain kaupunkiin tul
leita pakolaisia. Maaseudulla ja syrjäi
sillä alueilla vammaiset eivät saa heiltä 
apua. Abiliksen kautta apu menee 
nimenomaan perille maaseudullakin”, 
kertoo säätiön työntekijä Marina 
Kitaigorodski. 

Ole mukana tukemassa Ukrainan 
vammaisten ihmisten elämää ja selviy
tymistä. Kaikki Ukrainaan lahjoitetut 
varat käytetään heidän tukemiseen ja 
selviytymiseen.

Ukrainan  
vammaisia ihmisiä 

ei saa unohtaa

”Pienellä tuella saadaan isoja vaikutuksia.”

Lahjoita MobilePay 25090 tai www.abilis.fi/lahjoita
Voit tehdä myös perinteisen tilisiirron: 
Helsingin OP Pankki, FI71 5541 2820 0200 72, SWIFT OKOYFIHH
Nordea Pankki, FI41 1279 3000 5091 88, SWIFT NDEAFIHH
Viestikenttään: Ukraina
Rahankeräysluvan numero: RA/2020/1302

Kiitos tuestasi. 

Somalin kielen opettaja Nimco Noor oppi
tunnillaan Maunulan alaasteella.

Suomen Somalia-verkosto
SSV on Afrikan sarven kehitysyhteistyön suomalainen kattojärjestö, 
jonka tavoitteena on edistää alueen rauhaa ja kehitystä. SSV:llä on tällä 
hetkellä käynnissä neljä kehitysyhteistyöhanketta. Suomessa teemme 
globaalikasvatusta ja koulutuksia nuorten vaikuttamismahdollisuuksien 
edistämiseksi. Järjestämme myös Somalia-toimijoiden asiantuntija-
seminaareja, ja neuvomme jäsenjärjestöjä yhdistystoiminnassa ja hanke-
hallinnossa. Lisätietoja löytyy nettisivuiltamme www.somaliaverkosto.fi. 
Olemme myös Facebookissa ja Instagramissa. 

Tee lahjoitus  
Mobilepayn kautta  
numeroon 45292
Poliisihallituksen myöntämä  
rahankeräyslupa: RA/2021/1025

MIKÄ ABILIS-SÄÄTIÖ?  
KÄY TUTUSTUMASSA TOIMINTAAMME  

UUSILLA SIVUILLAMME: WWW.ABILIS.FI 
SEURAA MEITÄ MYÖS 

 SOSIAALISESSA MEDIASSA.

23.–29.5.2022 | Helsinki & maailmakylassa.fi 
Tiivistämö, Allas Sea Pool, Temppeliaukion kirkko, Kauppatori

Konsertteja: Orkesta Mendoza, Les Amazones d’Afrique, Santrofi,  
Pikku Papun Orkesteri, Nicole Willis & Gospel Helsinki ym.  

Puheohjelmaa: Laura Eklund Nhaga, Paleface, Hassan Maikal, 
Phyllis Omido, Iiris Laisi, Kumi Naidoo ym.  

Elokuvia: Tribes on the Edge, Los Hermanos, 
Metamorphosis, Bigger Than Us, Aboli’s Journey ym.

Mahdollisuuksien tori: kansalaisjärjestöjä ja muita toimijoita 
kestävän kehityksen puolesta

Teemana Planeettamme rajat

Maailma kylässä -festivaali | World Village Festival

Hybrid 
Festival

Vapaa 
pääsy!

Tapahtuman järjestää Pääpartnerit
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T ulevia ja nykyisiä kasva
tus ja koulutusalan 
ammattilaisia koulutta
vana järjestönä meidän 

on tarkasteltava erityisen kriittisten ja 
herkkien silmälasien läpi tekemäämme 
työtä ja omia valintojamme. Voimme 
vaikuttaa siihen, minkälaisia tarinoita 
maailmasta ja sen ihmisistä kerromme, 
toisin sanoen, minkälaista maailman
kuvaa tuotamme – ja uudelleen
tuotamme. 

Rauhankasvatusinstituutti kou
luttaa ensisijaisesti kasvatus ja kou
lutusalan ammattilaisia, ja tuottaa 
materiaaleja tukemaan heidän työ

tään. Mutta minkälaisen globaali
kasvatuksen näkökulman tuomme 
ammattikasvattajille ja heidän kaut
taan lapsille ja nuorille? Onko glo
baalikasvatuksemme aidosti globaa
lia ja vahvistaako se globaalin etelän 
ja pohjoisen välistä kumppanuutta? 
Käännämmekö katseemme saman
kaltaisuuksiin erontekojen sijaan? 
Kerrommeko esimerkiksi tarinoita 
(kasvavasta) keskiluokasta, joka elää 
suhteellisen samannäköistä arkea, 
kuin keskiluokka pohjoisella pallon
puoliskolla, tuommeko esiin kaupun
gissa elävien nuorten vapaaaikaa vai 
keskitymmekö ainoastaan tarinoihin 
aliresursoiduista kouluista ja kau
punkien laitamien jättimäisistä slum
meista? 

Kansainvälinen tutkijayhteisö on 
varoitellut liiallisista ja ylimitoitetuista 
odotuksista yhtä ammattikuntaa ja 
toimialaa – opettajia ja koulutusta – 
kohtaan ja heidän mahdollisuuttaan 

vaikuttaa laajempaan yhteiskunnalli
seen muutokseen – perustellusti, ajat
telen. Mutta samaan aikaan tiedämme, 
että opettajat ovat yksi kriittisimmistä 
professioista edistää sosiaalista oikeu
denmukaisuutta ja yhteiskunnallista 
kehitystä, sekä oppilaiden kokonais
valtaista hyvinvointia. 

Olemme ratkoneet näitä kysy
myksiä muun muassa aloittamalla 
yhteistyön kansainvälisesti palkitun 
suomalaisen virtuaalisen oppimis
alusta Lyftan kanssa, moninaisem
man globaalin kuvaston, tarinoiden ja 
rauhankasvatustyön tuomiseksi suo
malaisiin kouluihin. Ensimmäinen 
yhteistyön tarinamaailma on nimeltä 
Fashion Photographer (Kenia), jonka 
päähenkilönä on Emmaculate Jaco-
bine, nuori taiteilija ja Youtubettaja 
Nairobista. 

Tiedämme myös, että koulun 
toimintakulttuuria muutetaan par
haiten osallistamalla koko yhteisö 

mukaan muutosprosessiin. Tästä 
ideasta olemme lähteneet liikkeelle 
Euroopan globaalikasvatusverkoston 
(GENE) palkitsemassa Globehank
keessa, jossa koulutetaan opettajia, 
rehtoreita ja koulutusjohtoa globaa
lin vastuun kysymyksistä ja erityisesti 
Agenda 2030tavoitteista ja mietitään, 
miten niitä tuodaan kokonaisvaltai
sesti osaksi koulujen arkea.

”Olin kuullut kestävän kehityksen 
tavoitteista, mutta nyt ymmärrän 
mistä niissä on kyse. Huomasin, että 
olen opetuksessani tehnyt töitä kes-
tävän kehityksen tavoitteiden suun-
taisesti. Nyt myös tajuan niiden 
takana olevan laajemman ajattelun 
ja nyt osaan ehkä lähestyä aiheita eri 
näkökulmista opetuksessani.” 

– Globekoulutukseen  
osallistunut opettaja.

Lisää työstämme: rauhankasvatus.fi

Meidän on tarkasteltava kriittisesti sitä, millaisia tarinoita  
kerromme niin globaalista etelästä kuin pohjoisestakin. 

Terävämpiä näkökulmia maailmasta

Mari-Anne Okkolin, koulutus-
sosiologian ja kansainvälisen 
 koulutustutkimuksen dosentti  
sekä Rauhankasvatusinstituutin 
johtava asiantuntija 

Nairobilaisen taiteilijan ja tubettajan 
Emmaculate Jacobinen tarina on  
syksyllä 2022 valmiina kouluihin

Kuva: Lyfta

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
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EU virallisesti vastustaa alueliitoksia  
ja laittomia siirtokuntia miehitetyillä 
alueilla, koska ne ovat kansainvälisen 
oikeuden vastaisia.

Mutta vaikka siirtokunnat ovat  
sotarikos, EU jatkaa kaupankäyntiä  
niiden kanssa. Näin EU tukee  
laittomia aluevaltauksia  
taloudellisesti.

Eurooppalainen kansalaisaloite  
on virallinen kanava vaikuttaa  
EU:n päätöksentekoon. Tämä aloite  
vaatii EU:ta laatimaan yleisen  
säännön, joka lopettaa kaupan- 
käynnin kaikkien laittomien  
siirtokuntien kanssa.

#StopSettlements

Allekirjoita  
aloite skannaamalla 

tämä QR-koodi

Lisätietoa ja linkki vetoomuksen allekirjoittamiseksi löytyy myös täältä: www.rauhanpuolustajat.org

Vinkit uutistulvassa selviämiseen 

TOIVOA JA TOIMINTAA on Biologian ja maan-
tieteen opettajien liiton hanke, jossa koulutetaan 
eri oppi aineiden opettajia ja julkaistaan opetus-
materiaaleja. www.toivoajatoimintaa.fi 
-sivustolla lähestytään kestävän kehityksen  
kysymyksiä tiedon, tunteiden käsittelyn ja  
yhteiskunnallisen vaikuttamisen näkökulmista. 
Osana hanketta Voima julkaisee artikkelin  
kustakin 17 Agenda 2030 -tavoitteesta.

K ohtaamme medias sa paljon globaaleja 
kestävän kehityksen haasteita, joilta 
välillä tekee mieli sulkea silmät. Uutisten 
selailua ja ruutuaikaa kannattaa säädellä 

oman jaksamisen nimissä, mutta toisinaan uutisten 
äärelle pysähtyminen tekee hyvää.

Tässä vinkkimme arjen mediamyllytykseen.

Kohtaa tunteesi

Kestävyyskriisi aiheuttaa tunteita. Tunteet kerto
vat siitä, että aihe koskettaa. Kun kohtaamme tun
teemme, ne eivät patoudu meihin ja vuorovaikutus
kin on sujuvampaa.

•  Millaisia ajatuksia ja tunteita uutinen sinussa 
herättää? Surua, turhautumista, syyllisyyttä,  
uteliaisuutta, myötätuntoa tai innostusta?

•  Vaikuttavatko tunteesi siihen, miten luotettavana 
pidät mediassa esitettyjä faktoja?

•  Miten tunteesi vaikuttavat toimintaasi?  
Vältteletkö uutisten lukemista? Ryhdytkö  
raivoamaan? Herääkö sinussa tarmo toimia  
ongelmien ratkaisemiseksi?

Hanki tietoa

Pitkät, taustoittavat jutut ovat mediassa nykyään 
enemmän poikkeus kuin sääntö. Jos aiheesta haluaa 
kokonaiskuvan, voi joutua itse toimimaan taustatoi
mittajana. Usein tiedonhaku ja lähteiden kriittinen 
tarkastelu rauhoittaa epävarmaa oloa. 

•  Mistä voit löytää luotettavaa lisätietoa?
•  Kenen näkökulmasta tieto on tuotettu?
•  Keiden näkökulmat jäävät ulkopuolelle?

Toimi ja vaikuta

Yksi ihminen ei voi korjata isoja kestävyysongelmia, 
mutta jokaiselle löytyy kiinnostavia vaikuttamisen 
tapoja.

•  Lähetä palautetta. Pohdi, keillä on aiheeseen 
liittyvää vaikutusvaltaa. Lähetä palautetta esi
merkiksi poliitikolle tai yritykselle. Tehokkain 
palaute on kohteliasta ja rakentavaa.

•  Osallistu keskusteluun. Jaa juttuja ja kerro perus
teltu mielipiteesi somessa. Tee ja jaa aiheeseen liit
tyvää taidetta, meemi tai vastamainos.

•  Keksi muu vaikuttamiskeino. Voit vaikka alle
kirjoittaa vetoomuksen tai kansalaisaloitteen, 
osallistua mielenosoitukseen tai järjestön toimin
taan, äänestää tai vähentää kulutusta.
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Ilmasto ja elonkirjo vaakalaudalla – järjestelmämuutoksia tarvitaan heti:

Tue oikeudenmukaista siirtymää!
E lonkirjon eli luonnon moni

muotoisuuden köyhtyminen 
on ilmastonmuutoksen rin
nalla aikakautemme vakavin 

globaali kriisi. Kansainvälinen yhteisö 
on entistä yksimielisempi siinä, että 
elonkirjon vahvistamisen tulee tapah
tua käsi kädessä ilmastonmuutoksen 
torjunnan kanssa.

Meneillään olevissa kansainväli
sissä neuvotteluissa luonnon moni
muotoisuuden suojelun vahvista
miseksi ei vielä ole löydetty tapaa 
puuttua tehokkaasti elonkirjon häviä
misen juurisyihin eikä varsinkaan 
kestämättömiin kulutuskäytäntöi
hin. Tarvitaankin laajempaa ohjel
maa yhteiskunnalliseen muutokseen 
ja murrokseen, jossa käsitteitämme ja 
käytäntöjämme arvioi daan uudelleen.

Tarvitaan muutosvaihtoehtoja!

Siemenpuun muutosvaihtoehdot.fi 
 esittelee globaalista etelästä nousevia 

vaihtoehtoisia näkemyksiä ja mal
leja kestävämmän ja oikeudenmu
kaisemman tulevaisuuden rakenta
miseksi.  Verkkojulkaisun artikkelit 
ja manifestit tarjovat konkreettista 
tarttuma pintaa ja tuovat näkyväksi 
järjestelmätason muutosmahdolli
suuksia. 

Esimerkiksi Fatimah Kelleher 
kirjoittaa, kuinka Afrikan ekofemi
nistien näkökulmat, intohimot ja 
kokonaisvaltaiset lähestymistavat 
tarjoavat keskeisiä ainesosia vaihto
ehdon luomiseksi kehitystä tähän 
asti määrittäneille, pääomakeskei
sille talouskasvuideaaleille. ”On aika 
alkaa unelmoida ja toteuttaa sellaista 
afrikkalaista tulevaisuutta, joka pys
tyy parempaan.”

Julkaisun tekstit on jaettu kuuden 
eri teeman alle: Hyvä elämä, Kasvun 
purku, Yhteisvauraus, Ekofeminismi, 
Maaemon oikeudet ja Paikallistami
nen.

SIEMENPUU-SÄÄTIÖ toimii globaalin etelän kansalaisjärjestöjen omien, 
paikallisesti suunnittelemien ja toteuttamien aloitteiden rahoittajana. 
Tuemme kohteena ovat ympäristöoikeudenmukaisuutta, ekologista demo-
kratiaa ja ihmisoikeuksia ajavat kansalaisliikkeet ja yhteisötason toiminta-
ryhmät. Lisäksi Siemenpuu välittää etelän ympäristöoikeudenmukaisuus-
liikkeen ja ympäristönpuolustajien viestejä suomalaiseen keskusteluun 
tapahtumien ja julkaisujen kautta.

Siemenpuun tuorein teemajulkaisu 
Luonnonsuojelun dekolonisaatio – Kohti 
kanssaelävää suojelua käsittelee luon
nonsuojelun kolonialististen raken
teiden purun tarvetta ja oikeuden
mukaista yhteiskunnallista muutosta 
etelän ja alkuperäiskansojen näkökul
mista.

Elonkirjon suojeluneuvotteluissa 
yhä suurempaa kannatusta on saa
nut suojeltavien alueiden lisääminen: 
useat toimijat ja valtiot kannattavat 
ns. 30x30 tavoitetta, eli 30 prosent
tia maapallon maaalueista ja 30 pro
senttia meristä suojellaan vuoteen 
2030 mennessä.  Tämä tavoite herät
tää kuitenkin suurta huolta alku
peräiskansa ja paikallisyhteisöissä. 
Luonnonsuojelualueet ovat perintei
sesti syrjäyttäneet näiden yhteisöjen 
oikeudet ja samalla epäonnistuneet 
elonkirjon suojelussa. 

Siemenpuun julkaisussa analy
soidaan Brasilian, Etiopian, Intian, 

www.siemenpuu.org/publication/
luonnonsuojelun-dekolonisaatio

muutosvaihtoehdot.fi

Tue etelän ympäristönpuolustajien  
työtä Siemenpuun kautta!    

www.siemenpuu.org/lahjoita

Kolumbian, Madagaskarin, Myan
marin, Saamenmaan ja Suomen esi
merkein luonnonsuojelupolitiikan 
epäonnistumisen taustoja ja annetaan 
näkökulmia tarvittavaan muutok
seen.  Vaikka luonnonsuojeluyhteisö 
on edistynyt räikeän kolonialistisista 
suojelun käytännöistä kohti ihmisoi
keuksien parempaa huomioimista, kir
joitukset avaavat tarvetta syvemmälle 
luonnonsuojelun dekolonisaatiolle eli 
kolonialististen rakenteiden purulle.

Saamelaisneuvoston varapuheen
johtajan Áslat Holmbergin sanoin:

”Pyritään dekolonisoimaan it
semme ja ympäröimämme rakenteet. 
Maailma tarvitsee alkuperäiskansojen 
tietoa ja taitoa kestävään elämiseen. 
Samoin maailma tarvitsee alkuperäis
kansojen alueita – ei riistääkseen, vaan 
elämän ylläpitämiseen. Suojellaan 
kulttuurien ja lajien kirjoa ja muis
tetaan: Maa ei ole meidän, vaan me 
olemme maan.”

Noora Ojala: Keräilytaloutta. Chico Mendesin keräilytalous ja suojelualue, Acre, Brasilia.  
Valokuvaessee ”Elävä ja kuoleva” kokonaisuudessaan kirjassa Luonnonsuojelun dekolonisaatio. 
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Kaikki kestävästä  
kehityksestä

S uomalaisessa yhteiskun
nassa tehdään tällä hetkellä 
todella paljon hyvää. Yksi
tyishenkilöt ja yritykset ovat 

lahjoittaneet miljoonia euroja ukrai
nalaisten auttamiseen. Vaatteita, tar
vikkeita ja aikaa ollaan valmiita anta
maan valtavasti. Seuraamme tätä 
toimintaa Monihelissä suurella ilolla 
ja ylpeydellä.

Samaan aikaan näemme ristirii
taiset reaktiot, joita tilanne herät
tää ympärillämme. Jäsenjärjestömme 
edustavat useita kansallisuuksia ja 
kulttuureita, jotka ovat kärsineet 
konflikteista ja joiden kansalaiset ovat 
joutuneet pakenemaan kotimaastaan 
Suomeen. Nämä ihmiset ymmärtä
vät ukrainalaisten tilanteen paremmin 
kuin moni muu, ovathan he itse myös 
paenneet sodan keskeltä. Yhteiskun
nallinen keskustelu kuitenkin täyt
tyy tällä hetkellä lausunnoista, joissa 
ukrainalaisten kohtaama myötätunto 
perustellaan kärjistämällä stereoty
pioita muista pakolaisista. Kenenkään 
ei pitäisi tuntea, että hänen hätäänsä 
vähätellään ihonvärin tai etnisyyden 
perusteella.

Ymmärrämme nämä tunteet. 
Myös Moniheli on reagoinut Ukrai
nan tilanteeseen voimakkaammin 
kuin aikaisempiin kansainvälisiin 
konflikteihin. Toimintamme reflek
tointi on saanut meidät huomaamaan 
rakenteellisen rasismin ja valikoivan 
empatian, jota olemme itse harjoitta
neet ja joka vaikuttaa myös Monihelin 
päätöksentekoon.

Ukrainan pakolaisten asettuessa 
Suomeen on erityisen hyvä hetki poh
tia niitä kulttuuriimme juurtuneita 
ennakkoluuloja, jotka vaikuttavat 
toimintaamme tahtomattammekin. 
Vain myöntämällä ja tunnistamalla 
toimintamme valikoivuuden voimme 

muuttua ja kehittyä. Kannustamme 
yhteiskunnallisia toimijoita kyseen
alaistamaan rohkeasti omia oletta
muksiaan ja tarkastelemaan toimin
taansa systemaattisesti.

On hienoa, että niin monet ovat 
aktivoituneet auttamaan ukrainasta 
saapuvia pakolaisia. Konfliktin saa
puminen omalle mantereellemme on 
ymmärrettävästi herättänyt monet 
suomalaiset pohtimaan omia arvojaan, 
ja samalla herkistänyt meidät reagoi
maan Ukrainan tilanteeseen voimak
kaasti. Tilanteesta seurannut empatian 
ja solidaarisuuden aalto on voimakas 
merkki suomalaisten kyvystä välittää 
ja auttaa. Kaikkien ihmisten hätä ja 
kärsimys ovat saman arvoisia.

Me Monihelissä toivomme, että 
tämän kokemuksen myötä pystymme 
jatkossa samaistumaan muiden hätään 
entistä paremmin, ja olemme sitä 
kautta valmiimpia auttamaan ihmisiä 
ihmisinä riippumatta heidän lähtö
maastaan. Maailmassa on tällä hetkellä 
käynnissä useita konflikteja, ja niistä 
pakenevat ihmiset tarvitsevat turva
paikan. Pakolaisten vastaanotolla on 
heidän kotoutumisensa kannalta olen
nainen rooli. Myönteisellä ilmapiirillä 
varmistamme, että kaikilla pakolaisilla 
on tasavertainen mahdollisuus kotou
tua ja osallistua suomalaisen yhteis
kunnan rakentamiseen. Toivomme, 
että tapamme suhtautua pakolaisiin 
muuttuisi tämän kriisin myötä pysy
västi solidaarisemmaksi.

Moniheli on Suomen suurin moni-
kulttuuristen järjestöjen kattojärjestö,  
jolla on yli 130 jäsenjärjestöä.  
Toimimme monikulttuurisuuden  
ja yhden vertaisuuden asiantuntijana 
Suomessa 

Lisätietoja: www.moniheli.fi

Kaikkia sotaa 
pakenevia on 
kohdeltava 

johdonmukaisesti
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Analyysia politiikasta, kulttuurista ja muista
ajankohtaisista aiheista. Sisältää kirjallisuus- 
liitteen ja Novaja Gazetan artikkeleita.

Kulttuurilehti, joka nostaa esiin yhteiskunnallisia 
aiheita maailmalta ja kotimaasta. Lehdestä luet 
kulttuurikentän uusimmat uutiset ja kritiikit.
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