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Talibanin asemies ampui Malala Yousafzaita 
päähän vuonna 2012 sen jälkeen, kun nuori 
pakistanilainen oli puolustanut suoraselkäi-
sesti tyttöjen oikeutta koulutukseen. Ennen 
murhayritystä Yousafzai oli kertonut elä-
mästään ääriliikkeen hallinnon alla BBC:lle 
kirjoittamassa blogissaan.
 Teksteissään Yousafzai kertoo, kuinka vä-
kivallasta ja sen pelosta tulee osa elämää, 
kun kouluja tuhotaan ja ihmisiä tapetaan.
Talibanin saapuminen Pakistanin luoteis-
osaan lopetti perheen sunnuntaiset retket 
lähiseuduille ja Yousafzain iltakävelyt kä-
vivät mahdottomiksi, kun kotiin tuli palata 
ennen auringonlaskua.
 Rauhattomuus saapui myös Yousafzain 
uniin, joihin ilmestyi talibaneja ja taistelu-
helikoptereita. Kun useimmat huomaavat 
painajaisesta herättyään vaaran olleen kuvi-

teltu, olivat Yousafzain unien pelot todellisia 
uhkia.
 Anne Frankin päiväkirjan tavoin Yousa-
fzai avasi blogillaan oven maailmaan, jossa 
väkivalta on lopettanut normaalin arjen. 
Vaikka kotityöt ja ystävyydet jatkuvat, pelko 
saa sydämen sykkimään nopeammin ja 
taustalla on tietoisuus jatkuvasta epävar-
muudesta.
 Yousafzain kaltaiset henkilöt ovat korvaa-
mattomia, jotta voimme ymmärtää todel-
lisen rauhan tärkeyden. Myös pommitusten 
keskeltä lähetettävät twiitit ja puhelimella 
videoidut pakomatkat sorron alta kertovat, 
mitä rauha merkitsee silloin, kun sitä ei ole. 
Sitä, etteivät painajaiset olisi totta.
 Toivottavasti viestit kulkevat myös heille, 
joilla on valta päättää rauhasta.

PÄÄTOIMITTAJA: Virve Louekari

TALIBAN UNESSA

TEKIJÄLLE KASVOT
Kreeta Koskijoki, 18

Kirjoitin lehteen jutun siitä, kuinka nuoret voivat edistää rauhaa. Päätin kysyä ideoita 
heiltä, jotka tekevät työtä rauhan ja oikeudenmukaisuuden eteen. Juttua tehdessäni 
sain paljon ideoita omaan elämääni. On kiva ajatella, että omalla toiminnalla on aina 
väliä, niin hyvässä kuin pahassakin. Toivon, että muutkin saavat jutusta ideoita tai 
ajateltavaa!
 
Lue Kreetan juttu sivulta 24.
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Henkilöhaastattelu

“Kyllä se on se auttaminen” sanoo 28-vuo-
tias Dimitri Theslund kuvaillessaan työnsä 
parhaita puolia. 
 Theslund työskentelee Suomen Ro-
manifoorumissa osana romanikulttuurin 
ohjaajan opintojaan. Työssään hän kou-
luttaa ja tukee Suomen Romanifoorumin 
jäsenjärjestöjä, järjestää tapahtumia ja 
kerhotoimintaa lapsille ja nuorille. Ympäri 
maata järjestettävissä Romanifoorumin 
tapahtumissa keskustellaan arvoista ja 
asenteista ja tuetaan romaneja pääse-
mään paremmin osalliseksi yhteiskuntaan.

TUKEA NUORUUDEN 
NIVELVAIHEESEEN

“Romaninuorilla on riskinä opintojen päät-
tyminen peruskouluun”, Theslund kuvailee. 
 “Oppivelvollisuuden päätyttyä moti-
vaatio saattaa olla hukassa ja toisen asteen 
koulutus voi jäädä kesken.” 
 Theslund määrittelee 15-25-vuotiaiden 
elävän nivelvaihetta, jossa nuoren olisi tär-
keää päästä töihin tai opiskelemaan. Myös 
liikunta- ja harrastusmahdollisuuksien edis-
täminen on tärkeää.
 “Ilman mielekästä tekemistä etenkin 
nuoret voivat päätyä huonoille teille tai syr-
jäytyä.”
 Hän on itse mukana Gipsy Fighters -yh-
distyksen hallituksessa. Gipsy Fighters on 

urheilua ja liikuntaa 
edistävä järjestö, jonka 
toiminta on kaikille 
avointa.
 Theslund mainitsee 

myös, että nuoret romanit tarvitsevat oh-
jausta oman kulttuurinsa tuntemisessa. 
Nuoret eivät enää opi romanikulttuuria van-
hemmiltaan samalla tavalla kuin ennen, jol-
loin vaarana on, että kulttuurin tärkeimmät 
opit jäävät saamatta. Siksi Theslund on mu-
kana nuorten kerhoissa, joissa on puhuttu 
esimerkiksi vanhempien arvostamisesta, 
lähimmäisenrakkaudesta ja ihmisten kun-
nioittamisesta. 

HAAVEENA AUTTAA MUITA

Theslund asui lapsuutensa ja varhaisnuo-
ruutensa Ruotsissa. Suomeen muutettuaan 
hän joutui opettelemaan itse maan käy-
tännöt ja toimintatavat. Nyt hän haluaakin 
auttaa muita nuoria, jotta kaikki eivät jou-
tuisi oppimaan kantapään kautta.
 “Olen seurannut romanien työllistymi-
seen ja koulutukseen liittyviä haasteita ja ta-
voitteekseni on muodostunut auttaminen.” 
 Erityisesti nuorille hän toivoo voivansa 
tarjota tukea oikeiden ratkaisujen tekemi-
seen ja ohjata oman suunnan löytämiseen. 
Romanikulttuurin ohjaajan koulutus val-
mistaakin esimerkiksi nuorten romanien 
ohjaamiseen ja viranomaisten tukemiseen 
romanikulttuurin ymmärtämisessä.
 “Ajatuksena on vahvistaa romaniväestön 
asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa”, 
Theslund sanoo.

 Jo ennen nykyistä työtään Theslundilla 
olikin tapana auttaa omaa lähipiiriään esi-
merkiksi työnhaussa. Hänen puheestaan 
huokuu aito motivaatio omaan työhön.
 “Tätä työtä tehdään sydämellä. Joskus 
työpäivät venyvät 16 tuntisiksi eikä kuljeta 
kello kaulassa.”
 Theslund toivoo voivansa vaikuttaa 
työssään romanien kohtaamaan syrjintään 
niin työpaikoilla kuin asuntomarkkinoillakin. 
Vaikka syrjivää käytöstä on, omassa elämäs-
sään Theslund kokee kuitenkin kohtaavansa 
ennakkoluuloja aiempaa vähemmän. 

TAVOITTEET JA HAAVEET OVAT 
TÄRKEITÄ

Vaikka Theslund nauttii työstään, ei hän kui-
tenkaan halua jumittua vain yhteen työhön. 
Romanikulttuurin ohjaajan opintojen jäl-
keen hän haaveilee kouluttautuvansa so-
sionomiksi. 
 “Haluan päästä auttamaan myös muita. 
Jossain vaiheessa haluaisin esimerkiksi 
työskennellä kaupungilla sellaisissa oh-
jaustehtävissä, joita nyt teen Romanifooru-
missa.”
 Theslundin haaveena on ollut auttaa ih-
misiä ja kantaa yhteiskunnallista vastuuta. 
Tällä hetkellä hän saa tehdä tätä työkseen 
oppisopimuksen kautta. Hän näkeekin juuri 
koulutuksen ja työllisyyden olevan avain-
asemassa oman suunnan löytämisessä ja 
kannustaa kaikkia nuoria pyrkimään kohti 
tavoitteitaan. 
 “Ihmisellä pitää olla haaveita ja unelmia 
elämässään.”

 ROMANINUORTEN

PUOLESTA
Dimitri Theslund haluaa auttaa 
työssään nuoria romaneja
löytämään oman polkunsa.

TEKSTI: Ella Lautaniemi     KUVA: Sofia Perhonmaa
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“Ilman mielekästä 
tekemistä 

etenkin nuoret 
voivat päätyä 

huonoille teille tai 
syrjäytyä.”

- Dimitri Theslund



AJANKOHTAISTA

KANTELU (SUOMEN) ASEKAUPOISTA OSA 
VAIKUTTAMISTOIMINTAA
Changemaker teki puheenjohtaja Jaro Kar-

kisen nimissä kantelun Euroopan komissi-
olle Suomen asekaupoista Lähi-itään. Mi-
käli komissio katsoo kantelun aiheelliseksi, 
vaatii se Suomea muuttamaan toimin-
taansa tai haastaa Suomen EU-tuomiois-
tuimeen. Todennäköistä kuitenkin on, ettei 
komissio katso kantelun johtavan jatkotoi-
menpiteisiin, mutta myös tuolloin kantelu 
on toiminut arvokkaana yhteiskunnallisen 
keskustelun herättäjänä. Jäämme odotta-
maan komission vastausta.
 Changemaker on myös ollut mukana 
useiden järjestöjen kuten Amnesty Interna-
tionalin Suomen osaston, Kirkon Ulkomaa-
navun ja Pelastakaa Lapset ry:n kannan-
otossa, jolla vastustettiin Afganistaniin ja 

muihin turvattomiin maihin tehtäviä pak-
kopalautuksia. Kannanoton pohjalta lähe-
tettiin helmikuun Don’t send Afghans back 
-mielenosoitukseen järjestöjen tervehdys, 
joka luettiin tapahtumassa solidaarisuuden 
osoituksena.
 Changemakerin vuoden pääkampanjan 
aiheena ollut ruokaturva on myös Yhteis-
vastuukeräyksen kohde. Changemaker 
lähetti Yhteisvastuukeräyksen suojelija 
presidentti Sauli Niinistölle kirjeen, jossa 
pyydettiin ottamaan huomioon myös 
Changemakerin ajamat tavoitteet. Change-
makerin näkemyksenä on, että on perustet-
tava virka vastaamaan siitä, että globaaliin 
ruokaturvaan vaikuttava Suomen kehitys-
yhteistyöpolitiikka on johdonmukaista ja 

pitkäjänteistä. Lisäksi Finnfundin kautta 
rahoitettavien hankkeiden vaikutus paikal-
liseen ruokaturvaan on selvitettävä ennen 
rahoituspäätöstä ja Suomen on edistettävä 
YK:n elintarvikejärjestö FAO:ssa politiikkaa, 
jossa ruokaturvan nähdään laajempana 
osana ympäristökysymyksiä ja yhteiskun-
nallista oikeudenmukaisuutta.  
 Tuoreimpana vaikuttamismuotona 
Changemaker on mukana ajamassa kes-
tävämpää ilmastopolitiikkaa Päästövähen-
nystavoite Pariisin sopimuksen mukaiseksi 
-vetoomuksella yhdessä useiden ympäris-
töjärjestöjen kanssa. Kampanjalla pyritään 
vaikuttamaan kevään 2019 eduskuntavaa-
likampanjoitiin.

KOONNUT: Iida Silfverhuth     KUVAT: Changemaker Finland

Changemaker on kerännyt nuorten vaikuttamislupauksia.
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Suomen Changemaker on osa kansain-
välistä Changemaker-verkostoa, johon 
kuuluu kymmenessä maassa toimivia 
jäsenverkostoja. Yksi sisarverkostoista 
on Kirkon Ulkomaanavun tuella Kambo-
džassa toimiva Cambodian Changemaker 
Network (CNN). Kambodzhan Change-
makerin toiminta keskittyy koulutuksen 
laadun parantamiseen, korkea-asteisen 
koulutuksen merkitykseen ja koulun-

käynnin tärkeyteen. Kampanjoinnilla ha-
lutaan tavoittaa niin opiskelijat, heidän 
vanhempansa, paikalliset virkamiehet 
kuin kansallisen tason päätöksentekijätkin. 
Tempauspäivät ja niissä järjestettävät akti-
viteetit ovat osa tietoisuuden levittämistä.
 Kambodžan Changemaker on muu-
toksessa, sillä jäsenmäärän kasvaessa ja 
kolmivuotisen strategian loppuessa on 
suunniteltava uutta toimintaa. Tulevai-

suuden suunta onkin pohdittavana sen 
suhteen, kuinka maan poliittinen tilanne 
ja kehitys otetaan huomioon ja millaisiin 
yhteistyöprojekteihin lähdetään mukaan. 
Koulutusteema tulee kuitenkin säilymään 
ohjelmassa vielä pitkään.
 Kambodžan Changemakerin koordi-
naattori Chau Sophon vieraili maaliskuussa 
Suomessa. Lue Sophonin haastattelu net-
tisivultamme!

KAMBODŽAN CHANGEMAKER KESKITTYY KOULUTUKSEEN

TULE MUKAAN GLOBALISTIIN!
Syksyn Globalistin lehtityökoulutus järjestetään 1.9. kello 10–17:30 
Changemakerin Helsingin toimistolla osoitteessa Eteläranta 8. 
Koulutuksessa käydään läpi lehtityön perusteet, minkä jälkeen 
pidetään syksyn ensimmäinen toimituskunnan kokous. Mukaan 
ovat lämpimästi tervetulleita niin kokeneet kuin aloittelevatkin 
kirjoittajat.

Syksyn koulutusviikonlopussa syvennyttiin ruokaturvaan.
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Rauharyhmä on pohtinut keväällä keinoja vaikuttaa Suomen 
asevientiin. Suomi on myynyt aseita muun muassa Sau-
di-Arabialle ja muihin Jemenin sisällissotaan osallistuville 
maille, jotka ovat tehneet iskuja myös siviilejä kohtaan. 
Samalla Suomi on antanut humanitaarista tukea Je-
menin siviileille. Vastakohta on räikeä. Suomen vientiä 
ei tule edistää asekaupalla missään tilanteessa, joten 
Changemaker haluaa kampanjoida aseviennin lopet-
tamiseksi.
 Rauharyhmän edustajat tapasivat maaliskuussa yh-
dessä Pelastakaa Lapset ry:n kanssa puolustusministeri Jussi 

Niinistön erityisavustajan Petteri Leinon. Tapaamisessa keskus-
teltiin Suomen Lähi-itään suuntautuvan aseviennin lopet-

tamisesta. Leino korosti keskustelussa, että Suomen 
aseteollisuudessa otetaan huomioon myös ihmisoi-
keusnäkökulma. Changemaker haluaa olla tulevai-
suudessa vaikuttamassa entistä enemmän siihen, 
että Suomella on konflikteissa vahva humanitaarisen 

tuen antajan rooli.
   Rauharyhmän toiminta jatkuu syksyllä. Katso tar-

kemmat tiedot www.changemaker.fi tai ota yhteys matias.
uusisilta@changemaker.fi ja tule mukaan toimintaan!

RAUHARYHMÄ

TEEMARYHMÄT
KOONNUT: Iida Silfverhuth     KUVAT: Changemaker Finland

Changemaker-viikonlopun rauhateemaisessa 
koulutuksessa perehdyttiin etenkin konfliktin 
tunnistamiseen ja sovitteluun, joita harjoiteltiin 
käytännössä ryhmätyön avulla.
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Alkuvuonna startannut ruo-
katurvakampanja jatkuu 
syksyllä. Ruokaturvaa kä-
sitteleviä koulutusiltoja on 
järjestetty eri puolella 
Suomea ja kampanja-
tempauksissa on ke-
rätty vetoomuksia 
hedelmäkorteille. 
 Yhdessä rau-
haryhmän kanssa 
suunnitellaan kon-
fliktinpurkamisen ja ruo-
katurvan yhteyttä selittävää 
koulutusiltaa, sillä konfliktit 
ovat osasyy heikkoon ruoka-
turvaan. Ilmastonmuutoksen 
edetessä myös ruokaturva 
on uhattuna ja näin konflik-

tiherkkyys kasvaa.
 Ilmastonmuutos on ai-
kamme suurimpia ongelmia. 
Tule luomaan kestävää muu-

tosta Changemakerin 
ympäristöryhmään! 

Katso tarkemmat 
tiedot www.chan-
gemaker.fi tai 
ota yhteys jaro.

karkinen@change-
maker.fi

 Ym p ä r i s t ö r y h m ä n 
syksyn ensimmäinen tee-
mailta järjestetään 10.9. 
Changemakerin Helsingin 
toimistolla osoitteessa Etelä-
ranta 8 kello 17–19. Tervetuloa!

Huhtikuussa järjestettävässä 
Changemakerin jäsenkokouk-
sessa valitaan ensi vuodelle pää-
kampanjateema. Talousryhmä 
valmistaa pääkampanjaeh-
dotuksen yritysvastuu-
laista. Yritysvastuulaki 
velvoittaisi yritykset 
huomioimaan eet-
tisen ja ekologisen 
vastuunsa toimin-
nassaan nykyistä 
laajemmin. Lailla saa-
taisiin yritykset toimimaan ta-
valla, joka takaisin kestävämmän 
tulevaisuuden – parhaassa 
tapauksessa laki voisi hillitä yli-
tuotantoa ja ilmastonmuutosta. 
Changemakerin yritysvastuulaki-

kampanjaa ryhdytään toteutta-
maan alkuvuodesta 2019, jolloin 
sillä pyritään vaikuttamaan ke-
vään eduskuntavaaleihin. Vaalien 
jälkeen kampanja keskittyy ke-

räämään allekirjoituksia yri-
tysvastuuvetoomukselle.
  Kehitysmaiden vel-
kakriisi on syventynyt 
viime vuosina. Mikäli 
kiinnostusta ja energiaa 

löytyy, myös tähän aihee-
seen on syytä syventyä.

 Talousryhmän toiminta jatkuu 
syksyllä. Lähde mukaan vaati-
maan vastuullisia taloustoimia, 
joilla edistetään rauhaa ja ympä-
ristönsuojelua! Katso tarkemmat 
tiedot www.changemaker.fi.

YMPÄRISTÖRYHMÄTALOUSRYHMÄ

KIINNOSTUITKO TEEMOISTAMME?
Tule mukaan vaikuttamistoimintaan!

Ennakkotietoa teemoista ei tarvita, innostus ja halu muuttaa maailma 
riittävät. Liity teemaryhmien sähköpostilistoille nettisivuillamme tai 
Facebook-ryhmiin: Changemakerin ympäristöryhmä, Changemakerin 
rauharyhmä ja Changemakerin talousryhmä.

Changemaker-viikonlopun osanottajia Akaan Toijalassa huhtikuussa 2018.
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MISSÄ       
 VIIVYT,
Lapsi odottaa Za’atrin pakolaisleirillä

Jordaniassa. Ehkä vanhempiaan,

sisarustaan tai parasta ystäväänsä.

Ja yhdessä miljoonien muiden

konfliktien koskettamien kanssa

hän odottaa, että pian saapuisi

RAUHA
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Eurooppalaiset elävät rauhallisimmassa 
maanosassa, kertoo vuosittain julkaistava 
Global Peace Index -raportti. Tosin viime 
vuosina mantereen turvallisuutta ovat hei-
kentäneet Turkin epävakaa tilanne, terro-
ri-iskut ja EU:n heikentynyt suhde Venäjään. 
Myös populististen puolueiden nousu ja 
useissa maissa pahentunut korruptio vai-
kuttavat Euroopan turvallisuuteen.
 Maailman rauhallisin maa on vuodesta 
2008 alkaen ollut Islanti. Maassa tehdään 
verrattain vähän rikoksia eikä sillä ole omaa 
armeijaa.
 Monilla mittareilla menestyvä Suomi 
taas on GPI-raportin mukaan kahdeksan-
neksitoista turvallisin maa. Suomalaisten 
luottamus oikeuslaitokseen ja poliisiin on 
kansainvälisesti verrattuna korkealla tasolla. 
Suomen sijoitus on kuitenkin laskenut edel-
lisvuodesta, sillä heikentyneiden Venäjä-suh-
teiden on katsottu lisänneen turvattomuutta.

 LÄHI-IDÄN KONFLIKTIT JATKUVAT
 
Maailman rauhan tila on hieman heiken-
tynyt kymmenessä vuodessa. Kehityksen 
taustalla ovat erityisesti konfliktit Lä-
hi-idässä, kuten Syyriassa ja Irakissa. Af-
ganistanin konflikti on puolestaan jatkunut 
vuosikymmeniä. Pitkäkestoisten konfliktien 
vaikutukset ovat olleet tuhoisia, sillä esimer-
kiksi Syyrian sodassa on seitsemän vuoden 
aikana kuollut yli 400 000 ihmistä.

 Viime aikoina tilanne on pahentunut 
myös sisäisten taistelujen runtelemassa Li-
byassa sekä Saudi-Arabiassa, joka on osal-
lisena useissa lähialueen konflikteissa. Lä-
hi-itä ja Pohjois-Afrikka ovatkin maailman 
rauhattomimpia alueita. 
 Useita maita on kuitenkin edennyt kohti 
rauhaa viimeisen kymmenen vuoden ai-
kana. Eräs viime aikojen merkittävimmistä 
rauhansopimuksista allekirjoitettiin Kolum-
biassa vuonna 2016, kun maan hallinto ja 
Farc-sissit sopivat vuosikymmeniä kestä-
neen sisällissodan lopettamisesta. Myös 

Kambodžassa ja Sri Lankassa on rauhoit-
tunut viime vuosina. Usein rauhaa kohti lii-
kutaan pienin askelin, ja rauhansopimukset 
jäävät väliaikaisiksi ja alueellisiksi.

SODAT LISÄÄVÄT PAKOLAISUUTTA

Taisteluissa kuolleiden määrä on yli nelin-
kertaistunut viimeisen kymmenen vuoden 
aikana.  Merkittävin syy on ollut pitkä ja 
raaka Syyrian sisällissota. Sotien raaistu-
minen on johtanut siihen, että ero rauhal-
listen ja rauhattomien maiden välillä on 
kasvanut. Eräs nykyisten konfliktien erityis-
piirre on niiden alueellisuus: vaikka valtiossa 
käydään sotaa, sen sisällä saattaa olla useita 
rauhallisia alueita. Samalla sota-alueilla on 
usein monia eri toimijoita ja toisiaan vastaan 
taistelevia ryhmiä.
 Terrorismin vaikutus rauhaan on kas-
vanut, sillä terrorismin vuoksi kuolleiden 
määrä on yli kaksinkertaistunut kymme-
nessä vuodessa. Euroopassa on tehty viime 
vuosina useita iskuja, mutta suurin osa 
terrorismista ilmenee Afrikassa ja Aasiassa. 
Kolme neljästä terrorismin aiheuttamasta 
kuolemasta tapahtuu Irakissa, Afganista-
nissa, Nigeriassa, Syyriassa ja Jemenissä. 
Usein siviileihin kohdistuvat terrori-iskut 
ovat osa sodankäyntiä.
 Myös maailman pakolaisten määrä 
on kasvanut merkittävästi kymmenessä 

VIELÄKÖ TÄÄLLÄ

SODITAAN?
TEKSTI: Aaro Immonen     KUVA: Eric Ward / Unsplash

“Suurin osa 
terrorismista tapahtuu 
Afrikassa ja Aasiassa.”

Useat maat ovat 
päässeet lähem-
mäksi rauhaa. 
Kuitenkin samalla 
sotien uhrien ja pa-
kolaisten määrä on 
kasvanut.
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vuodessa. Kotinsa jättäneitä ihmisiä on 
yli 65 miljoonaa, eli Ranskan asukasluvun 
verran. Erityisesti Syyrian sota on nostanut 
pakolaisten määrää, sillä yli puolet maan 
asukkaista on lähtenyt kotoaan. Myös Af-
ganistanista ja Etelä-Sudanista on lähtenyt 
liikkeelle miljoonia pakolaisia.

ILMASTONMUUTOS UHKAA 
RAUHAA

Ilmastonmuutos on yksi suurimmista te-
kijöistä, jotka uhkaavat rauhaa tulevaisuu-
dessa. Tutkijoiden mukaan yhteys ilmas-
tonmuutoksen ja konfliktien välillä näkyy 
jo. Myös YK:n pääsihteeri António Guterres 
on ilmaissut huolensa ilmastonmuutoksen 
vaikutuksesta globaaliin rauhaan.
 Ilmastonmuutos saa aikaan moni-
mutkaisia tapahtumasarjoja. Ympäristön 
kärsiessä maanviljelysolot heikkenevät 
ja vesipula pahenee, jolloin maaseudulta 
muutetaan yhä useammin kaupunkiin. 
Mikäli tulevaisuudennäkymät ovat kau-

pungissa heikot, suunnataan usein naa-
purivaltioihin tai toiselle mantereelle. 
Väestöpaineen siirtyessä paikasta toiseen 
konfliktin uhka kasvaa, koska valtiot eivät 
pysty reagoimaan suuriin muutoksiin te-
hokkaasti. 
 Esimerkki tästä kehityksestä on nähty 
Syyriassa, jossa ilmastonmuutos on pa-
hentanut maaseudun kuivuutta. Tämän 
vuoksi puolitoista miljoonaa ihmistä pa-
keni kaupunkeihin, joissa köyhyys ja tyy-
tymättömyys hallintoon purkautuivat lo-
pulta nykyisen konfliktin taustalla oleviksi 
protesteiksi ja yhteenotoiksi.

KAIKKI KONFLIKTIT EIVÄT NÄY 
MEDIASSA

Medialla on merkittävä rooli siinä, kuinka 
rauhalliselta tai rauhattomalta maailma 
näyttäytyy. Tiedotusvälineissä tapahtumat 
esitetään usein spektaakkeleina, jolloin 
näyttävä kuvamateriaali ja vaikuttava ker-
ronta korostuvat. Lähellä tapahtuvat ja 

paljon kuolonuhreja vaativat tapahtumat 
saavat eniten näkyvyyttä.
 Sen sijaan monet pitkäkestoiset konfliktit 
jäävät mediassa pienemmälle huomiolle. 
Mielenkiinto pitkäkestoisiin konflikteihin vä-
henee, ja ne jäävät sivuun, kun tilalle tulee 
uusia tapahtumia. Esimerkiksi Meksikon 
huumesodassa kuolee vuosittain tuhansia 
ihmisiä, mutta Euroopassa se nousee har-
voin otsikoihin.

Lähteet:

- Institute for Economics and Peace Global Peace 

Index 2017 -raportti

- Juttua varten on haastateltu Tampereen yli-

opiston Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskuksen 

(TAPRI) professori Tarja Väyrystä.

“Populististen 
puolueiden nousu 

vaikuttaa Euroopan 
turvallisuuteen.”
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 KOLUMBIA ODOTTAA 

TODELLISTA 
RAUHAA
TEKSTI: Sofia Marin

Sissiarmeija FARCin joukkojen kapina 
vuonna 1964 aloitti Kolumbian sisällis-
sodan. Sodan aikana arviolta 220 000 ih-
mistä kuoli ja seitsemän miljoonaa joutui 
jättämään kotinsa. Konfliktissa oli FARCin ja 
hallituksen joukkojen lisäksi useita muitakin 
osapuolia, mutta FARC oli kapinallisryh-
mistä merkittävin. Se teki hyökkäyksiä niin 
sotilaallisiin, poliittisiin kuin taloudellisiinkin 
kohteisiin.
 FARC (esp. Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de Colombia) syntyi vuonna 

1964 Kolumbian Kommunistisen Puolueen 
marxilaista ideologiaa seuraavista jäsenistä. 
He kapinoivat silloista hallitusta vastaan 
ja tarttuivat aseisiin syrjäyttääkseen sen. 
Sissiliikkeen synnyn taustalla olivat myös 
yhteiskunnan sosiaalinen kahtiajako ja epä-
tasa-arvo sekä kiistat maanomistuksesta. 
Suuret maa-alat oli jaettu pienen eliitin 
kesken, mistä vähävaraiset maanviljelijät 
kärsivät. Toimintaansa FARC rahoitti muun 
muassa kidnappauksista saaduilla lunnailla 
ja huumekaupalla. Euroopan unioni ja Yh-

dysvallat ovat luokitelleet FARCin terroristi-
järjestöksi.

RAUHANSOPIMUKSEEN 
KULJETTIIN PITKÄ TIE

Rauhansopimusta FARCin kanssa yritettiin 
saada aikaan jo 80-luvulta lähtien siinä 
kuitenkaan onnistumatta. Vuonna 2012 
Kolumbian presidentti Juan Manuel Santos 
aloitti taas uudet rauhanneuvottelut, jotka 
kestivät neljä vuotta. Hallituksen tavoit-
teena oli saada maahan pysyvä rauha, kun 
taas sissit neuvottelivat saadakseen armah-
duksen ja pääsyn poliittisen vaikuttamisen 
piiriin.
 Nämä neuvottelut olivat historialliset, 
sillä rauhansopimus saatiin aikaiseksi. So-
pimus kuitenkin kaatui siitä järjestetyssä 
kansanäänestyksessä, kun niukka enem-

Kolumbian hallitus solmi rauhansopimuksen 
sissiarmeija FARCin kanssa vuoden 2016 
marraskuussa. Sopimus lopetti yli 50 vuotta 
jatkuneen sisällissodan. Maan ongelmia se ei 
kuitenkaan ratkaissut.
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“Sissiliikkeen synnyn taustalla 
olivat myös yhteiskunnan 
sosiaalinen kahtiajako ja 
epätasa-arvo sekä kiistat 

maanomistuksesta.”
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mistö kolumbialaisista vastusti sopimusta. 
Vastustajien mielestä sopimus oli aivan 
liian edullinen murhiin ja väkivaltaan syyl-
listyneille sisseille, ja kansalaiset vaativat 
järjestön jäsenille kovempia tuomioita. 
Rauhansopimus vedettiin siis takaisin 
muutoksia varten. Uudesta sopimuksesta 
ei enää järjestetty kansanäänestystä, vaan 
se vain hyväksytettiin parlamentissa.

MURHAT JA KÖYHYYS JATKUVAT 
YHÄ

Norjalaisen politiikan tutkijan Johan Gal-
tungin mukaan rauhan käsite voidaan 
jakaa negatiiviseen ja positiiviseen rauhaan. 
Negatiivinen rauha tarkoittaa vain sodan 
poissaoloa, mutta ei takaa yhteiskunnan 
ja ihmisten hyvinvointia. Positiivinen rauha 
taas edellyttää sotaan johtavien syiden 
poissaoloa. Siihen liitetään usein myös 
hyvin toimiva hallinto, ihmisoikeuksien 
toteutuminen, vapaa tiedonvälitys ja vä-
häinen korruptio.
 Kolumbiassa saavutettiin negatiivinen 
rauha, kun sota poistui rauhansopimuksen 
myötä. Rauhansopimus ei kuitenkaan 
lopettanut väkivaltaa, joten se ei tuonut 
maahan positiivista rauhaa.
 Rauhansopimusta seuraavana vuonna 
2017 murhaluvut olivat alhaisimmat nel-

jäänkymmeneen vuoteen. Ihmisoikeusakti-
vistien ja kyläpäälliköiden murhat ovat kui-
tenkin lisääntyneet sopimuksen jälkeisenä 
aikana.
 Samalla maanomistus on yhä keskit-
tynyt harvojen käsiin, eli maaseudun köy-
hyys jatkuu. Maanomistuskysymys mai-
nitaan rauhansopimuksessa, mutta sen 
ratkaisemisesta ei päästä yksimielisyyteen. 
Ratkaisua monimutkaistaa myös vuosia jat-
kunut laiton maamyynti. Valtio on luvannut, 
että maansa menettäneet saisivat maita 
takaisin. Maanomistajat ovat kuitenkin jopa 
väkivallan keinoin tehneet selväksi, että he 
eivät aio luopua maistaan.

SISSIT ETSIVÄT PAIKKAANSA 
YHTEISKUNNASSA

FARC luovutti aseensa ja lopetti huume-
kaupan rauhansopimuksen ehtojen mu-
kaisesti. Kolumbia on kuitenkin edelleen 
paikoitellen huumekartellien välinen sota-
tanner, mistä kärsivät myös sivulliset.  Muut 
kartellit ovat ottaneet haltuun FARCin 
jättämän tyhjiön, ja huumeiden viljely on 
lisääntynyt.
 Osaa entisistä FARC-sisseistä odottaa 
oikeudenkäynti, ja osa on aloittanut siviili-
elämän rauhansopimuksessa mainitun so-
peuttamisohjelman turvin. Ohjelmaa ei ole 

kuitenkaan pantu kaikkialla täytäntöön so-
pimuksen mukaisessa aikataulussa. Monet 
entisistä FARCin jäsenistä ovat vailla työtä, 
pankkitiliä ja henkilöpapereita. Jotkut ovat 
liittyneet rikollisjengeihin. 
 Rauhansopimus ei siis tuonut Kolum-
biaan rauhaa, eikä valtio ole kyennyt täyt-
tämään tehtäväänsä kansalaisten turvalli-
suuden takaajana FARCin lopetettua. Sissit 
ovat perustaneet poliittisen puolueen, jonka 
kautta he pyrkivät vaikuttamaan ja käyvät 
keskustelua yhteiskunnallisista aiheista. Po-
liittinen vuoropuhelu aseiden sijaan onkin 
olennainen askel kohti positiivista rauhaa, 
jonka saavuttaminen auttaisi ennaltaeh-
käisemään uusia konflikteja. Vakaa yhteis-
kunta ja positiivinen rauha ovat kuitenkin 
vielä kaukana, sillä yli 50 vuotta kestäneestä 
konfliktista toipuminen vie pitkään.

Lähteet:
- YLE: Maailmanpolitiikan arkipäivää: 
Kolumbian hauras rauha 
- The Guardian: Joe Parkin Daniels: ’There’s 
nothing for us’: Farc rebels search for purpose 
a year after historic deal
- BBC: Who are the Farc?
- BBC Mundo: ¿Por qué empezó y qué pasó 
en la guerra de más de 50 años que desangró 
a Colombia?
- Colombiano: Tasa de homicidios en 
Colombia en 2017 es la más baja en 30 años
- YLE: Kolumbiassa alkoi uusi aika – 
Vasemmistolaiset Farc-sissit lähtivät 
politiikkaan

“Rauhansopimus ei tuonut Kolumbiaan rauhaa, 
eikä valtio ole kyennyt täyttämään tehtäväänsä 
kansalaisten turvallisuuden takaajana FARCin 

lopetettua.”
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 AVAIN SYYRIAN

RAUHAAN
Syyrian diktatorinen hallinto on 
ollut vallassa yli 50 vuotta ja 
maassa on jatkunut seitsemän 
vuotta 2000-luvun tuhoisin sota. 
Syyrian sota on monimutkainen, 
sillä osapuolia on lukuisia. Useat 
valtiot ja kansainväliset toimijat 
ovat puuttuneet tilanteeseen po-
liittisesti ja sotilaallisesti, ja sotaan 
osallistuneilla on voimakkaita 
eturistiriitoja. Lisäksi YK:n turval-
lisuusneuvosto on halvaantunut 
Venäjän käyttäessä veto-oikeut-
taan.
 Samalla Syyria on sisäisesti 
hajalla. Presidentti Al-Assadin 
hallinnon vastustajat koostuvat 
keskenään eripuraisista ryhmistä ja 
suurimpana ongelmana on, minkä 
tahon kanssa rauhasta tulisi neu-
votella.
 Kansannousun tavoitteet olivat 
alkujaan selkeät: ihmisarvon kun-
nioittaminen, sananvapaus ja kor-
ruption kitkeminen. Tavoitteiden 
ajamisessa on kuitenkin tehty 
suuria virheitä, mikä sinänsä ei 
ole ihme kaoottisessa tilanteessa. 
Erityisesti se, että osa järjestäy-
tymään pyrkivistä syyrialaisista 
on omaksunut ohjelmaansa ul-
kopuolisten maiden kuten Turkin, 
Saudi-Arabian ja Qatarin tavoit-

teita, on pitkittänyt sotaa, sillä 
näille maille sodan jatkuminen on 
kannattavampaa kuin sen päätty-
minen. Syyriasta rauha ja demo-
kratia voisi levitä naapurimaihin, 
mitä naapurimaat eivät halua.
 Ainoa avain rauhaan on syyria-
laisten käsissä. Alkuperäisen kansan-
nousun osapuolten on ryhdyttävä 
keskinäisiin neuvotteluin ja löydet-
tävä yhdessä tie vakauteen. Tämä ei 
ole helppoa, sillä sodan juuret ovat 
syvällä. Yhteistä päämäärää aja-
maan onkin luotava vahva, kaikkia 
kansannousun tahoja edustava elin, 
jonka kanssa voitaisiin aloittaa us-
kottavat rauhanneuvottelut.
 Suomi on osoittanut historias-
saan viisautta ja yhteistyökykyä rat-
komalla vaikeitakin sisäisiä ristiriitoja. 
Kokemuksellaan Suomi voisi tukea 
myös Syyriaa rakentamaan luotta-
musta sodan erottamien ryhmien 
välille. Tätä tekee muun muassa 
Syria Initiative -rauhanhanke, jonka 
on käynnistänyt Suomen Lähe-
tysseura yhdessä Common Space 
Initiative -järjestössä toimivien syy-
rialaiskumppanien kanssa.
 Syyria kaipaa nyt kipeästi tällaisia 
hankkeita. Sota on rikkonut maan 
niin perusteellisesti, että ilman neu-
vokasta tukea emme selviä.

Puheenvuoro

“Suurimpana ongelmana 
on, minkä tahon kanssa 

rauhasta tulisi neuvotella.”

Mania Alkhatib
Suomi-Syyria Ystävyysseuran puheenjohtaja  
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LIIOITELTU
TEKSTI: Matias Uusisilta

Uskonnollisina pidettyjen konfliktien taustalta 
löydetään usein myös muita syitä, kuten etnisiä 
tai maa-alueiden hallintaan liittyviä ristiriitoja.

Kaikki maailmanuskonnot pitävät hyveinä hyvin 
samanlaisia asioita: rehellisyyttä, anteliaisuutta, 
oikeudenmukaisuutta, väkivallattomuutta ja 
anteeksiantamista. Kaikista niistä löytyy myös 
jonkinlainen kultaiseen sääntöön verrattava 
opetus, jonka mukaan kanssaihmisiä on koh-
deltava niin kuin itseään haluaisi kohdeltavan.
 Kristinuskossa ohjataan tekemään toiselle 
niin kuin tahtoisi itselleen tehtävän, islamissa 
kehotetaan toivomaan toiselle sitä mitä toi-
voisi itselleen. Buddhalaisuudessa ja hindulai-
suudessa taas neuvotaan olemaan tekemättä 
toiselle niin kuin ei tahtoisi itselleen tehtävän. 
Nämä yhtäläisyydet luovat pohjaa myös us-
kontojen väliselle rauhantyölle.
 

USKONTOJEN KAKSIJAKOINEN ROOLI
 
Uskonnollisia kirjoituksia on kuitenkin käytetty 
myös vihan edistämiseen. Uskontojen luontee-
seen liittyykin kaksijakoisuus; ne voivat kan-
nustaa joko suvaitsevaisuuteen ja ihmisarvon 
tunnustamiseen tai vihaan muunuskoisia vas-
taan. Onkin tärkeää tiedostaa, että uskonnot 
itsessään eivät ole hyviä tai pahoja, mutta niitä 

on historian saatossa hyödynnetty sekä hyvin-
voinnin rakentamiseen että tuhoamiseen.
 Uskontoihin liittyy myös niin kutsuttu 
profeetallinen ulottuvuus, joka kannustaa 
puuttumaan sortoon, syrjintään ja epäoikeu-
denmukaisuuteen. Tätä toteuttavat kaikki ne 
uskonnolliset yksilöt, ryhmittymät ja instituu-
tiot, joita uskonto motivoi heikommassa ase-
massa olevien puolustamiseen tai sortaviin 
rakenteisiin puuttumiseen. Esimerkiksi Suo-
messa evankelis-luterilainen kirkko on ottanut 
kantaa turvapaikanhakijoiden ja paperittomien 
oikeuksien puolesta.
 

USKONTOJEN VAIKUTUS 
KONFLIKTEIHIN ON YLIKOROSTUNUT

Uskontojen vaikutusta rauhaan ja konflikteihin 
on tarkasteltu akateemisessa tutkimuksessa. 
Uppsalan yliopiston professori Isak Svensson 
on tutkinut Uppsala Conflict Data Programme 
-tietokannan avulla uskontojen suhdetta kon-
flikteihin. 
 Tulokset ovat yllättäviä. Vain 28 prosenttia 
vuosien 1975−2010 konflikteista on ollut sel-

USKONTOJEN VAIKUTUSTA
KONFLIKTEIHIN ON
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laisia, joissa on mukana uskonnollisia tekijöitä 
ja näissäkin tapauksissa uskonnolliset tekijät 
ovat harvoin olleet konfliktin keskiössä.
 Svenssonin mukaan uskonnollisiksi lei-
matuissa konfllikteissa onkin usein taustalla 
muita syitä, kuten etnisiä tai maa-alueiden 
hallintaan liittyviä konflikteja. Etnisissä kon-
flikteissa uskonnot eivät useinkaan ole kon-
fliktin alullepanijoita, vaan osapuolten kan-
sallista identiteettiä vahvistavia tekijöitä. 
 Kun uskontoja syytetään sotien aloitta-
misesta, unohdetaan, että sodat ja konfliktit 
ovat luonteeltaan aina moniulotteisia. Us-
konnollisista konflikteista puhuminen vää-
ristää keskustelua ja yksinkertaistaa konflik-
tien luonnetta.
 Konfliktien motiiveja tarkasteltaessa 
onkin ymmärrettävä osapuolten motiivien 
olevan moninaisia, ja uskonnon olevan vain 
yksi näistä. Konfliktien moniulotteisuuden 
käsitteleminen mediassa voi olla hankalaa 
ja konflikteja saatetaan esittää todellisuutta 
yksinkertaisempina, mikä voi johtaa vääri-
nymmärryksiin.

USKONNOT RAKENTAMASSA
RAUHAA
 
Vaikka länsimaissa yhteiskunnat ovatkin 
maallistuneet viimeisen vuosisadan aikana, 
globaalisti edelleen yli 80 prosenttia ihmi-
sistä on jonkin uskonnollisen yhdyskunnan 

jäseniä. Erityisesti uskonnollisuus on läsnä 
globaalissa etelässä. Uskonnollisilla yh-
teisöillä onkin erityinen rooli ja potentiaali 
rauhan rakentamisessa, sillä ne ovat osa 
ihmisten arkea  − myös siellä missä on kon-
flikteja.
 Uskonnollisten instituutioiden mahdol-
lisuus vaikuttaa ihmisten toimintaan ja nä-
kemyksiin on suurempi kuin ulkopuolisilla 
rauhanneuvottelijoilla, jotka usein edustavat 
eri uskontoa, kulttuuria ja etnisyyttä. Lisäksi 
uskonnollisilla johtajilla on tärkeä rooli yhtei-
söjen moraalisina johtajina.
 Uskonnolliset instituutiot nauttivat usein 
yhteisön luottamusta myös tilanteissa, 
joissa kansalaisyhteiskunta on sortunut ja 
muut yhteiskunnalliset instituutiot nähdään 
korruptoituneina. Tätä erityisasemaa ovat 
hyödyntäneet esimerkiksi katolisen kirkon 
piispat 1960–1970-lukujen Etelä-Ameri-
kassa, missä katolisella kirkolla oli valta-ase-
mansa johdosta merkittävä rooli valtioiden 
rikollisen toiminnan julkituomisessa ja vas-
tarinnan organisoimisessa.
 

USKONNOLLISET YHTEISÖT 
KONFLIKTIEN JÄLKEISESSÄ 
RAUHANTYÖSSÄ
 
Pelkkä konfliktin päättyminen ei takaa rauhaa. 
Valtiot ovat konfliktien jälkeen haavoittuvassa 
tilassa ja tarvitsevat tukea.

“Uskonnollisilla 
yhteisöillä on 
erityinen rooli 
nimenomaan 

konfliktin jälkeisessä 
rauhantyössä 
ja rikkinäisten 
kansakuntien 

korjaamisessa.”
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 Uskonnollisilla yhteisöillä on erityinen rooli 
nimenomaan konfliktin jälkeisessä rauhan-
työssä ja rikkinäisten kansakuntien korjaami-
sessa. Esimerkiksi apartheidin jälkeisen Ete-
lä-Afrikan totuuskomissiossa kirkkojen asema 
oli selkeä: Etelä-Afrikan arkkipiispa Desmond 
Tutu toimi puheenjohtajana komissiossa, kun 
kansallista identiteettiä ja osapuolten välisiä 
suhteita rakennettiin uudelleen.
 Konfliktien jälkeen kansat tarvitsevat tukea 
sotatraumoihin ja konflikteista selvinneiden 
uskonnollisten instituutioiden piiriin hakeutuu 
usein apua tarvitsevia ihmisiä. Uskonnollisilla 
instituutioilla onkin suuri vastuu sotien ja 
konfliktien koskettamien ihmisten kohtaami-
sessa. 
 Uskonnolliset yhteisöt ja johtajat voivat yh-
distää sisällissotien jakamia kansoja ja auttaa 

etnisten konfliktien osapuolia molemmin-
puolisessa anteeksiannossa. Uskontojen opit 
oikeudenmukaisuudesta ja armollisuudesta 
voivat auttaa tunnustamaan tapahtuneet 
vääryydet ja jatkamaan eteenpäin.
 

USKONNOT VOIVAT LISÄTÄ 
VUOROPUHELUA JA YMMÄRRYSTÄ
 
Uskontoa käytetään jatkuvasti sodissa ja konflik-
teissa oikeuttamaan sotarikoksia ja vihaa toista 
osapuolta vastaan. Samalla uskontokuntien 
tekemällä rauhantyöllä on valtava potentiaali 
rauhan rakentamisessa. Uskonnollinen rau-
hantyö tunnustaa nämä molemmat puolet ja 
kannustaa uskonnollisia instituutioita ja yksilöitä 
vaalimaan uskontonsa ulottuvuuksia, jotka kan-
nustavat suvaitsevaisuuteen ja rauhaan.

 Vaikka uskontojen on joissain yhteyksissä 
ennustettu häviävän maailmasta, vaikuttavat ne 
säilyttävän merkityksensä niin ihmisten arjessa 
kuin maailmanpolitiikassakin. Tästä syystä on 
tärkeää tunnustaa uskontojen olevan aktiivinen 
osa ihmisten elämää ja arkea. Juuri arjessa ta-
pahtuva uskontojen välinen vuoropuhelu luo 
sellaista yhteisymmärrystä, joka rakentaa pohjaa 
uskontojen yhteisten oppien tukemiselle.

Lähteet:
- Isak Svensson - Ending Holy Wars: Religion 
and Conflict Resolution in Civil Wars
- Religion and peacebuilding / edited by 
Harold Coward and Gordon S. Smith
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RAUHAA VOI 
EDISTÄÄ MYÖS
TAITEELLA

”Voimme luoda parempia edellytyksiä rau-
halle lisäämällä omalla toiminnallamme 
kaikin tavoin myötätuntoa ja keskinäistä 
ymmärrystä maailmassa”, sanoo Paleface 
eli Karri Miettinen. 
 Ennakkoluuloja vastaan voi taistella 
puuttumalla ympärillä olevaan rasismiin. 
 “Jokainen voi riemuita ihmiskunnan 
monimuotoisuudesta ja kohdata toiset ta-
savertaisina,” Paleface muistuttaa. 
 “Rauhan toteutumiseen vaikuttavat 
myös jokapäiväiset valinnat, joita teemme. 
Rauhaa voi edistää laulamalla laulun tai te-
kemällä taidetta. Sitä voi edistää osallistu-
malla, luomalla yhteisöllisyyttä ja rakenta-
malla siltoja eri kulttuurien ja ihmisryhmien 
välille”.  
 Rauhaa voi edistää myös kulutusvalin-
noilla. ”Boikotti on toimiva keino olla tuke-
matta sotia ja vääryyttä”, Paleface toteaa. 

 Jokainen voi sitoutua väkivallattomuu-
teen omassa elämässään ja toimia esimerk-
kinä muille. ”Myös pasifistinen suomalais-
nuori tekee suuren uhrauksen menemällä 
totaaliin”, pohtii Paleface.

PARHAAT VINKIT NUORELLE 

RAUHANRAKENTAJALLE
Nuorten mahdollisuudet vaikuttaa rauhaan 
saattavat tuntua mitättömän pieniltä maa-
ilmassa, jossa konfliktit ovat monimutkaisia. 
Nuoret voivat silti tehdä valtavan paljon. 
Kysyimme vinkit siihen, miten nuoret voivat 
edistää rauhaa.

TEKSTI: Kreeta Koskijoki

Kuka?
Karri Miettinen eli Paleface 
on rap-artisti ja aktivisti.

“Boikotti on toimiva 
keino olla tukematta 
sotia ja vääryyttä”

- Karri Miettinen, Paleface

“Rauhan toteutumiseen vaikuttavat jokapäiväiset valinnat, joita teemme. Rauhaa voi edistää 
laulamalla laulun tai tekemällä taidetta” sanoo Paleface.
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Kuka?
Anni Lahtinen on Sadankomitean 
pääsihteeri. Sadankomitea on 
antimilitaristinen ja pasifistinen 
rauhanjärjestö.

Kuka?
Tuuli Vauramo on African Caren 
hankevastaava. African Care on 
monikulttuurinen kanslaisjär-
jestö, joka  joka pyrkii vahvista-
maan erityisesti naisten asemaa 
ja toimintamahdollisuuksia  
Suomessa sekä kehitysmaissa. 

“Ei ole olemassa niin pientä tekoa, 
etteikö sillä olisi merkitystä.”

- Anni Lahtinen

“Rauha lähtee 
yksilöistä, heidän 

välisistä suhteistaan 
ja toisten 

kunnioituksesta.”
- Tuuli Vauramo

RAUHAA 
EDISTETÄÄN
ARKISILLA TEOILLA
Rauhanjärjestö Sadankomitean pääsih-
teeri Anni Lahtinen uskoo, että rauhaa voi 
edistää toimilla, jotka lisäävät yhteiskunnan 
hyvinvointia, vähentävät eriarvoisuutta ja 
ehkäisevät ilmastonmuutosta. 
 ”Muutos lähtee yksilöstä ja rauhaa edis-
tetään joka päivä arkisilla teoilla. Ei ole ole-
massa niin pientä tekoa, etteikö sillä olisi 
merkitystä”, Lahtinen kiteyttää. 
 Nuorten toiminta rauhan puolesta on eri-
tyisen tärkeää. Lahtinen haluaakin korostaa, 
että nuoret voivat edistää rauhaa vaikut-
tamalla lähipiiriinsä sekä yhteiskunnan 
rakenteisiin. “Nuorten rauhantyö on ihan 
yhtä tärkeää kuin kenen tahansa rauhantyö, 
mutta nuorissa on usein vahvempana into 
ja uskallus muuttaa maailmaa.” 
 Nykyisten yhteiskunnan rakenteiden 
kyseenalaistaminen ja uudistaminen voi 
usein tuntua vaikealta, mutta se ei koskaan 
ole mahdotonta. ”Rauhan puolesta toimi-
minen vaatii rohkeutta. Se, että jokin asia 
on aina tehty tietyllä tavalla ei kuitenkaan 
tarkoita, etteikö sitä voisi tulevaisuudessa 
tehdä toisin”, hän toteaa.

“Rauhan toteutumiseen voi jokainen vai-
kuttaa omalla toiminnallaan, sillä rauha 
lähtee yksilöistä, heidän välisistä suhteis-
taan ja toisten kunniottamisesta”, sanoo 
Tuuli Vauramo African Care-järjestöstä. 
 Rauhaan voi vaikuttaa esimerkiksi kulu-
tustottumuksillaan. 
 ”Jos emme välitä siitä, millaisissa olo-
suhteissa vaatteemme ommellaan, ruo-
kamme kasvatetaan ja älypuhelimemme 
valmistetaan, vahvistamme talouden 
epätasa-arvoisia rakenteita. Näiden ra-
kenteiden vuoksi ihmiset toisella puolella 
maailmaa joutuvat työskentelemään 
epäinhimillisissä olosuhteissa,” Vauramo 
muistuttaa. 
 Hän huomauttaa, että Suomessa on 
ollut havaittavissa asenteiden kiristymistä 
ja halventavien asioiden sanominen eri 
kansanryhmistä vaikuttaa aiempaa hyväk-
syttävämmältä. Nuoret voivat kuitenkin 

ottaa kantaa lähipiirinsä asenteisiin ja tais-
tella negatiivisia stereotypioita vastaan. 
 ”Jos joku kaveriporukassasi kertoo ra-
sistisen vitsin, voit tehdä selväksi, että vitsi 
ei mielestäsi ole hauska. Jos tilanne on 
sopiva, voit myös kertoa muille, miksi ste-
reotypioiden viljely on haitallista”, Vauramo 
vinkkaa. .
 ”Koska tasa-arvoinen ja hyvinvoiva yh-
teiskunta on paras tae rauhalle, voimme 
vahvistaa rauhaa  ottamalla selvää oman 

toimintamme vaikutuksista ja murtamalla 
epätasa-arvoa aiheuttavia rakenteita”, 
Vauramo lisää. . 
 “Meille jokaiselle tekee myös hyvää tu-
tustua eri taustoista tuleviin ihmisiin, jolloin 
voimme kyseenalaistaa stereotypiamme 
ja  oppia ymmärtämään erilaisia ajattelu-
tapoja”. 
 Vauramo haluaakin kannustaa  nuoria 
myös mukaan poliittiseen päätöksen-
tekoon ja järjestötoimintaan, sillä nuoret 
voivat olla tärkeässä asemassa, kun van-
hoja asenteita ravistellaan.

Anni Lahtinen uskoo, että nuorissa on vahva into 
ja uskallus muuttaa maailmaa.

Tuuli Vauramo korostaa, että jokainen nuori 
voi rakentaa rauhaa esimerkiksi puuttumalla 
rasistiseen puheeseen.

RASISTISIIN VITSEIHIN PITÄÄ PUUTTUA
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Kun jalka ei kävele, silmä ei näe tai korva ei kuule

KUVA: Unsplash / Ben Pauer
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Nepal on pieni, noin 30 miljoonan ihmisen 
asuttama maa Aasiassa ja maantieteellisesti 
vertaansa vailla: silmiä hivelevän Himalajan 
vuoriston, Intian ja Kiinan väliin sijoittuvan 
valtion alueella on kahdeksan maailman 
kymmenestä korkeimmasta vuoresta, mu-
kaan lukien kuuluisa Mount Everest. 
 Värikkään kulttuurin ja perinteiden vuo-
ristomaassa on kuitenkin paljon haasteita. 
Nepal on yksi maailman köyhimmistä 
sekä vähiten kehittyneistä maista ja tällä 
hetkellä riippuvainen muiden valtioiden 
tarjoamasta kehitysavusta. 86 prosenttia 
Nepalin väestöstä asuu edelleen maaseu-

dulla, kun kaupunkilaisten osuus väestöstä 
on vain 14 prosentin luokkaa. Aikuisista 
noin 60 prosenttia osaa lukea, mutta kou-
lutuksen keskeyttäminen on yleistynyt 
viime vuosina. 
 Poliittinen epävakaus ja vuonna 2006 
päättynyt yli kymmenvuotinen sisällissota 
ovat jakaneet etnisesti, uskonnollisesti 
ja kielellisesti moninaista kansaa. Lisäksi 
Nepal taistelee lukuisten sosiaalisten 
haasteiden, kuten vähemmistöjen heikon 
aseman sekä virallisesti lakkautetun, mutta 
edelleen käytännössä toimivan, kastijär-
jestelmän kanssa.

 Vammaiset, eli liikuntarajoitteiset, kuurot 
ja sokeat sekä mielenterveysongelmaiset 
ovat yksi maan syrjityimmistä ryhmistä. 
Heitä on virallisten tilastojen mukaan vajaat 
2 prosenttia väestöstä, mutta todellinen 
luku sijoittuu asiantuntija-arvioiden mukaan 
10-12 prosentin tienoille. 
 Vammaisten asemaa varjostaa Nepalin 
pääuskontoon, hindulaisuuteen, kuuluva us-
komus jälleensyntymisestä ja oman aseman 
määräytymisestä edellisen elämän tekojen 
perusteella  Myös vammaisuuden katso-
taan johtuvan aiemman elämän synneistä 
ja vammaisuus nähdään näin ollen itseai-

Krishna hivuttautuu tottuneesti lähemmäs vuoren seinämää soratien 
muuttuessa pikkuhiljaa kapeammaksi, lopulta muodostaen vain yhden 

jalkaterän levyisen polun. Vasemmalla puolella on äkkijyrkkä, monen sadan 
metrin pudotus tuntemattomaan, jonne monet jalat ovat lipsahtaneet.

***

Tuttu kivinen uloke osuu kämmeneen samalla, kun eloisaa puhetta alkaa kantautua korviin. Krishna ei näe, mutta hän tietää olevansa 
lähellä. Hän on yksi niistä onnekkaista sokeista, jotka ovat päässeet kouluun Nepalissa. 

Nepalin jyrkkä maasto 
hankaloittaa erityisesti 
vammaisten liikkumista.

KUVA: Jari Kivelä / Kirkon ulkomaanapu



heutettuna ja ansaittuna. Tämä ajattelutapa 
heikentää vammaisten oikeuksia, toiminta-
mahdollisuuksia ja asemaa kaikilla elämän 
osa-alueilla. 
 Arviolta 60 prosenttia vammaisista ei ole 
minkään virallisen koulutuslaitoksen piirissä, 
ja onnekkaidenkaan kohdalla tarvittavia 
koulutusta tukevia toimenpiteitä ei usein ole 
saatavilla. Tiedon ja osaamisen vähäisyys 
opettajien keskuudessa asettaa vammaiset 
kouluissa eriarvoiseen asemaan. Kuuron on 
hankala oppia, jos hän ei kuule mitä opete-
taan, eikä viittomakielen osaajaa ole paikalla. 
 Tarvittavan tekniikan ja apuvälineiden 
puute vie herkästi motivaatiota, minkä 
vuoksi iso osa jättää koulun kesken. Eri-
tyisoppilaitoksia on harvassa, eikä pitkien 
matkojen taittaminen ole liikuntarajoittei-
selle köyhän perheen lapselle välttämättä 
mahdollista.
 Vammaisten liikkumismahdollisuuksia  
rajoittaa myös Nepalin kehittymätön infra-
struktuuri. Päällystettyjä, hyväkuntoisia teitä 
on vähän, eikä liikuntarajoitteisten erityisiä 
tarpeita oteta rakentamisessa huomioon. 
Kylän ainoa vessa tai puhtaan veden hana 
voivat olla vammaiselle saavuttamatto-
missa pyörätuoliramppien loistaessa pois-
saolollaan. 
 Maanjäristysten ja maanvyöryjen kaltai-
sille luonnonkatastrofeille herkällä alueella 
vammaiset ovat myös huomattavasti muita 
alttiimpia tapaturmille. Terveydenhuollon 
heikon tason ja vaikeiden kulkuyhteyksien 
takia he eivät saa tarvitsemaansa sosiaalista 
ja terveydellistä tukea. 
 Mielenterveysongelmat ovat Nepalissa 
yleisiä, mutta usein niistä kärsiviä lähete-
tään ammattitaitoisen terveydenhoitohen-
kilökunnan puuttuessa kansanparantajien 
luokse. Mielenterveysongelmia myös pi-
detään joko pahojen henkien tai tarttuvien 
tautien aiheuttajana, jolloin tukea ei osata 
kohdentaa oikein. 

“Vammaiset, eli 
liikuntarajoitteiset, 

kuurot ja sokeat sekä 
mielenterveysongelmaiset 

ovat yksi maan 
syrjityimmistä ryhmistä.”

Maaseudun käymälöiden käyttö 
on vammaisille vaikeaa.

KUVA: Riina Laurila



 Vammaiset kohtaavat nepalilaisessa yh-
teiskunnassa paljon syrjintää ja ala-arvoista 
kohtelua. Heidät suljetaan päätöksenteosta 
sekä sosiaalis-kulttuurisista toiminnoista ul-
kopuolelle kouluissa, työpaikoilla ja muissa 
yhteisöissä. Häpeä ja piilottelu ulottuvat 
myös perhe-elämään – pahimmillaan vam-
mainen henkilö saattaa elää koko elämänsä 
yhden huoneen sisällä. 
 Ihmiset voivat lisäksi itse piilotella vam-
maansa sosio-kulttuuristen normien, arvojen 
ja paineiden takia. Esimerkiksi valkoisen apu-
kepin käyttäminen on Nepalissa harvinaista, 
sillä se koetaan leimaavana. 
 Fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneiden 
on hankala löytää aviopuolisoa, mikä vai-
kuttaa heidän mahdollisuuksiinsa elää täy-
sivaltaista elämää. Ponnisteluja on tehty 
vammaisten työllistämisen parantamiseksi 
asettamalla työpaikkakiintiöitä sekä julkisella 
että yksityisellä puolella. 
 Kiintiöiden valvominen on kuitenkin vai-
keaa ja vammaisten työllistymislukemat 
ovat edelleen matalalla tasolla. Erityisen 
huonossa tilanteessa vammaisista ovat 
alimmista kasteista tulevat sekä naiset, jotka 
kohtaavat seksuaalista väkivaltaa muihin 
nähden kolme kertaa todennäköisemmin. 
 Tilanne ei kuitenkaan ole toivoton, vaan 
positiivista kehitystä on nähtävissä. Nepalin 
hallitus ottaa ensimmäistä kertaa vam-
maisen aseman huomioon kokonaisvaltai-
sesti uudessa perustuslaissa ja asettaa uusia 
toimenpiteitä vammaisten tueksi ja yhteis-
kunnallisen osallisuuden lisäämiseksi. 
 Erityisesti kaupungeissa ja kouluttautu-
neiden keskuudessa suhtautuminen vam-
maisiin on kohentunut viime vuosien aikana. 
Kymmenet paikalliset ja ulkomaiset järjestöt 
tekevät periksiantamatonta työtä fyysisesti 
ja psyykkisesti rajoittuneiden  elinkeinomah-
dollisuuksien, koulutukseen pääsyn ja heihin 
kohdistuvien asenteiden kohentamiseksi. 
Työsarkaa riittää, mutta suunta on oikea.

Lähteet: 
- Kepa: Sokea Birendra selvisi Nepalin 
tuhoisista järistyksistä – monet vammaiset 
eivät ole yhtä onnekkaita
-Australian Himalayan Foundation: A Report 
on Disability in Nepal
- SINTEF Technology and Society: Living 
conditions among people with disability in 
Nepal

Krishna istahtaa pulpetin ääreen, ottaa
pistekirjoituksella kirjoitetun kirjansa
repusta esiin ja aloittaa lukemisen.
Yleensä vieressä istuva Ramesh on

tänään poissa – hänen harteilleen on
jäänyt fyysistä vahvuutta vaativista

maataloustöistä suoriutuminen perheen
isän loukkaannuttua maanjäristyksessä.

***

IKKUNA MAAILMAAN

KUVA: Riina Laurila
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ETELÄ-AFRIKKA ETSII

JOHTAJAANSA
Etelä-Afrikassa on pitkästä aikaa 
nähty toivonpilkahduksia, kun maan 
presidentti Jacob Zuma irtisanoutui 
tehtävästään helmikuussa. Monien 
#ZumaMustFall -mielenosoitusten 
jälkeen miljoonat eteläafrikkalaiset 
ovat riemuinneet korruptiosta syy-
tetyn presidentin väistymisestä, 
jota ei tarvinnut odottaa yhtä kauaa 
kuin naapurimaan Zimbabwen pre-
sidentin Robert Mugaben kohdalla.
 Zuman yhdeksän vuoden presi-
denttikauden aikana maan talous 
on ollut jumissa. Tämä on johtunut 
sekä ulkomaisten että paikallisten 
sijoittajien haluttomuudesta inves-
toida korruptoituneeseen maahan.
 Lisäksi eriarvoisuus ja väkival-
taiset mielenosoitukset ovat lisään-
tyneet. Myös peruspalveluiden taso 
aina koulutuksesta terveydenhuol-
toon on heikentynyt merkittävästi � 
joillakin alueilla lähes olemattomiin. 
 Nyt maan pääpuolue ANC (Af-
rican National Congress) toivoo, 
ettei Zuman perintö ole tuhonnut 
lopullisesti puolueen uskottavuutta, 
sillä maa äänestää kansallisissa vaa-
leissa ensi vuonna. Monien mielestä 
puolue ei enää ole sama, jonka joh-
dossa Nelson Mandela aikoinaan 
tasoitti tien sovintoon.
 Moni on kuitenkin asettanut 
toivonsa tällä hetkellä maata joh-
tajavaan Cyril Ramaphosaan, joka 
valittiin viime vuoden lopulla ANC:n 
uudeksi johtajaksi. Uudistusta tarvi-

taan kuitenkin paljon, jotta korrup-
toitunut ja jakautunut Etelä-Afrikka 
pääsee rauhanomaisen yhteiselon 
tielle. 
 Ramaphosa painotti ensimmäi-
sessä State of Nation -puheessaan 
työllisyyden olevan olennainen 
kysymys. Yhtenä tärkeimmistä tee-
moista hän mainitsi nuorisotyöttö-
myyden kitkemisen. Etelä-Afrikan 
nuorisotyöttömyys onkin noussut 
hälyttävästi yli 40 prosentin. Maan 
nuoriso on kärsinyt paljon myös laa-
dukkaan koulutuksen puutteesta, 
mikä on osaltaan johtanut jengivä-
kivallan kasvuun. 
 Kuten Ramaphosa nosti esiin 
puheessaan, myös rotuerottelun, 
apartheidin, perintö on yhä vahvasti 
läsnä Etelä-Afrikan arjessa. Muuri 
rikkaiden ja köyhien välillä estää 
yhtenäisen kansakunnan muodos-
tumisen. Tämä on ollut tuoreen 
johtajan mukaan yksi tähänastisen 
hallituksen suuri epäonnistuminen. 
Vaikka apartheid on jäänyt poliit-
tiseen historiaan, tilalle on jäänyt 
vanhoja rakenteita ylläpitävä talou-
dellinen eriarvoisuus.
 Jacob Zuman eroaminen lu-
pailee uutta aamuruskoa muutosta 
janoavalle yhteiskunnalle. Cyril 
Ramaphosalla on mahdollisuus 
kääntää maan tulevaisuus yhtenäi-
syyden ja rauhan tielle, joskin pro-
sessi tulee olemaan pitkä ja haas-
tava.

Puheenvuoro

“Monien mielestä ACN-
puolue ei enää ole sama, 

jonka johdossa Nelson 
Mandela aikoinaan tasoitti 

tien sovintoon.”

TEKSTI: Hannele Tulkki-Williams
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 KENEN EHDOILLA

ARKTISILLA 
ALUEILLA?
TEKSTI: Petteri Näreikkö

Arktisten alueiden alkuperäiskansoja 
uhkaavat niin kaivosteollisuus, ym-
päristönmuutos, ikiroudan sulaminen 
kuin kansainvälisten sopimusten ”nor-
minpurkutalkoot”. Jotta alkuperäis-
kansojen oikeudet luonnonvaroihin 
voidaan turvata, on heidän ääntään 
kuultava päätöksenteossa nykyistä 
enemmän.

Kaivosteollisuus on uhka Lapin luonnon monimuotoisuudelle sekä saamelaiskulttuurille

“Sakatin kaivos sijaitsisi 
arvokkaalla ja herkällä 

Natura-alueella.”
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Demokratian toimivuuden kannalta on tär-
keää, että vähemmistöt tuntevat olevansa 
osa päätöksentekoa. Alkuperäiskansojen 
oikeuksia pyritään turvaamaan sopimuk-
silla, jotka mahdollistavat kulttuurien ja 
elinkeinojen säilymisen. Nämä sopimukset 
voivat olla ristiriidassa luonnontieteellisten 
ihanteiden varaan rakennetun yhteiskunnan 
kanssa, sillä niissä ympäristöä ei hahmoteta 
yhtä vahvasti erillään luonnon sosiaalisesta 
ulottuvuudesta. 
 Arktinen luonto on herkkä luonnonva-
rojen kulutukselle ja saastumiselle, joten 
kulutuksen kasvaessa arktisten alkupe-
räiskansojen oikeudet joutuvat paineiden 
alle. Alkuperäiskansat kohtaavat niin ilmas-
tonmuutoksen, ympäristön saastumisen, 
lajien sukupuuttoaallon kuin maaperän 
muutokset.  Tämä näkyy juomaveden saas-
tumisena ja elinkeinojen kaventumisena, 
tautien lisääntymisenä sekä infrastruktuurin 
tuhoutumisena maaperämuutosten seu-
rauksena.
 

KAIVOSTEOLLISUUS EI HUOMIOI 
SAAMELAISTEN NÄKÖKANTOJA
 
Kaivosteollisuus uhkaa Suomen arktisen 
alkuperäiskansan, saamelaisten, oikeuksia. 
Suomessa on meneillään kaivosbuumi, sillä 
Suomi on nousemassa globaalisti merkit-
tävien kaivosteollisuuden kohdemaiden 
joukkoon. Samalla kaivosteollisuus uhkaa 
yhä enemmän saamelaiskulttuuria, sillä 
saamelaisille keskeinen luontosuhde joutuu 
koetukselle muun muassa poronhoidon 
vaikeutuessa.

 “Saamelaisalueella ei ole vielä kaivoksia, 
mutta koko ajan aluetta lähestyvät kaivos-
valtaukset huolestuttavat”, sanoo Saame-
laisnuorten varapuheenjohtaja Ida-Maria 

Helander.
 Erityisesti saamelaisia huolestuttaa tut-
kimusvaiheessa oleva Sakatin kaivos, jota 
suunnitellaan Sodankylän Viiankiaavan 
Natura-alueelle. Kaivos sijaitsisi luonnon 
monimuotoisuuden kannalta arvokkaalla ja 
herkällä alueella ja saamelaisten pelkona on, 
että kaivos olisi kaivosyhtiöiden portti saa-
melaisten kotiseutualueelle. Sakatti Mining 
Oy suunnitteleekin koeporauksia Sallassa ja 
Savukoskella.
 “Kaivos-alaa vaivaa viherpesu ja lyhyt-
katseinen voitontavoittelu, sillä luontoon jä-
tetään peruuttamattomia jälkiä miettimättä 
alueen käyttöä malmivarojen ehtymisen 
jälkeen. Tuolloin saamelaisten näkökantoja 
ei oteta huomioon”, Helander huomauttaa.
 

IKIROUDAN SULAMINEN TUO 
ARVAAMATTOMUUTTA
 
Ilma- ja merivirrat sekä isojen jokien vir-
taukset levittävät ympäristösaasteita ark-
tiselle alueelle etelästä.  Ympäristötervey-
teen ja alkuperäiskansojen hyvinvointiin 
erikoistunut tutkija Arja Rautio muistuttaa, 
että ympäristönmuutoksen vuoksi arktisten 
alueiden vesistöt ja maa- ja vesieläinten 
määrät ja lajit voivat muuttua.
 “Osa voi hävitä lämpimien säiden takia, 
ja uusia lajeja, kuten punkkeja löytyy pian 
myös Jäämeren rannalta. Suuri mysteeri on, 
voivatko ikiroudassa olevat pernaruttoitiöt 

levitä, kun routa sulaa. Tätä mietittiin myös 
vuonna 2016 Siperian porojen pernarut-
toepidemian yhteydessä”, Rautio kertoo.
 “Yksittäisinä tapauksina pernaruttoa 
esiintyy koko ajan. Huolena kuitenkin on, 
että pernaruttoon kuolleiden eläinten hau-
doista vapautuvat itiöt voisivat aiheuttaa 
suuremman epidemian”, Rautio pohtii.
 Ikiroudan sulaessa vapautuu myös ym-
päristökemikaaleja ja myrkyllisiä metalleja 
kuten elohopeaa. Sulamisen ympäristö-
vaikutukset riippuvat siitä, kuinka paljon 
haitallisia aiheita on ja mihin ne kulkeu-
tuvat roudan sulaessa. Joka tapauksessa 
sulaminen tulee vaikuttamaan arktisten 
alueiden alkuperäiskanojen elinolosuhtei-
siin.
 

”NORMINPURKUTALKOOT” 
UHKAAVAT MONIMUOTOISUUTTA
 
Arktisten alkuperäiskanojen vähäinen kuu-
leminen voidaan nähdä ”norminpurkutal-
koina”. Ajatus liittyy globaaleihin poliittisiin 
virtauksiin kuten maailmalla yleistyviin kah-
denvälisiin kauppaneuvotteluihin. Trendinä 
onkin siirtyä yleispäteviä normeja sisältä-
vistä kansainvälisistä sopimuksista kohti 
kahdenvälisiä sopimuksia. Näin voidaan 
lisätä taloudellista tehokkuutta pyrkimällä 
poistamaan ympäristönsuojelun ja vähem-
mistöjen oikeuksien kaltaisia esteitä luon-
nonvarojen käytön tieltä.
 Kahdenväliset kauppasopimukset ja 
”norminpurkutalkoot” ovat kuitenkin uhka 
institutionaaliselle monimuotoisuudelle. 
Päätöksenteon institutionaalinen moni-

Kuva: Ella Lautaniemi
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muotoisuus ottaa päätöksentekoon mu-
kaan paikallistietämyksen ja -tuntemuksen 
ja tuo näin päätöksentekoa paikallistasolle. 
 Institutionaalisen monimuotoisuuden 
säilyttäminen on tärkeää, sillä se mahdol-
listaa alkuperäiskansojen ymmärryksen 
ottamisen osaksi päätöksentekoa. Näin 
luodaan edellytyksiä sille, että alkuperäis-
kansat voivat osallistua heitä koskevaan 
päätöksentekoon, heidän näkemyksensä 
tulevat kuulluksi ja kaikki ryhmät kunnioit-
tavat yhteisiä, paikallisiin tarpeisiin sovel-
lettuja sääntöjä. 
 

JÄÄMEREN RATA HAITTAISI 
PORONHOITOA
 
Pääministeri Juha Sipilä ja liikenneminis-
teri Anne Berner ovat ajaneet aktiivisesti 
Jäämeren rataa, jonka toivotaan lisäävän 
taloudellista toimintaa Pohjois-Suomessa 
ja nostavan Suomen asemaa kauttakulku-
maana Aasian ja Euroopan välisessä kau-
passa. Suunnitelmaan kuuluu olennaisesti 
suora yhteys Etelä-Suomeen saamelaisten 
kotiseutualueen läpi.

 Jäämeren radan jatkoselvittelyyn otettu 
raidelinja Rovaniemeltä Kirkkoniemeen he-
rätti saamelaisten parissa ihmettelyä siitä, 
ettei paikallisia poromiehiä kuultu asiassa. Sen 
sijaan on luotettu siihen, että raidelinjauksen 
haitat porotaloudelle voidaan ratkaista myö-
hemmin.
 Saamelaisten näkökulmasta ongelmana 
kuitenkin on, että suunniteltu ratayhteys kat-
kaisisi porojen vakiintuneet laidunreitit eikä 
saamelaiskulttuuriin kuulu se, että poromiehet 
paimentaisivat poroja alikulkuja pitkin.
 “Tämä pahentaisi eroosiota laiduntamisen 
keskittyessä tiukasti rajatulle alueelle”, He-
lander sanoo.
 Saamelaiskulttuurissa poro nähdään en-
sisijaisesti osana ympäristöään eikä tuotan-
toeläimenä, jolloin poron tulisikin saada etsiä 
itse laidunnusreittinsä ja ravintonsa.
 Jäämeren rataa voidaankin pitää osoituk-
sena siitä, että alkuperäiskansojen oikeudet 
huomioivien pelisääntöjen saavuttamisessa 
riitää vielä työtä.

Lapin halki kulkevaksi suunniteltu Jäämeren rata uhkaa porojen laidunreittejä.

Kirjoittaja viimeistelee väitöskirjaansa Lapin 
yliopistolle alkuperäiskansojen ja teknologian 
suhteesta. 

“Saamelaiskulttuurissa 
poro nähdään 

ensisijaisesti osana 
ympäristöään eikä 
tuotantoeläimenä.”
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 ILMASTONMUUTOS JA

RAUHATTOMUUS
Ei ole rauhaa ilman oikeudenmu-
kaisuutta.
 Tämä ikivanha totuus pätee il-
mastonmuutokseen fyysisesti ja 
psyykkisesti. Kyse on oikeudenmu-
kaisuudesta, sillä ilmastopäästöjä 
on tuotettu paljon juuri teollisuus-
maissa. On oikeus ja kohtuus, että 
nämä maat kantavat vastuunsa. 
Siksi kansainvälisesti toimii merkit-
tävä Climate Justice –liike.
 Jos oikeudenmukaisuutta ei har-
joiteta, yhteiskuntarauha järkkyy. 
Mutta asialla on myös henkinen 
puoli. Ilmastonmuutoksella on 
myös henkisiä seurauksia, sillä 
rauhan ja rauhattomuuden kysy-
mykset ilmenevät myös yksilöiden 
mielissä.
 Fyysinen ja henkinen nivoutuvat 
yhteen, joten yhteiskunnallinen 
oikeudenmukaisuus lisää myös 
sisäistä rauhaa. Mutta myös vasta-
kohta on totta, sillä ilmastoahdistus 
voi lisätä ulkoista rauhattomuutta. 
Lamauttavat tunteet vähentävät 
toimintakykyä ja patoutuessaan 
ne voivat purkautua vahingollisilla 
tavoilla.
 Tunteet ovat energiaa. Niitä voi 
yrittää varastoida, mutta niiden lii-
kevoima ei katoa. Johonkin ne aina 
purkautuvat. Ei ole sattumaa, että 
monenlaisten yhteiskunnallisten 
angstien ja ympäristöahdistuksen 
aikana esiintyy huomattavaa netti-
raivoa. Syntipukkimekanismit ovat 
yksi ihmisyhteisöjen ikiaikainen 
tapa purkaa energiaa. 
 Miten ympäristöahdistusta voisi 
käsitellä rakentavalla tavalla? Rau-

hattomuuden vastavoima on rauha, 
levottomuuden vastavoima on 
lepo. Kannattaa viljellä hiljaisuutta 
ja rauhaa, vaikkapa meditoimalla 
tai hengellisillä harjoituksilla. Silloin 
tunnelukkoja voi avautua ja toimin-
takyky elpyä.
 Tarvitaan myös yhteisöllistä rau-
hanrakentamista. Amerikkalainen 
eetikko ja teologi Kevin J. O’Brien 
julkaisi viime vuonna kirjan välival-
lattoman vastarinnan suhteesta 
ilmastonmuutokseen. The Violence 
of Climate Change: Lessons of Re-
sistance from Nonviolent Activists 
nostaa esiin kansalaistottelemat-
tomuuden historiasta inspiroivia 
henkilöitä.
 Väkivallaton vastarinta vaatii 
kuitenkin sydämen rauhaa. Sen 
jälkeen, kun julkaisin kirjani Päin 
helvettiä? Ympäristöahdistus ja 
toivo, olen kiertänyt puhumassa 
aiheesta. Usein minulta kysytään, 
eikö ympäristöahdistuksen parissa 
työskentely ole ahdistavaa. 
 On totta, että omat tunteet on 
käsiteltävä, ennen kuin tämän kal-
taisista asioista kannattaa puhua 
muille. Muuten voi tulla ylilyöntejä. 
Mutta pohjimmiltaan ympäristöah-
distuksen maastossa liikkuminen 
on voimaannuttavaa, sillä näin voi 
auttaa toisia. 
 Koko planeetan asialla oleminen 
antaa voimia. Kyse on toivosta eikä 
optimismista, sillä en voi tietää, 
miten hyvin ihmiskunta onnistuu. 
Mutta oikeaan suuntaan voi aina 
kulkea rauha sydämessään.

Changementor

Kirjoittaja on tutkijatohtori ja 
pastori, jolla on Changemaker-
menneisyys

“Tunteet ovat energiaa. Niitä 
voi yrittää varastoida, mutta 
niiden liikevoima ei katoa.”

TEKSTI: Panu Pihkala
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TULEVAISUUS HANSKASSA
–podcast, Yle 2017

Ilmastonmuutos on aiheena on niin monimutkainen, 
laaja ja toivoton, että pieni ihminen tuntee olonsa usein 
lannistuneeksi valtavan maailmanlaajuisen uhan edessä. 
Mutta onneksi joskus löytyy myös mediatuotteita, jotka 
tarjoavat toivoa kaiken tämän dystooppisen tulevaisuuden 
näkymän edessä.
 Tulevaisuus Hanskassa –podcast on Ylen julkaisema 
kuunnelma- ja videosarja, jonka 11 jaksoa nostavat esiin 
suuria teemoja aina energiantuotannosta maanviljelyk-
seen. Jaksoissa kohokohtia ovat tulevaisuuskatsaukset, 
joissa tavalliset ihmiset kertovat elämästään lähellä tai 
kaukana tulevaisuudessa. Näissä osiossa tulevaisuuden-
tutkimus, fakta ja fiktio kohtaavat sydämellisellä tavalla, 
asettaen yksilön näkökulman keskiöön.
 Kuulijaa ei hengästytetä turboahdetuilla tilastofaktoilla, 
vaan esitetyissä tulevaisuuden ongelmatilanteissa esiin 
nousevat aina ihmiskunnan parhaat puolet: kekseliäisyys, 
sopeutuvaisuus ja usko parempaan. MIIKKA KAUPPINEN

ÜÜÜÜÜ

THE REBEL SURGEON 
–elokuva, 2017, Ruotsi. Ohjaaja: Erik Gandini.

Pohjoismaista terveydenhuoltoa suitsutetaan maailman parhaaksi. 
Mutta voiko lääkäri kyllästyä kliinisen täydelliseen terveydenhuolto-
järjestelmään? Docpoint-festivaaleilla 2018 esitetyssä elokuvassa The 
Rebel Surgeon (Rebellkirurgen), ruotsalainen lääkäri Erik Erichsen lähtee 
vaimonsa kanssa ylläpitämään terveysasemaa Etiopian maaseudulle.
 Alkeellisissa oloissa potilaita hoidetaan kuin liukuhihnalla, jopa 
kymmeniä tunnissa. Resurssien ja rahan puutteen takia Erichsen joutuu 
improvisoimaan välineistössä ja hoidossa: luunmurtumia paikataan 
polkupyörän pinnoilla ja kalastustarvikkeilla.
 Tarina onnistuu absurdiudessaan aktivoimaan kyynelkanavia ja 
nauruhermoja, mutta dokumentin jälkeen pää on täynnä kysymyksiä 
globaalista epätasa-arvosta. Etiopian maanviljelijät ovat hyväksyneet 
köyhyyden elämässään, kun taas ruotsalainen kirurgi hyppää vapaaehtoi-
sesti pois oravanpyörästä, päästäkseen jumalalliseen asemaan käyttä-
mään taitojaan ilman valvontaa. MIIKKA KAUPPINEN

ÜÜÜÜÜ

ARVOSTELUT
ARVOSTELUT

Kuva: Jussi Nahkuri / Yle

Kuva: Carl Nilsson
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TUULISOLMUT
–Hege Siri, Rawdna Carita Eira, Irene Larsen ja Sigbjørn Skåden. 2018, 113 sivua

”Minä kokoan elämää / joka syntyy ääneksi / kukaan ei ole joikannut minua - - ”, 
kirjoittaa saamelaisrunoilija Hege Siri teoksessa Tuulisolmut – Valikoima saame-
laista nykyrunoutta (2018). Lainauksessa kaikuu nuoren saamelaissukupolven 
ääni: vähemmistön äidinkielen menettämisen kokemus. Kaisa Ahvenjärven suo-
mentama Tuulisolmut on kirpeä sukellus, pikemminkin pulahdus, saamelaiseen 
nykyrunouteen. Teoksessa esitellään yhteensä neljä norjansaamelaista runoilijaa: 
Siri, Sigbjørn Skåden, Rawdna Carita Eira ja Irene Larsen. 
 Runoilijat kuvaavat niin yleisinhimillisiä aiheita kuin saamelaisuuteen liittyviä 
kysymyksiä – sekä ihan tavallista arkea ja elämää. Tuo tavallinen arki ja elämä voi 
olla poronkasvattajan arkea tai vaikkapa asuntovaunulla matkustelua Torni-
ossa. Erityisen kauniisti Eira kuvaa poron ja ihmisen välistä kiintymyssuhdetta: 
”Kolmetoistavuotiaana / merkitsin hänet / sirojalkaisen / tähtiotsan / tumma-
korvan - -.”
 Runojen kieli on konkretiaan sidottua ja metaforisuudesta riisuttua. Runot 
muodostavat tarinallisia kokonaisuuksia, ja siksi ne ovat myös lukijalle helposti 
lähestyttäviä. Lukijan on mielenkiintoista lähestyä runoja myös siksi, että ru-
noihin on ripoteltu saamenkielisiä sanoja.
 Tuulisolmut on tarinallisuudessaan helposti lähestyttävä runoteos, jota voin 
lämpimästi suositella sellaisellekin lukijalle, jolle runous ei kuulu vakiolukemis-
toon. Toivon, että nuoren saamelaisrunoilijasukupolven ääni jää kaikumaan mah-
dollisimman pitkäksi aikaa niin suomalaisen kirjallisuuden kentällä kuin teoksen 
lukijan sydämessä. KAISU KINNUNEN

ÜÜÜÜÜ

ARVOSTELUT

PUOLIKAS KELTAISTA AURINKOA
–Chimamanda Ngozi Adichie, 2016, 608 sivua

Puolikas keltaista aurinkoa on pysäyttävä kuvaus vuosien 1967–1970 Biafran so-
dasta eli Nigerian sisällissodasta, ja upea tarina rakkaudesta ja toivosta. Olanna elää 
sodan syttyessä vallankumouksellisen yliopistoprofessori Odenigbon ja hänen pal-
veluspoikansa Ugwun kanssa. Nigeriaan muuttanut englantilainen Richard ihastuu 
Olannan salaperäiseen ja hieman tylyyn kaksoissiskoon Kaineneen, ja muodostaa 
täysin uudenlaisen käsityksen Afrikasta.
 Kymmenen vuoden aikana päähenkilöiden elämä muuttuu radikaalisti monta 
kertaa, mutta jatkuu silti iloineen ja tragedioineen. Olanna, Odenigbo, Baby ja Ugwu 
pakenevat kotikaupungistaan. Sota tuntuu jatkuvan ikuisesti ja nälänhätä pahenee. 
Kaiken keskellä Ugwu kasvaa aikuiseksi haaveillen kotikylänsä tytöstä, Olannan 
ja Odenigbon suhde myrskyää syrjähyppyineen ja Richard etsii suhdettaan niin 
kirjoittamiseen, Afrikkaan kuin Kaineneenkin.
 Teos kuvaa itsenäisen Nigerian huteraa alkutaivalta sekä hahmojen tunteita 
ja toiveita uskomattoman värikkäästi. Suosittelen teosta kaikille, jotka nauttivat 
upeasta kerronnasta ja  haluavat lukemalla matkustaa toiseen maahan ja aikaan. 
KREETA KOSKIJOKI

ÜÜÜÜÜ
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TOIMINTAVINKKI

KUKKAPOMMIT

Kukkapommeihin tarvitaan: 

- 5 dl jauhesavea 

- 3 dl kukkamultaa 

- Kukansiemeniä, esimerkiksi niittykukkia 

- Chilihiutaleita tai -jauhetta 

- Vettä 

Sekoita multa, jauhesavi, siemenet ja chili. Chili suojaa siemeniä linnuilta. Lisää 
vettä vähän kerrallaan, kunnes koostumus on taikinamainen. Muotoile pieniä 
palloja ja jätä kuivumaan pariksi päiväksi. Kääri kukkapommit lopuksi sanoma-
lehtipaperiin.
 Kastele kukkapommi ennen kuin heität sen paikkaan, jossa kaivataan lisää 
kauneutta.  Kun siemenet itävät, pommista kasvaa valitsemiasi kukkia. Tätä kan-
nattaa siis kokeilla lämpimien säiden aikaan. 
 Lisää toimintavinkkejä löytyy Changemakerin Rauhan tekijät -materiaalista.

TOIMINTAVINKKI

Joskus maailma saattaa
ahdistaa. Silloin on hyvä
pysähtyä hetkeksi ja levittää 
ympärille hieman kauneutta. 
Kukkapommit ovat konkreet-
tinen tapa tuoda maailmaan 
lisää iloa ja hyvää mieltä. 

Kuva: Sergey Shmidt / Unsplash
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VARFÖR VÄLJA

LOPPTORG?

1. DU TAR STÄLLNING FÖR 
ARBETARNAS RÄTTIGHETER

Billiga massbutiker använder sig av ar-
betskraft, som jobbar under otroligt dåliga 
arbetsförhållanden. Det handlar ofta om 
kvinnor, som jobbar upp till 12 timmar om 
dagen med en dålig lön. Arbetsplatserna 
kan vara rentav farliga, fabrikerna är ofta 
vanskötta, eftersom det anses för dyrt att 
renovera dem. Arbetstagarna blir dessutom 
utsatta för skadliga kemikalier vid blekning 
och färgning av klädesplaggen. 
 Genom att bojkotta butiker vars kläder 
tillverkas under dåliga arbetsförhållanden 
och istället shoppa på lopptorg, kan man 
visa att man inte accepterar butikernas 
verksamhet. Om många människor gjorde 
på det sättet, skulle butikerna bli tvungna 
att lyssna på konsumenterna och ändra sin 
praxis gällande arbetsförhållanden.

2. DU TAR MILJÖN I BEAKTANDE

Klädtillverkningen är en stor börda för miljön. 
Odlingen av råvarorna, som krävs för att til-
lverka kläderna, kräver stora landområden, 
gödsel och vatten. Produceringen av anima-
liska material, såsom ull och skinn, kräver 
även foder till djuren. 
 Dessutom går det åt otroliga mängder 
vatten och olja till att producera kläder. Til-

lverkningen av en t-shirt kräver 7000 liter 
vatten och för varje kilogram bomull krävs 
ett kilogram olja. Produceringen av ett ki-
logram bomull ger dessutom utsläpp på 
15 kilogram växthusgaser. Kemikalierna, 
som används som blekmedel, färg och 
bekämpningsmedel, ger upphov till stora 
miljöproblem.
 Varje år slängs det över 13 miljoner ton 
textilier. Om man ökade återanvändningen 
och minskade på produceringen av nya 
kläder, skulle det i hög grad gynna miljön.

3. DU KAN HITTA UNIKA FYND

Lopptorg brukar bestå av en spännande 
blandning vintagekläder, designerplagg 
samt givetvis kläder från vanliga massbu-
tiker. Det kan hända att man måste leta ett 
tag för att hitta något som passar en, men 
med lite tålamod går det att hitta enastå-
ende fynd. Särskilt om man har en lite an-
norlunda stil, kan det hända att det är lättare 
att hitta passande plagg från ett lopptorg 
än från en massbutik, som endast säljer det 
senaste modet.

Källor:
- En Värld utan sopor, webbplats http://www.
envarldutansopor.nu/content/textil
- The True Cost, film https://truecostmovie.
com/
- Daily Infographic: How Many Pounds of 
Textiles Are Trashed Every Year?

Vi lever i en shoppingkultur, där många hela tiden köper nya kläder. 
Problemet är att en sådan konsumtion är skadlig för arbetarna och 
miljön. Lyckligtvis finns det ett sätt att minska dessa problem, nämli-
gen lopptorg. I följande presenteras tre orsaker till varför det lönar sig 
att shoppa på lopptorg.

TEXT: Helena Parkatti      BILD: Ella Lautaniemi
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Européer bor i den fredligaste världsdelen, 
berättar Global Peace Index-rapporten som 
publiceras årligen. Men under de senaste 
åren har kontinentens säkerhet försämrats 
av Turkiets instabila läge, terrorattacker och 
EU:s försämrade relationer med Ryssland. 
Också framfarten av populistiska partier och 
den växande korruptionen i flera länder på-
verkar Europas säkerhet.
  Island är världens fredligaste land sedan 
2008. I landet görs jämförelsevis få brott 
och Island har ingen egen armé.
 Däremot är Finland, som klarar sig bra 
i flera andra mätningar, artonde säkraste 
landet enligt GPI-rapporten. Finländarnas 
förtroende för rättsväsendet och polisen är 
högt i internationell jämförelse, men Fin-
lands placering har sjunkit från året innan 
eftersom den försämrade Rysslandsrela-
tionen har ansetts öka otryggheten.
 

KONFLIKTERNA I MELLANÖSTERN 
FORTSÄTTER
 
Fredsläget i världen har försämrats en aning 
under de tio senaste åren. Det är framförallt 

konflikterna i Mellanöstern, såsom i Syrien 
och Irak, som är orsaken till det här. Kon-
flikten i Afghanistan har däremot pågått i 
årtionden. Effekterna av de långvariga kon-
flikterna har varit förödande. Till exempel i 
Syrien har över 400 000 människor dött 
under de sju år som kriget pågått.
 På senare tid har situationen också för-
värrats i Libyen som skakats av inre strider, 
medan Saudi-Arabien är delaktigt i flera 
av närområdets konflikter. Mellanöstern 
och Nordafrika hör också till världens mest 
rastlösa områden.
 I flera länder har man närmat sig fred 
under de senaste tio åren. Ett av de mest 

betydande fredsfördragen undertecknades 
i Colombia 2016 då landets ledning och 
Farc-rebellerna skrev under ett avtal om 
att avsluta inbördeskriget som pågått i 
årtionden. Läget har också lugnat ner sig i 
Kambodja och Sri Lanka under de senaste 
åren. Ofta handlar det om små steg mot 
fred och fredsfördragen förblir tillfälliga och 
regionala.

KRIGEN ÖKAR FLYKTINGSKAP

Antalet människor som dör i konflikter har 
mer än fyrdubblats under de tio senaste 

åren. Den mest avgörande orsaken är det 
långa och råa inbördeskriget i Syrien. De allt 
råare krigen leder till att skillnaden mellan 
fredliga och oroliga länder har vuxit. En sä-
regenskap för nuvarande konflikter är att 
de kan vara väldigt regionala – fastän det 
pågår ett krig i nationen kan det finnas flera 
lugna områden inom landets gränser. På ett 
krigsområde kan det finnas flera olika ak-
törer och grupper som krigar mot varandra.
 Antalet personer som dör på grund av 
terrorism har mer än fördubblats under tio 
år. Det här betyder att terrorismen inverkar 
allt mer på freden. Det har gjorts flera at-
tacker i Europa under de senaste åren, men 
tre av fyra som dör på grund av terrorism gör 
det i Irak, Afghanistan, Nigeria, Syrien och 
Jemen. Terrorattacker mot civila är ofta en 
del av krigföringen. 
 Också antalet flyktingar har vuxit märk-
bart under tio år. Över 65 miljoner människor 
har lämnat sina hem, siffran motsvarar 
Frankrikes befolkning. På grund av kriget i 
Syrien har antalet flyktingar vuxit i och med 
att över hälften av landets invånare har 
lämnat sina hem. Miljontals flyktingar har 
också lämnat sina hem i Afghanistan och 
Sydsudan.

KLIMATFÖRÄNDRINGEN HOTAR 
FREDEN

Klimatförändringen är ett av de största 
hoten mot fred i framtiden. Enligt forskare 
syns kopplingen mellan klimatförändringen 
och konflikter redan nu. Också FN:s gene-

HÄR ÄNNU?
TEXT: Aaro Immonen     ÖVERSÄTTNING: Michaela von Kügelgen     BILD: Eric Ward / Unsplash

TEMA: Fred

Flera länder har kom-
mit närmare fred. 
Samtidigt har ändå 
antalet flyktingar och 
andra som drabbas 
av krig vuxit.

KRIGAS DET

“Terrorattacker mot 
civila är ofta en del av 

krigföringen.”
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“Framfarten av 
populistiska partier 
och den växande 
korruptionen i flera 

länder påverkar Europas 
säkerhet.”

ralsekreterare António Guterres har uttryckt 
oro för klimatförändringens påverkan på den 
globala freden.
 Klimatförändringen orsakar komplice-
rade händelseförlopp. Jordbruksförhål-
landen försämras och vattenbristen för-
värras när miljön lider. Det här leder till att 
allt fler flyttar från landsbygden till städer. 
Ifall framtidsutsikterna i staden är dåliga 
styr de flesta stegen till grannländer eller 
till andra kontinenter. Hotet om konflikter 
växer när befolkningstrycket förflyttas från 
plats till plats, eftersom nationer inte klarar 
av att reagera tillräckligt snabbt på stora fö-
rändringar.
 Ett exempel av det här går att se i Syrien 
där klimatförändringen har förvärrat torkan 
på landsbygden. Därför flydde 1,5 miljoner 
människor till städer där fattigdomen och 
missnöjet till slut ledde till protester och 
sammandrabbningar som legat som grund 
för den nuvarande konflikten.

ALLA KONFLIKTER SYNS INTE I 
MEDIER

Medierna har en märkbar roll i hur fredlig 
eller orolig världen ter sig. Händelser presen-
teras ofta som spektakel med betoning på 
effektfullt bildmaterial och slagkraftigt be-
rättande. Händelser från närområden samt 
händelser med många dödsoffer är de som 
får mest synlighet.
 Däremot får långvariga konflikter mindre 
uppmärksamhet i medier. Intresset för lån-
gvariga konflikter minskar och de hamnar i 
skymundan då nya situationer uppstår. Till 
exempel dör det årligen tusentals människor 
i Mexikos drogkrig, men det här syns sällan i 
nyhetsrubrikerna i Europa.

Källor:
- Institute for Economics and Peace Global Peace 
Index 2017 -rapporten 
- För artikeln intervjuades professor Tarja Väyrynen 
från Freds- och konfliktforskningsintitutet vid 
Tammerfors universitet (TAPRI)

TEMA: Fred
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MAN KAN OCKSÅ 
FRÄMJA FRED MED 
KONST
”Vi kan skapa bättre förutsättningar för fred 
genom att via våra egna handlingar på alla 
sätt öka medkänsla och ömsesidig förstå-
else i världen”, säger Paleface alltså Karri 

Miettinen.
 Man kan kämpa emot fördomar genom 
att ingripa i rasismen runtomkring.
 ”Alla kan glädjas över mänsklighetens 
diversitet och möta andra som jämlikar”, 
påminner Paleface.
 ”De val vi gör varje dag påverkar också 
hur freden realiseras. Du kan främja fred 
genom att sjunga en sång eller genom att 
skapa konst. Du kan främja fred genom 
att delta, skapa samhörighet och bygga 
broar mellan olika kulturer och människo-
grupper.”
 Det går också att främja fred med sina 
konsumtionsval. ”En bojkott är ett funge-
rande sätt att inte stöda krig och orättvisor”, 
konstaterar Paleface.

 Var och en kan binda sig till att leva utan 
våld och fungera som exempel för andra. 
Det största en människa kan göra för fred 
är att riskera sitt eget liv, nämner Paleface. 
”Också pacifistiska unga finländare gör en 
stor uppoffring genom att totalvägra”, fun-
derar Paleface.

DE BÄSTA TIPSEN FÖR UNGA 

FREDSSTIFTARE
Ungas möjligheter att påverka fred kan kän-
nas obetydliga i en värld med komplicerade 
konflikter. Unga kan ändå göra otroligt my-
cket. Vi frågade efter tips för vad unga kan 
göra för att främja fred.

TEXT: Kreeta Koskijoki     ÖVERSÄTTNING: Michaela von Kügelgen

Vem?
Karri Miettinen, alltså Pale-
face, är rap-artist och aktivist.

“En bojkott är ett 
fungerande sätt att 
inte stöda krig och 

orättvisor.”
- Karri Miettinen, Paleface

”Fred påverkas av våra dagliga beslut. Du kan främja fred genom att sjunga en sång eller skapa konst”, 
säger Paleface.

TEMA: Fred
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Vem?
Anni Lahtinen är generalsekreterare för 
Sadankomitea (De Hundras Kommit-
té i Finland). Kommittén är en antimili-
taristisk och pacifistisk fredsförening.

Vem?
Tuuli Vauramo är projektans-
varig på African Care som är en 
mångkulturell medborgarorga-
nisation som strävar efter att 
förstärka framförallt kvinnors 
ställning och sysselsättnings-
möjligheter i både Finland samt 
i u-länder.

“Det finns inte en så liten handling att 
den inte skulle ha betydelse.”

- Anni Lahtinen

“Freden börjar 
på individnivå, 
i förhållanden 

människor emellan 
och av respekt för 

andra.”
- Tuuli Vauramo

FRED FRÄMJAS MED 
HJÄLP AV VARDAG-
LIGA HANDLINGAR
Anni Lahtinen som är generalsekreterare för 
fredsföreningen Sadankomitea (De Hundras 
Kommitté i Finland) tror att freden kan främjas 
med handlingar som ökar samhällets välmående, 
minskar på ojämställdheten och stävjar klimatfö-
rändringen.
 ”Förändringen startar på individnivå och vi 
kan främja fred med hjälp av vardagliga hand-
lingar varje dag. Det finns inte en så liten handling 
att den inte skulle ha betydelse”, sammanfattar 
Lahtinen.
 Ungas verksamhet för fred är speciellt viktigt. 
Lahtinen vill därför poängtera att unga kan främja 
fred genom att påverka sin närkrets samt sam-
hällsstrukturerna. ”Ungas fredsarbete är minst 
lika viktigt som någon annans, men unga är ofta 
ivrigare och har ett större mod att förändra vär-
lden.”
 Att ifrågasätta och förnya nuvarande sam-
hällsstrukturer kan ofta kännas svårt men det 
är aldrig omöjligt. ”Det krävs mod för att kunna 
verka för fred. Att något alltid gjorts på ett visst 
sätt betyder ändå inte att man inte skulle kunna 
göra det på ett annat sätt i framtiden”, konsta-
terar hon.

”Vem som helst kan med sina egna hand-
lingar påverka att fred förverkligas, eftersom 
freden börjar på individnivå, i förhållanden 
människor emellan och av respekt för 
andra”, säger Tuuli Vauramo från organisa-
tionen African Care.
 Man kan främja fred till exempel med de 
egna konsumtionsvanorna.
 ”Om vi inte bryr oss om i hurdana för-
hållanden våra kläder sys, vår mat odlas 
och våra smarttelefoner tillverkas kommer 
vi att förstärka strukturerna för ekonomisk 
ojämställdhet. Det är på grund av de här 
strukturerna som människor på andra 
sidan jorden tvingas arbeta i omänskliga 
förhållanden”, påminner Vauramo.
 Hon påpekar att attityderna blir allt stra-
mare i Finland och att det verkar bli allt mer 
godkänt att säga nedvärderande saker om 
olika folkgrupper. Unga kan ändå ta ställ-
ning till attityderna i närkretsen och kämpa 
emot negativa stereotypier.

 ”Om någon i ditt kompisgäng berättar 
ett rasistiskt skämt kan du göra klart för hen 
att du inte tycker att skämtet är roligt. Om 
situationen är lämplig kan du också berätta 
för de andra varför det är skadligt att låta 
stereotypier frodas”, tipsar Vauramo.
 ”Eftersom ett jämställt och välmående 
samhälle är den bästa vägen mot fred kan 
vi förstärka freden genom att ta reda på hur 
våra egna handlingar påverkar och genom 

att bryta ner strukturer som orsakar ojäms-
tälldhet”, lägger Vauramo till.
 ”Det gör gott för oss alla att bekanta oss 
med personer med olika bakgrund. Då kan 
vi ifrågasätta våra stereotypier och lära oss 
att förstå olika tänkesätt.”
 Därför vill Vauramo uppmuntra unga att 
del av politiskt beslutsfattande och organi-
sationsverksamhet, eftersom unga kan ha 
en viktig roll när det är dags att ruska om 
gamla attityder.

Anni Lahtinen tror att unga besitter både iver 
och stort mod för att förändra världen.

Tuuli Vauramo betonar att alla unga kan 
främja fred genom att till exempel ingripa i 
rasistiskt prat.

TEMA: Fred

VI MÅSTE INGRIPA I RASISTISKA SKÄMT
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CHANGEMAKERIN RUOKATURVAKAMPANJASSA
TAVOITTEENA ON SAADA TARPEEKSI RAVITSEVAA RUOKAA KAIKILLE.

 ALLEKIRJOITA VETOOMUS!
WWW.CHANGEMAKER.FI/NALKA-KASVAA-SYOMATTA/

TULE CHANGEMAKER-VIIKONLOPPUUN 12.-14.10.

 #annoskateis

TÄMÄ KOULUTUSVIIKONLOPPU ON EHDOTTOMASTI SYKSYN HAUSKIN TAPAHTUMA!

Viikonloppuleirillä opit kehitysmaihin liittyvistä kysymyksistä ja innostut maailman muuttamisesta ja
kampanjoinnista. Luvassa on myös erilaisia työpajoja sekä kiinnostavia kouluttajia. Koulutusviikonloput

ovat erinomainen tapa tutustua paremmin Changemakeriin sekä muihin vapaehtoisiin.
Osallistuminen on paitsi innostavaa, myös ilmaista!

 Syksyn Changemaker-viikonloppu järjestetään 12.-14.10.2018 Kajaanissa,
ilmoittautuminen alkaa syyskuussa. Lue lisää www.changemaker.fi ja ilmoittaudu mukaan!


