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Köyhyys ja eriarvoisuus 
maailmassa 

Rasti-
ohje

Tarvittavat välineet:
• tulostettava lista (s. 3)
• kello 
• pallon rakentamiseen tarvittava materiaali 
   (esim. kangassuikaleet ja muovipussi)

Köyhyys määritellään usein rahan tai omaisuu-
den puutteena:
– Maailmanpankin mukaan äärimmäisessä köyhyy-
dessä eletään alle 1€/vrk (1,25USD)
– Maailmanlaajuisesti tämä tarkoittaa yli 800 
miljoonaa ihmistä. Suunta on silti hyvä: 1990-lu-
vulta äärimmäisessä köyhyydessä eli yli 2 miljardia 
ihmistä.
– Nopea talouskasvu on nostanut miljoonia äärim-
mäisestä köyhyydestä (esim. Kiina ja Intia), mutta 
kehitys ei ole jakautunut tasaisesti. Naiset elävät 
miehiä todennäköisemmin köyhyysrajan alapuolel-
la.
– Ilmastonmuutos, konfliktit ja heikentynyt ruoka-
turva vaikuttavat eniten heikoimmassa asemassa 
oleviin ihmisiin

Köyhyyden syyt ja seuraukset nivoutuvat yhteen, 
esim.
– Köyhät elävät köyhyydessä, koska heillä ei ole 
koulutusta. Köyhyyden vuoksi heillä ei ole mahdol-
lisuutta koulutukseen.
– Korruptoitunut hallinto suosii niitä, jotka ovat 
yhteiskunnassa muutenkin ”vahvoja”

Eriarvoisuuden tasaamista haittaa se, että valtaa 
pitävät ja rikkaat hyötyvät toisten köyhyydestä 
(esim. halpa työvoima). Rikkaiden ja köyhien 
välinen kuilu on kasvanut.
– Köyhin 20% väestöstä omistaa 2% maailman 
kokonaistuloista
– Maailman 8 rikkainta ihmistä omistavat saman 
verran kuin 3,6 miljardia ihmistä yhteensä (50% 
maailman väestöstä) 
– Suuri syy eriarvoisuuden kasvuun on rikkaiden 
käyttämät veroparatiisit, jolloin köyhät valtiot eivät 
saa heille kuuluvia verotuloja. Monet miljardöörit 
ovat tehneet omaisuutensa aloilla, jotka ovat alttiita 
korruptiolle (kuten rahan ja ihmissuhteiden väärin-
käytölle valta-aseman saavuttamiseksi)

Lähetystyö ja köyhyys
– Kristittyjen kutsumus on sitoutua köyhyyden poista-
miseen ja köyhyyden aiheuttamista ongelmista huoleh-
timiseen
• Lähetysseura tekee työtä köyhimpien ja kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevien parissa. Työ ei tapahdu 
”antamalla rahaa”, vaan esimerkiksi
 • kouluttamalla ihmisiä
 • lisäämällä tasa-arvoa 
 (mm. naisten ja lasten oikeudet)
 • vahvistamalla demokratiaa 
 (rauhan ja sovinnon rakentaminen)
 • puolustamalla vähemmistöjen asemaa 
 (mm. vähemmistökansat, vammaiset, syrjityt)
– Kristinusko opettaa, että ihminen on taipuvainen 
itsekkyyteen: lähimmäisen rakastaminen ei ole help-
poa. Ainakaan silloin, kun pitäisi oikeasti luopua 
jostain toisten hyväksi. Tähän tarvitaan avuksi Jeesusta 
esimerkkinä ja Pyhää Henkeä, joka muuttaa sydäntä 
myötätuntoiseksi toisia ihmisiä kohtaan.
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2. Tehtävä

1. Kehityksessä ei ole kyse vain rahasta. YK:n 
alainen UNDP on kehittänyt inhimillisen kehityk-
sen mittarin, jolla mitataan mahdollisuutta täysipai-
noiseen elämään. Olennaista on, että ihmiset voivat 
itse päättää omasta elämästään. Teillä on 1 min 
aikaa miettiä, missä järjestyksessä luopuisitte näistä 
asioista (tulostettava lista s. 3).
• ruoka
• vesi
• jonkinlainen asuinpaikka (koti)
• sairaanhoito
• koulutus
• kohtuullisesti palkattu työ
• vapaus elää omassa kotimaassa
• mahdollisuus osallistua päätöksentekoon 
(demokratia)

2. Varallisuus ja onnellisuus eivät kulje käsi kädes-
sä, vaikka tietty määrä rahaa tarvitaan elämiseen 
kaikkialla. Olkaa kekseliäitä: valmistakaa itsellenne 
jalkapallo ohessa olevista materiaaleista. Palloa ei 
saa korjata kesken suorituksen; maksimipistemää-
rän voi saada vain rakentamalla pallon, joka kestää 
kuusi potkua.

RUOKA

JONKINLAINEN 
ASUINPAIKKA 

(KOTI)

KOULUTUS

VAPAUS ELÄÄ 
OMASSA 

KOTIMAASSA

3. Pisteytys

• 1p. jos keskustelu on järkevää ja 
päätöksiä saadaan aikaan

• 0,5p. jokaisesta maalista (max. 3p.) 

• + 1p. hyvästä yhteistyöstä
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RUOKA

JONKINLAINEN 
ASUINPAIKKA 

(KOTI)

KOULUTUS

VAPAUS ELÄÄ 
OMASSA 

KOTIMAASSA

VESI

SAIRAANHOITO

KOHTUULLISESTI 
PALKATTU TYÖ

MAHDOLLISUUS 
OSALLISTUA 

PÄÄTÖKSENTEKOON 
(DEMOKRATIA)

Ohje: 
leikkaa sanat katkoviivaa pitkin erilleen. Ryhmäläiset valitsevat järjestykses-
sä, mistä olisivat valmiita luopumaan ja mikä jäisi aivan viimeiseksi jäljelle.

Rasti 
Köyhyys ja
eriarvoisuus
maailmassa


