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Esipuhe

Kehitysyhteistyön puutteita ja jopa ki
rouksia on viime vuosina esitelty suo
malaisessa kehitysyhteistyökeskuste
lussa. Se sai meidät Fidassa ja Suomen 
Lähetysseurassa kyselemään kehitys
yhteistyön tuloksia, jopa ”siunauksia”. 
Miten kansalaisyhteiskunta vahvis
tuu kehitysyhteistyön voimin? Miten 
uskonnollistaustaiset järjestöt voivat 
tähän vahvistumiseen vaikuttaa? 

Kauan ennen valtiollisen kehitysyhteistyön alkua 
lähetystyöntekijät käynnistivät nykyisen kaltaisen 
kehitysyhteistyön. Afrikassa ja Aasiassa kirkko-
jen ja kristillisten järjestöjen työntekijät perus-
tivat sairaaloita ja kouluja syrjäseuduille. Ne 
mahdollistivat terveydenhuollon ja koulutuk-
sen hyvin köyhille alueille. Paikalliset koulutettiin 
uusiin tehtäviin. Yhdessä paikallisten ihmisten 
kanssa luotiin kirjakieliä. Katovuosina nälänhätä 
kosketti ja siihen saatiin kansainvälistä apua. Työ 
laajeni kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin 
eli tyttöihin, naisiin, syrjittyihin ja eri tavoin vam-
maisiin ihmisiin. 

Viime vuosina kansainvälisissä järjestöissä, 
kuten YK:ssa, on alettu nähdä uskonnollisten 
järjestöjen merkitys esimerkiksi rauhantyössä. 
Kehitysyhteistyötä tekevät järjestöt ovat keskeisiä 
toimijoita kansalaisyhteiskunnassa. Uskonnollis - 
taustaisten kehitysyhteistyön tekijöiden rooli 
on erityisen vahva. Ne tuntevat paikalliset olot. 
Syrjimättömyys, lähimmäisenrakkaus ja ihmis-
ten mukaan ottaminen eli inklusiivisuus ovat 
arvoja, jotka uskonnolliset järjestöt pystyvät 
juurruttamaan.

Meillä ei ole varaa jättää uskonnollista maail-
maa yhteiskunnallisen keskustelun ulkopuolelle. 
Kun otamme uskonnolliset toimijat mukaan 
kehitystyöhön, valjastamme samalla maailman 
kirkot kansalaisyhteiskunnan osina toimimaan 

myönteisinä muutosagentteina omissa maissaan. 
Näemme samalla myös uskonnollisten toimijoi-
den haasteet ja tilanteet, joissa ne ovat kehi-
tyksen jarruina. Yhteistyöllä voimme vaikuttaa 
asenteisiin. Uskonnollisiin toimijoihin lyödään 
myös leimoja ja ”käännyttämistä” pelätään. Sik-
si haluamme tässä teoksessa avata kansainvä-
lisen työmme moninaisuutta ja kehitysyhteis-
työn ammatillisuutta. Fida toimii kansainvälisen 
helluntaikarismaattisen liikkeen piirissä. 
Helluntai karismaatikkoja on maailmassa yli 500 
miljoonaa, ja määrä kasvaa nopeasti. Kyseessä ei 
ole yhtenäinen oppiliike, vaan mukaan mahtuu 
monenlaisia toimijoita. Suomalainen helluntailai-
suus edustaa maltillista haaraa ja lukeutuu kes-
tävän kehityksen edistäjiin. Tämä avaa mahdol-
lisuuden vaikuttaa myös niihin liikkeisiin, joissa 
menestystä saarnaavat johtajat ja ihmeiden ko-
rostaminen saattavat toimia kehityksen esteinä. 
Suomen Lähetysseura puolestaan toimii luteri-
laisen kirkon arvojen mukaisesti ja kirkon kes-
keisenä kansainvälisenä toimijana. Arvoinaan sillä 
on oikeudenmukaisuus ja lähimmäisen rakkaus. 
Se tarjoaa apua ja tukea kaikille työnsä piiris-
sä. Uskontoon kuuluminen ei ole edellytys avun 
saamiselle. 

Työn alusta saakka uskonnollistaustaiset 
järjestöt ovat toimineet ruohonjuuritasolla 
yhteistyössä kumppaneidensa kanssa. Näiden 
yhteisöjen ja kirkkojen kautta saamme tie-
toa ja kokemuksia globaaleista muutoksista 
– ilmaston muutoksesta ja naisten asemasta ja 
roolista yhteiskunnissa. Lähetysseura ja Fida 
näkevät itsensä kansalaisyhteiskunnan toimijoi-
na. Pidämme tärkeänä, että kehitysyhteistyössä 
kuuluu nimenomaan kansalaisten ääni. Järjestöt 
saavat kumppaneiltaan sellaista ymmärrystä ja 
tietoa, mihin julkisilla tai valtiollisilla toimijoilla ei 
ole muutoin pääsyä. Järjestöt antavat syvyys-
ulottuvuutta viralliseen kehitysyhteistyöhön.
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Tällä hetkellä kansalaisyhteiskunnan tila ka-
penee globaalisti, ja niin myös Suomessa – 
vihapuhe, taloudelliset muutokset, epävarmuus 
ja poliittiset jännitteet heijastuvat vahvasti sii-
hen, miten paljon ihmiset haluavat tai uskalta-
vat toimia. 

Yritysyhteistyön rakentaminen merkitsee 
uutta ja tärkeää askelta kehitysyhteistyössä. Sen 
rinnalle tarvitaan edelleen kehitysmalleja, jotka 
tukevat kumppanien toimintaa, kehittävät niiden 
osaamista ja koulutusta ja vahvistavat sitä kautta 
ihmisoikeuksia. Kansalaisyhteiskunnan toimijoil-
la, kuten järjestöillä, on ymmärrystä kehitty vien 
maiden yhteiskunnasta. Siksi niiden yhteistyö 
yritysten kanssa mahdollistaa 
parempia tuloksia. 

Julkinen rahoitus ei riitä 
maailman köyhyyden vähen-
tämiseksi, vaan tarvitaan yk-
sityistä rahoitusta ja yritys-
yhteistyötä. Ihmiset haluavat 
tulla toimeen omalla työllään. 
Kehittyvillä valtioilla tulee olla 
verotusjärjestelmiä, jotka mah-
dollistavat koulutuksen ja kehi-
tyksen. Investointeja tarvitaan. 
Ne luovat valtiolle pääomaa ja 
varoja kehitykseen. 

Tarvitaan myös seuran-
tamekanismit, jotka vahvistavat ihmisoikeuksia 
globaaleilla markkinoilla, sekä työkaluja ja lain-
säädäntöä, joiden avulla voidaan varmistaa, että 
polarisaatio vähenee ja yritykset kantavat yh-
teiskunnallisen vastuunsa. 

Usein kirkkoja tai uskonnollisia yhteisöjä pi-
detään kehityksen jarruina, mutta haluamme 
nostaa esiin myös kirkkojen suuren potentiaa-
lin toimia paikallisina vaikuttajina. 

Erityisesti vammaiset ovat usein kehitys-
maissa näkymättömiä. Monissa kulttuureissa 
vammaisuus tulkitaan häpeäksi tai uskonnol-
lisesta viitekehyksestä katsottuna kirouksek-
si. Kristillisen ihmiskäsityksen mukaan jokainen 

ihminen on ainutlaatuinen ja arvokas. Uskon-
nollisilla yhteisöillä on suuri rooli asenteiden 
muuttamisessa. 

Hyvä esimerkki Lähetysseuran vaikuttamis-
työstä on se, että paikalliset kyläpäälliköt teki-
vät päätöksen tyttöjen silpomisen lopettami-
sesta Tansanian Morogorossa. Kirkolla oli vahva 
rooli keskusteluissa. Syksyllä 2018 Lähetysseu-
ran työntekijä Mekonnen Mulat palkittiin Etio-
piassa arvostetulla palkinnolla kuurojen hyväksi 
tekemästään pitkäaikaisesta työstä. Sen ansiosta 
noin 10 000 kuuroa lasta on päässyt kouluun 
kymmenen viime vuoden aikana. Vaikuttamis-
työn tuloksena nähdään myös kokeiluja, joissa 

vammaiset ihmiset pääsevät 
mukaan koulujen integroituun 
opetukseen.

Fidan työssä Etelä-Ame-
rikassa paikalliset kirkko-
kumppanit ovat ottaneet 
tehtäväkseen vaikuttaa yhteis-
kunnallisesti. Paraguayssa toi-
mivien eri kansalaisjärjestöjen 
ja maan korkeimman oikeu-
den välisen yhteistyön tulok-
sena maassa on koulutettu yh-
teensä 3 200 oikeus avustajaa 
(facilitadores judiciales). Heis-
tä 650 edustaa eri kristillisiä 

yhteisöjä, joissa on myös vähemmistöjen, elä-
keläisten ja opiskelijoiden edustajia. Nämä oi-
keusavustajat toimivat vapaaehtoisesti omaa 
johtaja-asemaansa hyödyntäen yhteisöjensä jä-
senten auttamiseksi ja tukemiseksi. Avustustyön 
ansiosta Paraguayssa on vältetty vuositasolla 40 
000 tapauksen eteneminen eri oikeusportaisiin. 
Kyseisen toiminnan pelkkä taloudellinen hyöty 
Paraguayn valtiolle on paikallisen Asuncionin yli-
opiston taloustieteellisen tiedekunnan edusta-
jien tekemän laskelman mukaan 10 miljoonaa 
dollaria vuodessa. 

Fida ja Lähetysseura ovat yhdessä ha-
lunneet koota tähän kirjaan puheenvuoroja 

Paikalliset 
kyläpäälliköt 

tekivät päätöksen 
tyttöjen silpomisen 
lopettamisesta 
Tansanian 
Morogorossa. 
Kirkolla oli vahva 
rooli keskusteluissa. 

kansalais yhteiskunnan muutoksista ja uskon-
nollisten järjestöjen asemasta globaalisti. Kehi-
tysyhteistyön kritiikki näyttää usein perustu-
van mieli kuviin ja puutteellisiin tietoihin. Tämä 
kirja haluaa nostaa keskusteluun myös kehitys-
yhteistyön myönteiset tulokset ja onnistumiset 
sekä sen toivon, mitä yhteinen työ on tuonut 
eri alueiden ihmisille. 

Fida ja Suomen Lähetysseura tekevät 
ohjelmayhteistyötä ulkoministeriön kanssa. 
Haluamme yhdessä kertoa, millaisia näkökul-
mia kumppaniemme kanssa toimiminen avaa 

suomalaiseen keskusteluun kehitysyhteistyös-
tä. Näin saadaan kuuluviin myös kumppaniem-
me ääni. 

Harri Hakola,
toiminnanjohtaja,
Fida

Rolf Steffansson,
toiminnanjohtaja,
Suomen Lähetysseura

Järjestöjen esittely

Fida on suomalainen lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestö, joka työskente-
lee lähes 50 maassa yhdessä paikallisten seurakuntien ja muiden kansalais-
yhteiskunnan toimijoiden kanssa. Kehitysyhteistyömme rakentaa rauhaa, luo 
oikeuden mukaisuutta ja vahvistaa ihmisarvoa. Tavoitteemme on pysyvä muu-
tos, jossa heikoimmassa asemassa elävät ihmiset saavat voiman nousta toi-
vottomuudesta. Varustamme kirkkoja ja yhteistyökumppaneita toimimaan 

vahvoina yhteiskunnallisina vaikuttajina, jotta lasten ja nuorten oikeudet toteutuvat. Teemme 
työtä erityisesti haavoittuvien ihmisryhmien, kuten vammaisten ihmisten, etnisten vähem-
mistöjen ja konfliktien uhrien, parissa. Fida on ulkoministeriön kumppanuusjärjestö ja saanut 
kehitysyhteistyöhön valtiontukea vuodesta 1974.

Suomen Lähetysseura on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kansainvälisen 
työn järjestö ja yksi Suomen suurimmista kehitysyhteistyöjärjestöistä. Toi-
mimme 30 maassa. Yhdessä paikallisten kirkkojen ja järjestöjen kanssa raken-
namme oikeudenmukaisempaa ja inhimillisempää maailmaa. Tuomme toivoa 
sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Työmme keskiössä ovat heikoimmassa ja 
syrjityssä asemassa olevat ihmiset: tytöt ja naiset, vammaiset ihmiset, kastit-
tomat, alkuperäiskansat ja etniset vähemmistöt. 
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Harri Hakola,
toiminnanjohtaja,
Fida

Rolf Steffansson,
toiminnanjohtaja,
Suomen Lähetysseura

Järjestöjen esittely

Fida on suomalainen lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestö, joka työskente-
lee lähes 50 maassa yhdessä paikallisten seurakuntien ja muiden kansalais-
yhteiskunnan toimijoiden kanssa. Kehitysyhteistyömme rakentaa rauhaa, luo 
oikeuden mukaisuutta ja vahvistaa ihmisarvoa. Tavoitteemme on pysyvä muu-
tos, jossa heikoimmassa asemassa elävät ihmiset saavat voiman nousta toi-
vottomuudesta. Varustamme kirkkoja ja yhteistyökumppaneita toimimaan 

vahvoina yhteiskunnallisina vaikuttajina, jotta lasten ja nuorten oikeudet toteutuvat. Teemme 
työtä erityisesti haavoittuvien ihmisryhmien, kuten vammaisten ihmisten, etnisten vähem-
mistöjen ja konfliktien uhrien, parissa. Fida on ulkoministeriön kumppanuusjärjestö ja saanut 
kehitysyhteistyöhön valtiontukea vuodesta 1974.

Suomen Lähetysseura on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kansainvälisen 
työn järjestö ja yksi Suomen suurimmista kehitysyhteistyöjärjestöistä. Toi-
mimme 30 maassa. Yhdessä paikallisten kirkkojen ja järjestöjen kanssa raken-
namme oikeudenmukaisempaa ja inhimillisempää maailmaa. Tuomme toivoa 
sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Työmme keskiössä ovat heikoimmassa ja 
syrjityssä asemassa olevat ihmiset: tytöt ja naiset, vammaiset ihmiset, kastit-
tomat, alkuperäiskansat ja etniset vähemmistöt. 
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Johdanto
Päivi Hasu

Suomalaisten kansalaisjärjestöjen 
kehitysyhteistyöllä on pitkä histo
ria. Suomen Lähetysseuran työ Ambo
maalla nykyisen Namibian alueella 
alkoi vuonna 1870, ja Fida Internatio
nal perustettiin vuonna 1927 nimellä 
Suomen Vapaa Ulkolähetys (Hakola 
2004). Modernin kehitysyhteistyön 
lasketaan kuitenkin varsinaises
ti alkaneen toisen maailmansodan 
päättymisen jälkeen, kun Euroopan 
jälleenrakennus käynnistyi ja YK:n 
ihmisoikeusjulistus syntyi vuonna 
1948. Suomi oli ensin kehitysavun 
vastaanottaja, kun YK:n lastenrahasto 
UNICEF avusti 1940luvun lopulla 
kymmeniätuhansia suomalaislapsia. 
Lisäksi Suomi sai sodanjälkeiseen 
jälleenrakentamiseen Maailman
pankin kehitysluottoja. 

YK julisti 1960-luvun kehityksen vuosikymme-
neksi. Suomi halusi osallistua YK:n toimintaan 
ja seurata muiden Pohjoismaiden esimerkkiä 
kehitys kysymyksissä. Valtion budjettiin sisälly-
tettiin vuonna 1961 ensimmäinen määräraha 
kehitysyhteistyölle, ja vuonna 1965 ulko-
ministeriöön perustettiin oma kehitysyhteis-
työtoimisto kahdenvälisen kehitysavun tarpeisiin 
(Global Finland 2012). Vuonna 1970 YK asetti 
teollistuneiden maiden julkisista varoista mak-
settavan kehitysavun tavoitteeksi 0,7 prosent-
tia bruttokansantulosta. Suomi tuki tavoitetta 
ja vahvisti neljä vuotta myöhemmin ensimmäi-
sessä kehitysyhteistyön periaateohjelmassaan 
tavoittelevansa YK:n asettamaa kehitysavun ta-
soa. Suomi on kuitenkin päässyt tavoitteeseen 
vain hetkellisesti 1990-luvun alkupuolen laman 

ja bruttokansantulon romahtamisen myötä 
(Kepa, päiväämätön).

Suomessa esiintyi 1960-luvulla vapaata kan-
salaistoimintaa nälkäavun ja kehitysmaiden köy-
hien puolesta. Kansainvälinen Prosentti liike syn-
tyi 1970–1980-lukujen vaihteessa vaatimaan 
maailman valtioita nostamaan kehitys apunsa 
YK:n suositusten mukaiselle tasolle. Näin ta-
pahtui myös Suomessa. Yksityiset kansalaiset 
saattoivat maksaa prosentin tuloistaan joka 
kuukausi jollekin katastrofiapua, kehitysyhteis-
työtä tai solidaarisuustyötä tekevälle järjestöl-
le. Kansalaisaktiivisuus lisääntyi, ja 1980-luvulle 
tultaessa Suomessa oli erilaisia kansainvälisten 
kehitysmaakysymysten parissa työskenteleviä 
järjestöjä jo koko joukko. Prosenttiliikkeen ja 
kehitysmaa-aktiivien työn tuloksena syntyi 
muutamaa vuotta myöhemmin vuonna 1985 
Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa. (Salonen 
ja Rekola 2004, 9.)

Kansalaisjärjestöt olivat tärkeitä tekijöi-
tä myös Suomen virallisen kehitysyhteistyön 
muovautumisessa. Ulkoministeriö oli jo 1960- 
ja 1970-lukujen taitteessa myöntänyt tukea 
kansalais järjestöjen yksittäisiin kehitysyhteistyö-
hankkeisiin. Lähetysjärjestöjen aloitteesta ryh-
dyttiin tunnustelemaan tuen vakinaistamisen 
mahdollisuuksia. Mallia haettiin tässäkin muis-
ta Pohjoismaista, jotka olivat ottaneet käyttöön 
vastaavan rahoituksen jo 1960-luvun puolivälissä. 
(Salonen ja Rekola 2004, 8.) Suomalaisten 
kehitysj ärjestöjen valtionavustukset aloitettiin 
järjestelmällisesti vuonna 1974. 

Nyt, yli neljäkymmentä vuotta myöhemmin, 
Suomen toiminta kansainvälisellä kehityspolitii-
kan ja kehitysyhteistyön kentällä perustuu poh-
joismaisen yhteiskunnan arvoihin ja lähtökoh-
tiin sekä kansainvälisiin sopimuksiin. YK:n piirissä 
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sovitun ihmisoikeusperustaisen kehitystavoit-
teen mukaisesti myös Suomen kehityspolitiikan 
keskeinen tavoite on ihmisoikeuksien toteutu-
minen. Ihmisoikeusperustaisen kehityspolitiikan 
tavoitteena on tukea kehitysmaiden pyrkimyk-
siä köyhyyden ja eriarvoisuuden poistamiseksi ja 
kestävän kehityksen edistämiseksi. Lähtökohtana 
on ajatus maailman jokaisen ihmisen oikeu-
desta hyvään elämään, elinkelpoiseen ympäris-
töön, koulutukseen, turvallisuuteen, terveyteen, 

toimeentuloon ja vaikutusmahdollisuuksiin. Ke-
hityspolitiikan tavoite on yhtäältä vahvistaa oi-
keuksien haltijoiden kapasiteettia vaatia omia oi-
keuksiaan ja toisaalta vastuunkantajien kykyä ja 
vastuuta täyttää omat velvollisuutensa oikeuk-
sien toteutumisessa (Ulkoministeriö, päivää-
mätön b.; Kontinen ym. 2017).

SUOMALAISEN KEHITYSAVUN VIRSTANPYLVÄITÄ

 1870 Suomen Lähetysseuran työ Ambomaalla nykyisen Namibian 
alueella alkoi.

 1908 Ensimmäinen suomalainen lääkäri Selma Rainio aloitti työn 
Ambomaalla.

 1927 Fida International perustettiin nimellä Suomen Vapaa 
Ulkolähetys.

 1945 Yhdistyneet kansakunnat (YK) perustettiin.

 1948 YK:n ihmisoikeuksien julistus annettiin.

 1961 YK:n yleiskokous julisti ensimmäisen kehityksen 
vuosikymmenen alkaneeksi.

 1961 Suomen valtion budjetista osoitettiin ensimmäinen 
määräraha kehitysyhteistyölle.

 1965 Suomen ulkoministeriöön perustettiin oma 
kehitysyhteistyötoimisto.

 1970 YK:n tavoite kehitysrahoituksen tasosta asetettiin  
0,7 prosenttiin valtioiden bruttokansantulosta.

 1974 Suomalaisten kehitysjärjestöjen valtionavustukset aloitettiin 
järjestelmällisesti.

 1980-luvun alku Prosenttiliike syntyi.

 1985 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa perustettiin.

 2000 YK:n kehityksen vuosituhattavoitteet  
vuoteen 2015 mennessä määritettiin.

 2015 Kansainvälisten kestävän kehityksen tavoitteiden  
Agenda 2030 asetettiin.

 2016 Suomen hallitus leikkasi järjestöjen 
kehitysyhteistyömäärärahoja 43 prosenttia.

Esimerkkinä ihmisoikeusperustaisesta kehitys-
yhteistyöstä on tässä teoksessa Hisayo Katsuin 
työryhmän vammaisnäkökulmaa käsittelevä ar-
tikkeli. Kehityspolitiikalla pyritään vahvistamaan 
heikoimmassa asemassa olevien ihmisten oi-
keuksia, sukupuolten välistä tasa-arvoa sekä 
ilmastonmuutokseen varautumista ja sen hillin-
tää. Suomen harjoittamassa kehityspolitiikassa 
onkin neljä painopistealuetta: naisten ja tyttö-
jen oikeuksien ja aseman parantaminen, kehitys-
maiden talouksien kehittäminen hyvinvoinnin li-
säämiseksi, yhteiskuntien demokraattisuus ja 
toimintakyky sekä ruokaturva, veden ja energian 
saatavuus ja luonnonvarojen kestävä käyttö 
(Ulkoministeriö, päiväämätön b.). Suomen 
kehitys politiikan lähitulevaisuuden toteutusta 
ohjaa helmikuussa 2016 hyväksytty valtioneu-
voston kehityspoliittinen selonteko, joka toteaa 
muun muassa, että vahva kumppanuus kansalais-
yhteiskunnan kanssa jatkuu kehitys yhteistyössä ja 
että Suomen tavoitteena on kehitysmaiden kan-
salaisyhteiskuntien vahvistaminen. 

Lähivuosien tärkeimmän kansainvälisen viite-
kehyksen puolestaan muodostaa YK:ssa syys-
kuussa 2015 hyväksytty kestävän kehityksen 
toimintaohjelma Agenda 2030, jonka 17 pää-
tavoitetta koskevat kaikkia maailman maita (Yh-
distyneet kansakunnat, päiväämätön). Edellä ku-
vatut Suomen kehityspolitiikan painopiste alueet 
ovat linjassa kestävän kehityksen tavoitteiden 
kanssa ja pyrkivät edistämään niiden toteu-
tumista. Ensisijainen vastuu Agenda 2030:n 
toimeenpanosta on valtioilla, mutta tavoittei-
den saavuttamiseen tarvitaan myös paikallis-
hallinnon, yksityissektorin, kansalaisyhteiskunnan 
ja kansalaisten laajaa osallistumista (Ulkominis-
teriö, päiväämätön c.). Suomen kehityspoliitti-
sen ohjelman mukaan kansalaiset ja kansalais-
yhteiskunta voivat edistää Agenda 2030:n 
tavoitteita (Ulkoministeriö 2016). 

Kansalaisyhteiskunta on määritelty muun 
muassa sosiaalisen, yhteiskunnallisen ja poliit-
tisen osallistumisen tilaksi, jossa ihmiset voivat 

toteuttaa aktiivista kansalaisuutta osallistumalla 
yhteiseen toimintaan ja keskusteluihin. Kansa-
laisyhteiskuntatoimijoita voivat olla esimerkiksi 
yhteisen teeman, tavoitteen tai aatteen pohjal-
le perustetut voittoa tavoittelemattomat yhdis-
tykset, yhteisöt, verkostot ja sosiaaliset liikkeet 
mutta myös esimerkiksi ei-kaupallinen media, 
säätiöt ja tutkimuslaitokset. Kansalais yhteiskunta 
määritellään tyypillisesti yhdeksi yhteiskunnan 
kolmesta sektorista yhdessä valtion ja markki-
noiden kanssa. Neljäntenä sektorina nähdään 
usein perhe ja yksilöt. Yhteiskunnan eri osat 
nähdään myös ennemmin toiminnallisina tiloi-
na kuin toimijaryhmiin perustuvina staattisina 
sektoreina, sillä monet toimijat voivat eri toi-
mintojen perusteella kuulua useaankin eri sek-
toriin. Yhteistä kansalaisyhteiskunnan toimi-
joille on niiden yleishyödyllisyys: ne eivät pyri 
taloudelliseen tuottoon eivätkä viralliseen po-
liittiseen tai lainsäädännölliseen valtaan. Kansa-
laisten omaehtoisuus, toimijuus, autonomisuus, 
vapaaehtoisuus ja yhteisöllisyys ovat keskei-
siä piirteitä kansalaisyhteiskunnan toiminnassa 
(Seppo 2013; Ulkoministeriö, päiväämätön e., 5; 
Kontinen ym. 2017).1

Suomessa toimii vuonna 2018 kehitysyh-
teistyön parissa yli sata suomalaista kansalais-
järjestöä, joilla on ulkoministeriön tukemia 
hankkeita noin sadassa kehitysmaassa eri puolil-
la maailmaa. Ulkoministeriö antaa moni vuotista 
ohjelmatukea yhteensä 17 kansalaisjärjestöl-
le ja kolmelle säätiölle pitkäjänteiseen työhön 
kehityksen edistämiseksi. Ohjelmatukea saa-
vien järjestöjen joukossa on sellaisia toimijoita 
kuin Crisis Management Initiative (CMI), Fida 
International, Kirkon Ulkomaanapu, Pelastakaa 
Lapset, Plan, Reilu kauppa, Suomen Lähetys-
seura, Suomen Pakolaisapu, Suomen Punainen 
Risti, Suomen World Vision ja WWF Suomi. 
Ohjelmatukea saavien järjestöjen lisäksi tukea 

1 Tiina Kontinen ym. (2017) käyvät seikkaperäisemmän kes-

kustelun kansalaisyhteiskunnan määrittelyn ulottuvuuksista.
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muun muassa, että vahva kumppanuus kansalais-
yhteiskunnan kanssa jatkuu kehitys yhteistyössä ja 
että Suomen tavoitteena on kehitysmaiden kan-
salaisyhteiskuntien vahvistaminen. 

Lähivuosien tärkeimmän kansainvälisen viite-
kehyksen puolestaan muodostaa YK:ssa syys-
kuussa 2015 hyväksytty kestävän kehityksen 
toimintaohjelma Agenda 2030, jonka 17 pää-
tavoitetta koskevat kaikkia maailman maita (Yh-
distyneet kansakunnat, päiväämätön). Edellä ku-
vatut Suomen kehityspolitiikan painopiste alueet 
ovat linjassa kestävän kehityksen tavoitteiden 
kanssa ja pyrkivät edistämään niiden toteu-
tumista. Ensisijainen vastuu Agenda 2030:n 
toimeenpanosta on valtioilla, mutta tavoittei-
den saavuttamiseen tarvitaan myös paikallis-
hallinnon, yksityissektorin, kansalaisyhteiskunnan 
ja kansalaisten laajaa osallistumista (Ulkominis-
teriö, päiväämätön c.). Suomen kehityspoliitti-
sen ohjelman mukaan kansalaiset ja kansalais-
yhteiskunta voivat edistää Agenda 2030:n 
tavoitteita (Ulkoministeriö 2016). 

Kansalaisyhteiskunta on määritelty muun 
muassa sosiaalisen, yhteiskunnallisen ja poliit-
tisen osallistumisen tilaksi, jossa ihmiset voivat 

toteuttaa aktiivista kansalaisuutta osallistumalla 
yhteiseen toimintaan ja keskusteluihin. Kansa-
laisyhteiskuntatoimijoita voivat olla esimerkiksi 
yhteisen teeman, tavoitteen tai aatteen pohjal-
le perustetut voittoa tavoittelemattomat yhdis-
tykset, yhteisöt, verkostot ja sosiaaliset liikkeet 
mutta myös esimerkiksi ei-kaupallinen media, 
säätiöt ja tutkimuslaitokset. Kansalais yhteiskunta 
määritellään tyypillisesti yhdeksi yhteiskunnan 
kolmesta sektorista yhdessä valtion ja markki-
noiden kanssa. Neljäntenä sektorina nähdään 
usein perhe ja yksilöt. Yhteiskunnan eri osat 
nähdään myös ennemmin toiminnallisina tiloi-
na kuin toimijaryhmiin perustuvina staattisina 
sektoreina, sillä monet toimijat voivat eri toi-
mintojen perusteella kuulua useaankin eri sek-
toriin. Yhteistä kansalaisyhteiskunnan toimi-
joille on niiden yleishyödyllisyys: ne eivät pyri 
taloudelliseen tuottoon eivätkä viralliseen po-
liittiseen tai lainsäädännölliseen valtaan. Kansa-
laisten omaehtoisuus, toimijuus, autonomisuus, 
vapaaehtoisuus ja yhteisöllisyys ovat keskei-
siä piirteitä kansalaisyhteiskunnan toiminnassa 
(Seppo 2013; Ulkoministeriö, päiväämätön e., 5; 
Kontinen ym. 2017).1

Suomessa toimii vuonna 2018 kehitysyh-
teistyön parissa yli sata suomalaista kansalais-
järjestöä, joilla on ulkoministeriön tukemia 
hankkeita noin sadassa kehitysmaassa eri puolil-
la maailmaa. Ulkoministeriö antaa moni vuotista 
ohjelmatukea yhteensä 17 kansalaisjärjestöl-
le ja kolmelle säätiölle pitkäjänteiseen työhön 
kehityksen edistämiseksi. Ohjelmatukea saa-
vien järjestöjen joukossa on sellaisia toimijoita 
kuin Crisis Management Initiative (CMI), Fida 
International, Kirkon Ulkomaanapu, Pelastakaa 
Lapset, Plan, Reilu kauppa, Suomen Lähetys-
seura, Suomen Pakolaisapu, Suomen Punainen 
Risti, Suomen World Vision ja WWF Suomi. 
Ohjelmatukea saavien järjestöjen lisäksi tukea 

1 Tiina Kontinen ym. (2017) käyvät seikkaperäisemmän kes-

kustelun kansalaisyhteiskunnan määrittelyn ulottuvuuksista.
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saavat kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepa ja 
kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys, 
jotka tarjoavat suomalaisille kansalaisjärjestöil-
le koulutusta ja neuvontaa sekä tekevät vai-
kuttamistyötä. (Ulkoministeriö, päiväämätön 
a.) Kepa ja Kehys yhdistyvät vuonna 2018 uu-
deksi kattojärjestöksi nimeltä Finnish Develop-
ment NGOs Fingo ry (Kehys, päiväämätön). 
Myös kolme erityis säätiötä, Abilis, Siemenpuu 
ja Kansalais järjestöjen ihmisoikeussäätiö, saavat 
ulko ministeriöltä ohjelmallista tukea kehitysmai-
den paikallisten järjestöjen vammais-, ympäris-
tö- ja ihmisoikeustyöhön. Pienille ja keskisuurille 
järjestöille ulkoministeriö myöntää hankekoh-
taista tukea. YK-taustaiset järjestöt saavat ulko-
ministeriöltä toiminta-avustusta muun muassa 
kehitysviestintä- ja globaalikasvatustyöhön. Vuon-
na 2017 ulkoministeriö tuki suomalaisia kansalais-
järjestöjä ja säätiöitä yhteensä noin 65 miljoonalla 
eurolla. (Ulkoministeriö, päiväämätön a.).

Järjestöjen toiminta kohdistuu usein kehitys-
maiden köyhimpien perustarpeisiin ja oikeuksiin 
– sosiaaliseen kehitykseen, opetukseen, tervey-
teen, toimeentulomahdollisuuksiin – sekä maa-
seutukehitykseen. Tärkeä päämäärä on kehitys-
maiden kansalaisyhteiskuntien vahvistaminen, 
jotta kehitysmaiden omat järjestöt voivat on-
nistua paremmin perustehtävissään palveluiden 
tuottamisessa, vaikuttamistyössä ja tiedottami-
sessa. Moniääniset kansalaisyhteiskunnat luovat 
edellytykset kansalaisten yhteiskunnalliselle osal-
listumiselle ja ihmisoikeuksien toteutumiselle. 
Ne luovat myös pohjan demokraattisille yhteis-
kunnille. Järjestöjen kehitysyhteistyön tavoittee-
na on lisäksi edistää YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteiden toteutumista. (Ulkoministeriö, 
päiväämätön a.)

Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön on 
todettu olevan kustannustehokasta ja tuloksel-
lista. Vuosina 2016–2017 ulkoministeriö teetti 
kolmivaiheisen arvioinnin ohjelmatukijärjestöjen 
kehitysyhteistyöstä. Arvioinnissa todettiin, että 
arvioitujen järjestöjen ohjelmilla on saavutettu 

monipuolisia tuloksia, joista valtaosa liittyy hyö-
dynsaajien voimaantumiseen. Myös ihmisoi-
keusperustaisuus toteutuu hyvin evaluoitujen 
järjestöjen ohjelmissa. Sekä kumppanimaiden 
kansalaisjärjestöt että suomalaiset järjestöt ko-
kevat hyötyvänsä yhteistyöstä. (Ulkoministeriö 
12.10.2016.) Arvioinnin toisen osan raportti to-
teaa muun muassa, että järjestöjen työ vastaa 
ihmisten tarpeisiin ja menee perille myös hau-
raissa valtioissa ja vaikeissa toimintaympäristöissä 
(Ulkoministeriö 31.5.2017).

Saavutetuista tuloksista huolimatta 
kansalais yhteiskunnan toimintaympäristö on 
kuitenkin muuttunut nopeasti. Vuonna 2015 
laaditun hallitusohjelman mukaisesti kehitys-
yhteistyöhön käytettäviä määrärahoja vähen-
nettiin 200 miljoonalla eurolla vuodesta 2016 
alkaen koko hallituskauden ajaksi. Lisäksi 130 
miljoonan euron osuus ohjattiin yritysten kaut-
ta kehitysmaihin kehitysrahoitusyhtiö Finnfundin 
kautta. Leikkaukset kohdistuivat niin sanottuun 
varsinaiseen kehitysyhteistyöhön ja olivat siis 
suuruudeltaan 330 miljoonaa euroa. (Kepa, päi-
väämätön.) Nämä noin 40 prosentin leikkaukset 
ovat näkyneet laajasti eri kehitysyhteistyön aloil-
la muun muassa kansalaisjärjestöjen hankkeiden 
supistumisena. Vuonna 2018 kehitysyhteistyön 
määrärahat – 886 miljoonaa euroa – vastaavat 
vain 0,38:aa prosenttia Suomen bruttokansan-
tulosta (Ulkoministeriö 2016). Sekä Elina Vuola 
että Ari Joensuu tuovat tässä teoksessa esille, 
että nämä leikkaukset ja vuosikymmeniä jatku-
nut 0,7 prosentin tavoitteen kaukaisuus ovat 
tahra Suomen kansainvälisessä maineessa. Vii-
me vuosina Pohjoismaista sekä Ruotsi, Norja 
että Tanska ovat kyenneet saavuttamaan 0,7 
prosentin tavoitteen.

Samanaikaisesti viimeisimpien leik kausten 
kanssa Suomen kehityspoliittisessa selonteossa 
nostettiin esille yksityisen sektorin rooli ja sen ra-
hoitusta lisättiin (Ulko ministeriö 2016). Kansain-
välisesti on keskusteltu yksityisestä käänteestä 
uutena kehityksen ajatus mallina.  Tällä viitataan 

yksityisen sektorin roolin korostamiseen kehitys-
avussa. Esimerkiksi Kontisen ja työryhmän mu-
kaan paradigman uutuus on kuitenkin kyseenalais-
tettu, sillä talous kasvun ideaali, kaupalliset intressit 
ja yritysmaailma ovat olleet mukana kehitysyh-
teistyöpolitiikan määrittelyssä heti kehitysyhteis-
työn alusta alkaen. Yksityisen sektorin korostumi-
nen on herättänyt kysymyksiä muun muassa siitä, 
miten laajemmat globaalit rahavirrat voisivat olla 
oikeuden mukaisia myönteisten kehitysvaikutusten 
aikaansaamiseksi (Kontinen ym. 2017). Modestus 
Lukonge keskustelee tämän teoksen artikkelissaan 

juuri yksityisen sektorin toiminnan ja uusliberaa-
lin talouden synnyttämistä eettisistä haasteista.

Ulkoministeriö luonnosteli kehityspoliittista 
kansalaisyhteiskuntalinjausta alkuvuodesta 2017. 
Linjauksen päivittämistarpeen takana olivat glo-
baalin ja kansallisen toimintaympäristön muutok-
set sekä muun muassa ulkoministeriön teettämä 
arviointi täydentävyydestä Suomen kehitys-
politiikassa ja -yhteistyössä (Kontinen ym. 2017). 
Kansalaisyhteiskuntalinjauksen perusta on kes-
tävän kehityksen Agenda 2030. Linjauksen 
lähtö kohta on, että itsenäiset, elinvoimaiset, 

POHJOISMAIDEN KEHITYSAPU 2017 

Islanti 0.29

Suomi 0.41

Norja 0.99

Tanska 0.72

Ruotsi 1.01

Virallisen kehitysavun osuus bruttokansantulosta prosentteina. 
Lähde: OECD 9.4.2018.
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kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys, 
jotka tarjoavat suomalaisille kansalaisjärjestöil-
le koulutusta ja neuvontaa sekä tekevät vai-
kuttamistyötä. (Ulkoministeriö, päiväämätön 
a.) Kepa ja Kehys yhdistyvät vuonna 2018 uu-
deksi kattojärjestöksi nimeltä Finnish Develop-
ment NGOs Fingo ry (Kehys, päiväämätön). 
Myös kolme erityis säätiötä, Abilis, Siemenpuu 
ja Kansalais järjestöjen ihmisoikeussäätiö, saavat 
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den paikallisten järjestöjen vammais-, ympäris-
tö- ja ihmisoikeustyöhön. Pienille ja keskisuurille 
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eurolla. (Ulkoministeriö, päiväämätön a.).

Järjestöjen toiminta kohdistuu usein kehitys-
maiden köyhimpien perustarpeisiin ja oikeuksiin 
– sosiaaliseen kehitykseen, opetukseen, tervey-
teen, toimeentulomahdollisuuksiin – sekä maa-
seutukehitykseen. Tärkeä päämäärä on kehitys-
maiden kansalaisyhteiskuntien vahvistaminen, 
jotta kehitysmaiden omat järjestöt voivat on-
nistua paremmin perustehtävissään palveluiden 
tuottamisessa, vaikuttamistyössä ja tiedottami-
sessa. Moniääniset kansalaisyhteiskunnat luovat 
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listumiselle ja ihmisoikeuksien toteutumiselle. 
Ne luovat myös pohjan demokraattisille yhteis-
kunnille. Järjestöjen kehitysyhteistyön tavoittee-
na on lisäksi edistää YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteiden toteutumista. (Ulkoministeriö, 
päiväämätön a.)

Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön on 
todettu olevan kustannustehokasta ja tuloksel-
lista. Vuosina 2016–2017 ulkoministeriö teetti 
kolmivaiheisen arvioinnin ohjelmatukijärjestöjen 
kehitysyhteistyöstä. Arvioinnissa todettiin, että 
arvioitujen järjestöjen ohjelmilla on saavutettu 

monipuolisia tuloksia, joista valtaosa liittyy hyö-
dynsaajien voimaantumiseen. Myös ihmisoi-
keusperustaisuus toteutuu hyvin evaluoitujen 
järjestöjen ohjelmissa. Sekä kumppanimaiden 
kansalaisjärjestöt että suomalaiset järjestöt ko-
kevat hyötyvänsä yhteistyöstä. (Ulkoministeriö 
12.10.2016.) Arvioinnin toisen osan raportti to-
teaa muun muassa, että järjestöjen työ vastaa 
ihmisten tarpeisiin ja menee perille myös hau-
raissa valtioissa ja vaikeissa toimintaympäristöissä 
(Ulkoministeriö 31.5.2017).

Saavutetuista tuloksista huolimatta 
kansalais yhteiskunnan toimintaympäristö on 
kuitenkin muuttunut nopeasti. Vuonna 2015 
laaditun hallitusohjelman mukaisesti kehitys-
yhteistyöhön käytettäviä määrärahoja vähen-
nettiin 200 miljoonalla eurolla vuodesta 2016 
alkaen koko hallituskauden ajaksi. Lisäksi 130 
miljoonan euron osuus ohjattiin yritysten kaut-
ta kehitysmaihin kehitysrahoitusyhtiö Finnfundin 
kautta. Leikkaukset kohdistuivat niin sanottuun 
varsinaiseen kehitysyhteistyöhön ja olivat siis 
suuruudeltaan 330 miljoonaa euroa. (Kepa, päi-
väämätön.) Nämä noin 40 prosentin leikkaukset 
ovat näkyneet laajasti eri kehitysyhteistyön aloil-
la muun muassa kansalaisjärjestöjen hankkeiden 
supistumisena. Vuonna 2018 kehitysyhteistyön 
määrärahat – 886 miljoonaa euroa – vastaavat 
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että Ari Joensuu tuovat tässä teoksessa esille, 
että nämä leikkaukset ja vuosikymmeniä jatku-
nut 0,7 prosentin tavoitteen kaukaisuus ovat 
tahra Suomen kansainvälisessä maineessa. Vii-
me vuosina Pohjoismaista sekä Ruotsi, Norja 
että Tanska ovat kyenneet saavuttamaan 0,7 
prosentin tavoitteen.

Samanaikaisesti viimeisimpien leik kausten 
kanssa Suomen kehityspoliittisessa selonteossa 
nostettiin esille yksityisen sektorin rooli ja sen ra-
hoitusta lisättiin (Ulko ministeriö 2016). Kansain-
välisesti on keskusteltu yksityisestä käänteestä 
uutena kehityksen ajatus mallina.  Tällä viitataan 

yksityisen sektorin roolin korostamiseen kehitys-
avussa. Esimerkiksi Kontisen ja työryhmän mu-
kaan paradigman uutuus on kuitenkin kyseenalais-
tettu, sillä talous kasvun ideaali, kaupalliset intressit 
ja yritysmaailma ovat olleet mukana kehitysyh-
teistyöpolitiikan määrittelyssä heti kehitysyhteis-
työn alusta alkaen. Yksityisen sektorin korostumi-
nen on herättänyt kysymyksiä muun muassa siitä, 
miten laajemmat globaalit rahavirrat voisivat olla 
oikeuden mukaisia myönteisten kehitysvaikutusten 
aikaansaamiseksi (Kontinen ym. 2017). Modestus 
Lukonge keskustelee tämän teoksen artikkelissaan 

juuri yksityisen sektorin toiminnan ja uusliberaa-
lin talouden synnyttämistä eettisistä haasteista.

Ulkoministeriö luonnosteli kehityspoliittista 
kansalaisyhteiskuntalinjausta alkuvuodesta 2017. 
Linjauksen päivittämistarpeen takana olivat glo-
baalin ja kansallisen toimintaympäristön muutok-
set sekä muun muassa ulkoministeriön teettämä 
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moniarvoiset ja moniääniset kansalaisyhteis-
kunnat luovat edellytykset kansalaisten rauhan-
omaiselle yhteiskunnalliselle osallistumiselle ja 
ihmis oikeuksien toteutumiselle. Kansalaisyhteis-
kunta luo mahdollisuuksia osallistua ja vaikut-
taa yhteis kunnalliseen kehitykseen ja päätöksen-
tekoon (Ulkoministeriö, päiväämätön e.).

Kansalaisyhteiskuntalinjausta varten tehdyn 
taustaselvityksen mukaan rahoituksen leikkaus-
ten ja yksityisen sektorin korostamisen ohella 
muita kansalaisyhteiskunnan toimintaympäristön 
muutoksia ja kehitysyhteistyön suuntauksia 
ovat lisääntynyt nationalismi, populismi, ko-
venevat arvot ja haasteellinen pakolaistilanne. 
Kehitys yhteistyötä joudutaankin yhä enemmän 
perustelemaan poliittisille päättäjille ja suu-
relle yleisölle. Yleiset leikkauspaineet ja turva-
paikanhakijoiden aiheuttamat kustannukset 
vähentävät kehitysyhteistyön resursseja. Toi-
saalta rajan vedot pakolaispolitiikan, diasporien 
ja kehitys yhteistyön välillä saattavat hämärtyä ja 
näissä rajapinnoissa voi syntyä uusia toiminta-
malleja ja mahdollisuuksia. (Kontinen ym. 2017.)

Kuten Elina Vuola ja Ari Joensuu tässä teok-
sessa huomauttavat, toimintaympäristön muu-
tokset ja paine kansalaisjärjestötoiminnan 
ammattimaistumiseen on leimannut kehitys-
maajärjestöjä pitkään, ja aihe on tällä hetkel-
lä taas hyvin ajankohtainen. Rahoitusleikkaukset 
luovat paineita laajentaa rahoituspohjaa. Suurilla 
järjestöillä on tässä paremmat hengissä säilymisen 
mahdollisuudet kuin pienillä, vapaaehtoistyöhön 
perustuvilla järjestöillä. Matti Ylönen (5.10.2017) 
puolestaan toteaa, että aihe on ajankohtainen 
toisestakin, Kepan ja kehitys järjestöjen EU-yhdis-
tys Kehyksen käynnissä olevan yhdistymisproses-
sin, näkökulmasta. Ylösen mukaan on syytä kysyä, 
missä määrin prosessin lopputulos tulee painot-
tamaan organisaation ulkoista tehokkuutta ja mis-
sä määrin huolehditaan kansalaisliikkeen yhteis-
kunnallisesta vaikuttavuudesta pitkällä aikavälillä. 

Myös muut globaalit suuntaukset ja kehitys-
yhteistyön kansainvälinen institutionaalinen 

ympäristö vaikuttavat kansalaisyhteiskunnan 
toimintaan. Kansainvälisessä kehityspolitiikassa 
merkittävä muutos on YK:n kestävän kehityk-
sen globaalit tavoitteet. Agenda 2030 painot-
taa kaikkien sektoreiden yhteistyön merkitys-
tä; kestävän kehityksen toimeenpanijoiksi onkin 
ajateltu valtiollisia toimijoita, yksityistä sektoria, 
kansalaisyhteiskuntaa, YK:ta ja muita kansain-
välisiä toimijoita (UN 2015). Esimerkiksi Arngeir 
Langåsin artikkeli tässä teoksessa on kontri-
buutio juuri sektoreiden väliseen yhteistyöhön 
ja sen mahdollisiin teologisiin perusteisiin. Val-
tioiden lisäksi esimerkiksi kansalaisyhteiskunnan 
toimijat olivat mukana kestävän kehityksen ta-
voitteiden laatimisessa ja, kuten Langås koros-
taa, niiden tulisi olla mukana nyt myös tavoit-
teiden toteuttamisessa. Kansalaisyhteiskunnalla 
on siis määrä olla rooli tavoitteiden toimeen-
panossa, paikallisiin konteksteihin sovittamisessa 
ja seurannassa. Elina Vuola muistuttaakin, että 
kansalaisjärjestöt ovat jo kauan ajaneet kestä-
vän kehityksen tavoitteita. Paikalliseen konteks-
tiin sovittamisen lisäksi kansalaisyhteiskunnan 
toimijoiden tehtävä on valvoa, että viranomai-
set ja poliittiset päättäjät kaikkialla maailmassa 
toimeenpanevat ohjelman tavoitteita. Esimerkiksi 
Kontinen ja Millstein (2017) ovat kuitenkin esit-
täneet, että kestävän kehityksen tavoitteissa ei 
juurikaan huomioida kansalaisyhteiskunnan roo-
lia, kansalaisten mobilisointia ja sosiaalisia liikkei-
tä muutosta aikaansaavina voimina, vaikka kan-
salaisyhteiskunta oli mukana muovaamassa näitä 
tavoitteita. Tämä on yllättävää siitäkin syystä, että 
sellaiset kansalaisyhteiskunnan periaatteet, kuten 
naisten voimaantuminen, ihmiset mukaan ottava 
yhteiskunta, kapasiteetin vahvistuminen ja ympä-
ristökysymykset, ovat keskeisiä kestävän kehityk-
sen linjauksissa. Kansalais yhteiskunnan roolia tai 
sen puuttumista kestävän kehityksen tavoitteisiin 
pyrkimisessä onkin tarpeen tarkastella analyytti-
sesti (Kontinen ja Millstein 2017).

Kestävän kehityksen tavoitteiden lisäk-
si muita globaaleja trendejä ovat esi merkiksi 

finanssikapitalismi, digitalisaatio, kasvava 
keskinäis riippuvuus, ilmastonmuutos ja luon-
nonvaroja koskeva kestävyyskriisi (Sitra 
2016). Modestus Lukonge keskustelee tässä 
teoksessa muun muassa digitalisaation ja glo-
baalin finanssi kapitalismin potentiaalisista eet-
tisistä ongelmista ja tuo esille, että esi merkiksi 
kristilliseltä pohjalta nousevalla etiikalla oli-
si näihin haasteisiin annettavaa. Toisaalta digi-
talisaatio voi Ari Joensuun mukaan olla myös 
merkittävä kehityspotentiaali. Edellä maini-
tut, ihmiskunnan kannalta keskeiset ongel-
mat samoin kuin talouskriisit, eriarvoisuuden 
kasvu, pakolaisuus, konfliktit ja epidemiat ovat 
yhteisesti jaettuja, rajat ylittäviä ongelmia ei-
vätkä ratkaistavissa kansallisvaltioiden sisällä. 
Kehitysyhteistyön rahoittajamaissa viime vuosina 
tapahtunut nationalismin nousu ja sulkeutuminen 
ovat ristiriidassa näiden havaintojen kanssa (Kon-
tinen ym. 2017). 

Aikamme vaikeimmat globaalit kehitys-
haasteet liittyvät ilmastonmuutokseen ja 
ympäristö kysymyksiin, eriarvoisuuden lisäänty-
miseen, ihmisoikeuksien toteutumiseen, köyhyy-
den keskittymiseen, väestönkasvuun ja konflik -
teihin ja monien osatekijöiden aiheuttamaan 
pakolaisuuteen. Näiden vaikeiden ja vakavien ky-
symysten edessä on välttämätöntä pohtia myös 
kansalaisyhteiskunnan ja kansalais järjestöjen 
erityis osaamista ja tehtäviä. Ympäristö-
kysymysten osalta Henry Mbaya esittelee täs-
sä teoksessa tapoja, joilla kristilliset kirkot ja is-
lamilaiset yhteisöt sekä uskonnollistaustaiset 
kansalais järjestöt ovat tarttuneet ympäristö-
ongelmiin ja kestävän kehityksen haasteisiin.

Mitä annettavaa kansalaisjärjestöillä sitten 
on? Kansalaisyhteiskunnan taustaselvityksen 
mukaan kansalaisjärjestöjen vahvuuksina mai-
nittiin esimerkiksi ruohonjuuritason tavoittami-
nen, joustavuus, itseluottamus, asiantuntemus, 
innostus, sitoutuneisuus, laajat jäsenverkostot, 
tieto ja tuntemus maailmasta sekä tasa-arvoinen 
tapa, jolla suomalaiset tekevät kehitys yhteistyötä 

omaan vahvaan kansalaisyhteiskunta perin-
teeseensä tukeutuen (Kontinen ym. 2017). Tä-
hän kansalaisjärjestöjen monipuoliseen osaami-
seen ja verkostoihin sisältyy valtava poten tiaali 
tämän hetken ja tulevaisuuden kestävän kehityk-
sen haasteiden edessä. Henry Mbaya tuo esille, 
että myös uskonnollis taustaisilla järjestöillä on 
tässä merkittävä rooli, sillä ne edustavat sellaisia 
arvoja ja eettisiä linjauk sia, jotka edistävät luon-
non tasapainoa ja kestävää kehitystä.

Edellä on tullut ilmi, että kansalaisyhteis-
kuntaa on usein määritelty sektoreiden, toi-
mijoiden, tilojen ja toiminnan logiikkojen avul-
la. Yksi rajanveto on ollut kansalaisyhteiskunnan 
ja uskonnollisten yhteisöjen välillä. Uskonnollisia 
yhteisöjä ei ole välttämättä aina pidetty tavan-
omaisina kansalaisyhteiskunnan toimijoina niihin 
liittymiseen ja niistä eroamiseen liittyvien rajoi-
tusten vuoksi (Kontinen ym. 2017). Kuten Kim 
Groop Lähetysseuran työtä Namibiassa käsit-
televässä artikkelissaan osoittaa, uskonnollis-
taustaiset järjestöt ja niiden työ ovat kuitenkin 
paitsi nykyaikaisen kehitysyhteistyön edellä-
kävijöitä, myös mielenkiintoisella tavalla moder-
nin identiteetin lähteitä. On arvioitu, että yli 4/5 
maailman väestöstä (Pew Forum) tunnustaa jo-
takin uskontoa, joten uskonnolliset yhteisöt ovat 
hyvin vaikutusvaltaisia julkisia toimijoita. Tämä 
käy ilmi myös esimerkiksi Arngeir Langåsin 
artikkelista tässä teoksessa. Näissä yhteisöissä 
uskonnollisella maailmankuvalla on huomatta-
va vaikutus siihen, miten ihmiset ylipäätään ym-
märtävät hyvinvoinnin ja kehityksen. Maailman-
pankin tutkimus Voices of the Poor (2000, 222) 
totesi, että uskonnollisiin johtajiin ja instituutioi-
hin yleensä luotetaan ja köyhien elämässä nii-
den tekemällä työllä on suuri arvo. Ne ovat 
edelleen merkittäviä julkisia toimijoita erityisesti 
globaalissa etelässä esimerkiksi vaikuttamistyön 
sekä terveys- ja koulutuspalveluiden aloilla. Sa-
haran eteläpuolisessa Afrikassa uskonnollis- 
taustaiset organisaatiot tarjoavat noin 40 pro-
senttia terveydenhoitopalveluista. Väkirikkaan 
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moniarvoiset ja moniääniset kansalaisyhteis-
kunnat luovat edellytykset kansalaisten rauhan-
omaiselle yhteiskunnalliselle osallistumiselle ja 
ihmis oikeuksien toteutumiselle. Kansalaisyhteis-
kunta luo mahdollisuuksia osallistua ja vaikut-
taa yhteis kunnalliseen kehitykseen ja päätöksen-
tekoon (Ulkoministeriö, päiväämätön e.).

Kansalaisyhteiskuntalinjausta varten tehdyn 
taustaselvityksen mukaan rahoituksen leikkaus-
ten ja yksityisen sektorin korostamisen ohella 
muita kansalaisyhteiskunnan toimintaympäristön 
muutoksia ja kehitysyhteistyön suuntauksia 
ovat lisääntynyt nationalismi, populismi, ko-
venevat arvot ja haasteellinen pakolaistilanne. 
Kehitys yhteistyötä joudutaankin yhä enemmän 
perustelemaan poliittisille päättäjille ja suu-
relle yleisölle. Yleiset leikkauspaineet ja turva-
paikanhakijoiden aiheuttamat kustannukset 
vähentävät kehitysyhteistyön resursseja. Toi-
saalta rajan vedot pakolaispolitiikan, diasporien 
ja kehitys yhteistyön välillä saattavat hämärtyä ja 
näissä rajapinnoissa voi syntyä uusia toiminta-
malleja ja mahdollisuuksia. (Kontinen ym. 2017.)

Kuten Elina Vuola ja Ari Joensuu tässä teok-
sessa huomauttavat, toimintaympäristön muu-
tokset ja paine kansalaisjärjestötoiminnan 
ammattimaistumiseen on leimannut kehitys-
maajärjestöjä pitkään, ja aihe on tällä hetkel-
lä taas hyvin ajankohtainen. Rahoitusleikkaukset 
luovat paineita laajentaa rahoituspohjaa. Suurilla 
järjestöillä on tässä paremmat hengissä säilymisen 
mahdollisuudet kuin pienillä, vapaaehtoistyöhön 
perustuvilla järjestöillä. Matti Ylönen (5.10.2017) 
puolestaan toteaa, että aihe on ajankohtainen 
toisestakin, Kepan ja kehitys järjestöjen EU-yhdis-
tys Kehyksen käynnissä olevan yhdistymisproses-
sin, näkökulmasta. Ylösen mukaan on syytä kysyä, 
missä määrin prosessin lopputulos tulee painot-
tamaan organisaation ulkoista tehokkuutta ja mis-
sä määrin huolehditaan kansalaisliikkeen yhteis-
kunnallisesta vaikuttavuudesta pitkällä aikavälillä. 

Myös muut globaalit suuntaukset ja kehitys-
yhteistyön kansainvälinen institutionaalinen 

ympäristö vaikuttavat kansalaisyhteiskunnan 
toimintaan. Kansainvälisessä kehityspolitiikassa 
merkittävä muutos on YK:n kestävän kehityk-
sen globaalit tavoitteet. Agenda 2030 painot-
taa kaikkien sektoreiden yhteistyön merkitys-
tä; kestävän kehityksen toimeenpanijoiksi onkin 
ajateltu valtiollisia toimijoita, yksityistä sektoria, 
kansalaisyhteiskuntaa, YK:ta ja muita kansain-
välisiä toimijoita (UN 2015). Esimerkiksi Arngeir 
Langåsin artikkeli tässä teoksessa on kontri-
buutio juuri sektoreiden väliseen yhteistyöhön 
ja sen mahdollisiin teologisiin perusteisiin. Val-
tioiden lisäksi esimerkiksi kansalaisyhteiskunnan 
toimijat olivat mukana kestävän kehityksen ta-
voitteiden laatimisessa ja, kuten Langås koros-
taa, niiden tulisi olla mukana nyt myös tavoit-
teiden toteuttamisessa. Kansalaisyhteiskunnalla 
on siis määrä olla rooli tavoitteiden toimeen-
panossa, paikallisiin konteksteihin sovittamisessa 
ja seurannassa. Elina Vuola muistuttaakin, että 
kansalaisjärjestöt ovat jo kauan ajaneet kestä-
vän kehityksen tavoitteita. Paikalliseen konteks-
tiin sovittamisen lisäksi kansalaisyhteiskunnan 
toimijoiden tehtävä on valvoa, että viranomai-
set ja poliittiset päättäjät kaikkialla maailmassa 
toimeenpanevat ohjelman tavoitteita. Esimerkiksi 
Kontinen ja Millstein (2017) ovat kuitenkin esit-
täneet, että kestävän kehityksen tavoitteissa ei 
juurikaan huomioida kansalaisyhteiskunnan roo-
lia, kansalaisten mobilisointia ja sosiaalisia liikkei-
tä muutosta aikaansaavina voimina, vaikka kan-
salaisyhteiskunta oli mukana muovaamassa näitä 
tavoitteita. Tämä on yllättävää siitäkin syystä, että 
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ristökysymykset, ovat keskeisiä kestävän kehityk-
sen linjauksissa. Kansalais yhteiskunnan roolia tai 
sen puuttumista kestävän kehityksen tavoitteisiin 
pyrkimisessä onkin tarpeen tarkastella analyytti-
sesti (Kontinen ja Millstein 2017).

Kestävän kehityksen tavoitteiden lisäk-
si muita globaaleja trendejä ovat esi merkiksi 

finanssikapitalismi, digitalisaatio, kasvava 
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ovat ristiriidassa näiden havaintojen kanssa (Kon-
tinen ym. 2017). 
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miseen, ihmisoikeuksien toteutumiseen, köyhyy-
den keskittymiseen, väestönkasvuun ja konflik -
teihin ja monien osatekijöiden aiheuttamaan 
pakolaisuuteen. Näiden vaikeiden ja vakavien ky-
symysten edessä on välttämätöntä pohtia myös 
kansalaisyhteiskunnan ja kansalais järjestöjen 
erityis osaamista ja tehtäviä. Ympäristö-
kysymysten osalta Henry Mbaya esittelee täs-
sä teoksessa tapoja, joilla kristilliset kirkot ja is-
lamilaiset yhteisöt sekä uskonnollistaustaiset 
kansalais järjestöt ovat tarttuneet ympäristö-
ongelmiin ja kestävän kehityksen haasteisiin.

Mitä annettavaa kansalaisjärjestöillä sitten 
on? Kansalaisyhteiskunnan taustaselvityksen 
mukaan kansalaisjärjestöjen vahvuuksina mai-
nittiin esimerkiksi ruohonjuuritason tavoittami-
nen, joustavuus, itseluottamus, asiantuntemus, 
innostus, sitoutuneisuus, laajat jäsenverkostot, 
tieto ja tuntemus maailmasta sekä tasa-arvoinen 
tapa, jolla suomalaiset tekevät kehitys yhteistyötä 

omaan vahvaan kansalaisyhteiskunta perin-
teeseensä tukeutuen (Kontinen ym. 2017). Tä-
hän kansalaisjärjestöjen monipuoliseen osaami-
seen ja verkostoihin sisältyy valtava poten tiaali 
tämän hetken ja tulevaisuuden kestävän kehityk-
sen haasteiden edessä. Henry Mbaya tuo esille, 
että myös uskonnollis taustaisilla järjestöillä on 
tässä merkittävä rooli, sillä ne edustavat sellaisia 
arvoja ja eettisiä linjauk sia, jotka edistävät luon-
non tasapainoa ja kestävää kehitystä.

Edellä on tullut ilmi, että kansalaisyhteis-
kuntaa on usein määritelty sektoreiden, toi-
mijoiden, tilojen ja toiminnan logiikkojen avul-
la. Yksi rajanveto on ollut kansalaisyhteiskunnan 
ja uskonnollisten yhteisöjen välillä. Uskonnollisia 
yhteisöjä ei ole välttämättä aina pidetty tavan-
omaisina kansalaisyhteiskunnan toimijoina niihin 
liittymiseen ja niistä eroamiseen liittyvien rajoi-
tusten vuoksi (Kontinen ym. 2017). Kuten Kim 
Groop Lähetysseuran työtä Namibiassa käsit-
televässä artikkelissaan osoittaa, uskonnollis-
taustaiset järjestöt ja niiden työ ovat kuitenkin 
paitsi nykyaikaisen kehitysyhteistyön edellä-
kävijöitä, myös mielenkiintoisella tavalla moder-
nin identiteetin lähteitä. On arvioitu, että yli 4/5 
maailman väestöstä (Pew Forum) tunnustaa jo-
takin uskontoa, joten uskonnolliset yhteisöt ovat 
hyvin vaikutusvaltaisia julkisia toimijoita. Tämä 
käy ilmi myös esimerkiksi Arngeir Langåsin 
artikkelista tässä teoksessa. Näissä yhteisöissä 
uskonnollisella maailmankuvalla on huomatta-
va vaikutus siihen, miten ihmiset ylipäätään ym-
märtävät hyvinvoinnin ja kehityksen. Maailman-
pankin tutkimus Voices of the Poor (2000, 222) 
totesi, että uskonnollisiin johtajiin ja instituutioi-
hin yleensä luotetaan ja köyhien elämässä nii-
den tekemällä työllä on suuri arvo. Ne ovat 
edelleen merkittäviä julkisia toimijoita erityisesti 
globaalissa etelässä esimerkiksi vaikuttamistyön 
sekä terveys- ja koulutuspalveluiden aloilla. Sa-
haran eteläpuolisessa Afrikassa uskonnollis- 
taustaiset organisaatiot tarjoavat noin 40 pro-
senttia terveydenhoitopalveluista. Väkirikkaan 
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ja moniuskontoisen Intian osalta uskonnollis-
taustaisten järjestöjen roolista terveyden-
hoitopalvelujen tarjoamisessa keskustelee 
tässä teoksessa Ville Päivänsalo. Myös uskon-
nollisten toimijoiden yhteiskunnallinen vaikut-
tamistyö on ollut huomattavaa: sekä Etelä- 
Amerikassa että Afrikassa ne ovat toiminnallaan 
edistäneet muun muassa demokratisoitumis-
kehitystä. Uskonnollisten toimijoiden työ on 
usein myös kestävää, ja ne toimivat ruohonjuuri-
tasolla vaikeissakin olosuhteissa hyvinkin pit-
kiä aikoja. Tällä seikalla on erityisen suuri mer-
kitys hauraissa valtioissa, joissa valtio ei pysty 
hoitamaan esimerkiksi juuri terveydenhuollon 
tai koulutuksen tarpeita. On kuitenkin syytä 
muistaa, että uskontojen ja uskonnollisten yh-
teisöjen sekä kehityksen suhde voi olla hyvinkin 
jännitteinen. Tällaisia vaikeita alueita voivat olla 
esimerkiksi monet sukupuolivähemmistöihin, 
seksuaali terveyteen ja naisten asemaan liittyvät 
kysymykset, kuten sukupuolivähemmistöjen 
oikeudet, ehkäisyvälineiden käyttö ja abortti. 
Tarvitaan siis avointa ja läpinäkyvää keskustelua 
sellaisten alueiden kartoittamiseksi, joilla käy-
tännön yhteistyö on mahdollista. Tämän teok-
sen artikkelissaan Arngeir Langås keskustelee 
käytännön toimintaan sijoittuvasta dialogista, 
diapraksiksesta, yhtenä ratkaisuna erilaisten ryh-
mittymien yhteistyöhön.

Agenda 2030 puolestaan on synnyttänyt 
keskustelua uskonnollistaustaisten toimijoiden 
tuomasta lisäarvosta ja niistä tavoista, joilla ne 
voisivat toteuttaa globaaleja kestävän kehityk-
sen tavoitteita. Tästä on yhtenä esimerkkinä 
Henry Mbayan artikkeli tässä teoksessa. Myös 
esimerkiksi Narayanan (2013, 132, 136–138) 
on esittänyt, että uskonnolliset toimijat voi-
vat edesauttaa kestävää kehitystä ainakin kol-
mella tavalla: oikeudenmukaisuutta korostavan 
arvo maailman, sosiaalisen ja ekologisen aktivis-
min sekä ihmisten henkilökohtaisen kehityksen 
ja muutoksen alueilla. Tähän keskusteluun tuo 
oman lisänsä Modestus Lukongen artikkeli.

Mitä suomalaiset veronmaksajat ja kehitys-
avun rahoittajat sitten ajattelevat kehitysavusta 
ja sen rahoituksesta? Ulkoministeriö teetti 
Taloustutkimuksella mielipidetutkimuksen, jon-
ka raportti valmistui kesällä 2018 (Rahkonen ja 
Kantola 2018). Tutkimuksen mukaan kehitys-
yhteistyön merkitys on kansalaisten mielissä 
kasvanut ja sen kannatus on korkeimmillaan 
kymmeneen vuoteen. Ylivoimainen enemmistö 
eli 88 % suomalaisista pitää kehitysyhteistyötä 
joko erittäin tai melko tärkeänä. Vain joka kym-
menes suomalainen katsoo, että kehitysyhteis-
työ on melko vähämerkityksistä, ja ainoastaan 
kahden prosentin mielestä se on yhdentekevää. 
Miksi Suomen sitten on syytä tehdä kehitys-
yhteistyötä? Vahvimmat perustelut olivat käy-
tännöllisiä esimerkiksi siten, että kehitysavulla 
voidaan lisätä maailman vakautta ja ehkäistä 
muun muassa pakolaiskriisejä. Toiset peruste-
lut ovat luonteeltaan eettis-moraalisia, ja niiden 
mukaan Suomen kaltaisilla vaurailla ja kehitty-
neillä mailla on velvollisuus auttaa heikommas-
sa asemassa olevia. Joka kolmas vastanneista piti 
vahvimpana perusteluna kehitysyhteistyön teke-
miselle muun muassa konfliktien ja pakolaisuu-
den ehkäisemistä, jolla voidaan vaikuttaa maa-
ilman vakauteen. Yli puolet suomalaisista (61 
%) nostaisi kehitysyhteistyömäärärahoja ja 38 
prosenttia lisäisi kehitysyhteistyömäärä rahoja 
siten, että 0,7 prosentin bruttokansantulo- 
osuuteen päästäisiin joko seuraavan tai sitä 
seuraavan hallituskauden aikana. Myös kehitys-
maiden yksityissektorin tukeminen saa kanna-
tusta. Vaikka yritysten ja yksityissektorin tukemi-
nen ei edelleenkään kuulu kansalaisten mielestä 
Suomen kehitysyhteistyön tärkeimpiin toiminta-
muotoihin, tällekin keinolle annetaan varsin laaja 
tuki. Tutkimuksen mukaan yritysten kautta ka-
navoitavaa kehitysyhteistyötä ei kuitenkaan pi-
detä erityisen vastuullisena. Kaksi kolmesta suo-
malaisesta sen sijaan luottaa, että ihmisoikeuksia 
kunnioitetaan sekä monenvälisten toimijoiden, 
kuten YK:n tai Maailmanpankin kahdenvälisten 

sopimusten, että järjestöjen kautta kanavoita-
vassa kehitysyhteistyössä. 

Edellisen kerran Suomessa on käyty laa-
jaa julkista kehitysapukeskustelua suurlähettiläs 
Matti Kääriäisen kriittisen pamfletin Kehitys-
avun kirous julkaisemisen jälkeen vuonna 2015. 
Keskustelussa jäi vähälle huomiolle se tosiasia, 
ettei teos juuri käsitellyt kansalaisjärjestöjen 
kehitysyhteistyötä vaan laittoi kaiken kehitys-
yhteistyön enemmän tai vähemmän samaan 
epäonnistuneeseen kasaan. Nyt käsillä oleva 
teos käy dialogia professo-
ri Elina Vuolan samoin vuon-
na 2015 toimittaman teoksen 
”Uskonto ja kehitys. Näkökul-
mia suomalaiseen kehitysyh-
teistyöhön ja -tutkimukseen” 
kanssa. Sekä Vuolan toi-
mittama artikkelikokoelma 
että tämä teos tuovat esil-
le, että kehitystutkimuksen 
ja uskonnon tutkimuksen vä-
lisen vuoropuhelun puut-
tuminen ja jossain määrin 
asenteellinen suhtautuminen 
uskontoon ovat korvautuneet tuoreil-
la näkökulmilla. Uskonnon yhteiskunnallisen 
merkityksen on jo pitkään havaittu kasvaneen 
globaalisti, ja kehitysrahoituksessa muiden kuin 
valtiollisten toimijoiden merkitys on voimistu-
massa. Myös Suomessa uskonnollistaustaiset 
järjestöt ovat kehitysavun merkittäviä kanavia. 

Tämän teoksen artikkeleilla, haastatteluilla ja 
kumppaneiden paikallisilla kenttähavainnoilla ha-
lutaan herättää keskustelua niistä tavoista, joilla 
kansalaisyhteiskunta ja kansalaisjärjestöt voivat 

vastata kestävän kehityksen haasteisiin Suomen 
kehityspolitiikan ja Agenda 2030:n globaaleiden 
kestävän kehityksen tavoitteiden viitekehykses-
sä. Teoksella halutaan antaa tutkimukseen ja 
kehitysyhteistyön toimijoiden pitkään koke-
mukseen perustuvaa tietoa kansalais järjestöjen 
kehitysyhteistyön tuloksista, tehokkuudes-
ta ja mahdollisuuksista kestävän kehityksen 
haasteissa. Teoksen ensimmäinen osa keskit-
tyy kansalaisyhteiskunnan ja sen muutoksen 
kuvaamiseen. Tässä osassa pohditaan sellaisia 

kysymyksiä kuin mitkä ovat 
kansalaisyhteiskunnan vah-
vuudet kehitysyhteistyössä, 
miten kansalais yhteiskunnat 
voivat toimia demokratiaa 
ja tasa-arvoa edistävinä muu-
tosvoimina, millä tavoin kan-
salaisjärjestöt voivat toteut-
taa kestävän kehityksen 
tavoitteita ja mitä lisäarvoa 
järjestöillä mahdollisesti on. 
Teoksen toinen osa keskit-
tyy uskonnollistaustaisiin jär-
jestöihin. Tässä osassa ky-

sytään muun muassa, millä tavoin kristillinen 
arvopohja ja etiikka voivat toimia muutos-
voimana kestävän kehityksen tavoittelussa. Kes-
keisiä kysymyksiä on, millä tavoin uskonnollis-
taustainen etiikka voi vaikuttaa vähemmistöjen 
ihmisoikeuksien toteutumiseen ja taloudel-
lisen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden 
tavoitteluun. Kolmanneksi tässä osassa kysytään, 
mitä annettavaa uskonnollistaustaisten järjestö-
jen arvoilla ja käytännön työllä on ympäristö-
kysymyksissä ja kestävässä kehityksessä.

Kehitys-
yhteistyön 

merkitys on 
kansalaisten 
mielissä kasvanut 
ja sen kannatus on 
korkeimmillaan 
kymmeneen vuoteen.
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ja moniuskontoisen Intian osalta uskonnollis-
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tässä teoksessa Ville Päivänsalo. Myös uskon-
nollisten toimijoiden yhteiskunnallinen vaikut-
tamistyö on ollut huomattavaa: sekä Etelä- 
Amerikassa että Afrikassa ne ovat toiminnallaan 
edistäneet muun muassa demokratisoitumis-
kehitystä. Uskonnollisten toimijoiden työ on 
usein myös kestävää, ja ne toimivat ruohonjuuri-
tasolla vaikeissakin olosuhteissa hyvinkin pit-
kiä aikoja. Tällä seikalla on erityisen suuri mer-
kitys hauraissa valtioissa, joissa valtio ei pysty 
hoitamaan esimerkiksi juuri terveydenhuollon 
tai koulutuksen tarpeita. On kuitenkin syytä 
muistaa, että uskontojen ja uskonnollisten yh-
teisöjen sekä kehityksen suhde voi olla hyvinkin 
jännitteinen. Tällaisia vaikeita alueita voivat olla 
esimerkiksi monet sukupuolivähemmistöihin, 
seksuaali terveyteen ja naisten asemaan liittyvät 
kysymykset, kuten sukupuolivähemmistöjen 
oikeudet, ehkäisyvälineiden käyttö ja abortti. 
Tarvitaan siis avointa ja läpinäkyvää keskustelua 
sellaisten alueiden kartoittamiseksi, joilla käy-
tännön yhteistyö on mahdollista. Tämän teok-
sen artikkelissaan Arngeir Langås keskustelee 
käytännön toimintaan sijoittuvasta dialogista, 
diapraksiksesta, yhtenä ratkaisuna erilaisten ryh-
mittymien yhteistyöhön.

Agenda 2030 puolestaan on synnyttänyt 
keskustelua uskonnollistaustaisten toimijoiden 
tuomasta lisäarvosta ja niistä tavoista, joilla ne 
voisivat toteuttaa globaaleja kestävän kehityk-
sen tavoitteita. Tästä on yhtenä esimerkkinä 
Henry Mbayan artikkeli tässä teoksessa. Myös 
esimerkiksi Narayanan (2013, 132, 136–138) 
on esittänyt, että uskonnolliset toimijat voi-
vat edesauttaa kestävää kehitystä ainakin kol-
mella tavalla: oikeudenmukaisuutta korostavan 
arvo maailman, sosiaalisen ja ekologisen aktivis-
min sekä ihmisten henkilökohtaisen kehityksen 
ja muutoksen alueilla. Tähän keskusteluun tuo 
oman lisänsä Modestus Lukongen artikkeli.

Mitä suomalaiset veronmaksajat ja kehitys-
avun rahoittajat sitten ajattelevat kehitysavusta 
ja sen rahoituksesta? Ulkoministeriö teetti 
Taloustutkimuksella mielipidetutkimuksen, jon-
ka raportti valmistui kesällä 2018 (Rahkonen ja 
Kantola 2018). Tutkimuksen mukaan kehitys-
yhteistyön merkitys on kansalaisten mielissä 
kasvanut ja sen kannatus on korkeimmillaan 
kymmeneen vuoteen. Ylivoimainen enemmistö 
eli 88 % suomalaisista pitää kehitysyhteistyötä 
joko erittäin tai melko tärkeänä. Vain joka kym-
menes suomalainen katsoo, että kehitysyhteis-
työ on melko vähämerkityksistä, ja ainoastaan 
kahden prosentin mielestä se on yhdentekevää. 
Miksi Suomen sitten on syytä tehdä kehitys-
yhteistyötä? Vahvimmat perustelut olivat käy-
tännöllisiä esimerkiksi siten, että kehitysavulla 
voidaan lisätä maailman vakautta ja ehkäistä 
muun muassa pakolaiskriisejä. Toiset peruste-
lut ovat luonteeltaan eettis-moraalisia, ja niiden 
mukaan Suomen kaltaisilla vaurailla ja kehitty-
neillä mailla on velvollisuus auttaa heikommas-
sa asemassa olevia. Joka kolmas vastanneista piti 
vahvimpana perusteluna kehitysyhteistyön teke-
miselle muun muassa konfliktien ja pakolaisuu-
den ehkäisemistä, jolla voidaan vaikuttaa maa-
ilman vakauteen. Yli puolet suomalaisista (61 
%) nostaisi kehitysyhteistyömäärärahoja ja 38 
prosenttia lisäisi kehitysyhteistyömäärä rahoja 
siten, että 0,7 prosentin bruttokansantulo- 
osuuteen päästäisiin joko seuraavan tai sitä 
seuraavan hallituskauden aikana. Myös kehitys-
maiden yksityissektorin tukeminen saa kanna-
tusta. Vaikka yritysten ja yksityissektorin tukemi-
nen ei edelleenkään kuulu kansalaisten mielestä 
Suomen kehitysyhteistyön tärkeimpiin toiminta-
muotoihin, tällekin keinolle annetaan varsin laaja 
tuki. Tutkimuksen mukaan yritysten kautta ka-
navoitavaa kehitysyhteistyötä ei kuitenkaan pi-
detä erityisen vastuullisena. Kaksi kolmesta suo-
malaisesta sen sijaan luottaa, että ihmisoikeuksia 
kunnioitetaan sekä monenvälisten toimijoiden, 
kuten YK:n tai Maailmanpankin kahdenvälisten 

sopimusten, että järjestöjen kautta kanavoita-
vassa kehitysyhteistyössä. 

Edellisen kerran Suomessa on käyty laa-
jaa julkista kehitysapukeskustelua suurlähettiläs 
Matti Kääriäisen kriittisen pamfletin Kehitys-
avun kirous julkaisemisen jälkeen vuonna 2015. 
Keskustelussa jäi vähälle huomiolle se tosiasia, 
ettei teos juuri käsitellyt kansalaisjärjestöjen 
kehitysyhteistyötä vaan laittoi kaiken kehitys-
yhteistyön enemmän tai vähemmän samaan 
epäonnistuneeseen kasaan. Nyt käsillä oleva 
teos käy dialogia professo-
ri Elina Vuolan samoin vuon-
na 2015 toimittaman teoksen 
”Uskonto ja kehitys. Näkökul-
mia suomalaiseen kehitysyh-
teistyöhön ja -tutkimukseen” 
kanssa. Sekä Vuolan toi-
mittama artikkelikokoelma 
että tämä teos tuovat esil-
le, että kehitystutkimuksen 
ja uskonnon tutkimuksen vä-
lisen vuoropuhelun puut-
tuminen ja jossain määrin 
asenteellinen suhtautuminen 
uskontoon ovat korvautuneet tuoreil-
la näkökulmilla. Uskonnon yhteiskunnallisen 
merkityksen on jo pitkään havaittu kasvaneen 
globaalisti, ja kehitysrahoituksessa muiden kuin 
valtiollisten toimijoiden merkitys on voimistu-
massa. Myös Suomessa uskonnollistaustaiset 
järjestöt ovat kehitysavun merkittäviä kanavia. 

Tämän teoksen artikkeleilla, haastatteluilla ja 
kumppaneiden paikallisilla kenttähavainnoilla ha-
lutaan herättää keskustelua niistä tavoista, joilla 
kansalaisyhteiskunta ja kansalaisjärjestöt voivat 

vastata kestävän kehityksen haasteisiin Suomen 
kehityspolitiikan ja Agenda 2030:n globaaleiden 
kestävän kehityksen tavoitteiden viitekehykses-
sä. Teoksella halutaan antaa tutkimukseen ja 
kehitysyhteistyön toimijoiden pitkään koke-
mukseen perustuvaa tietoa kansalais järjestöjen 
kehitysyhteistyön tuloksista, tehokkuudes-
ta ja mahdollisuuksista kestävän kehityksen 
haasteissa. Teoksen ensimmäinen osa keskit-
tyy kansalaisyhteiskunnan ja sen muutoksen 
kuvaamiseen. Tässä osassa pohditaan sellaisia 

kysymyksiä kuin mitkä ovat 
kansalaisyhteiskunnan vah-
vuudet kehitysyhteistyössä, 
miten kansalais yhteiskunnat 
voivat toimia demokratiaa 
ja tasa-arvoa edistävinä muu-
tosvoimina, millä tavoin kan-
salaisjärjestöt voivat toteut-
taa kestävän kehityksen 
tavoitteita ja mitä lisäarvoa 
järjestöillä mahdollisesti on. 
Teoksen toinen osa keskit-
tyy uskonnollistaustaisiin jär-
jestöihin. Tässä osassa ky-

sytään muun muassa, millä tavoin kristillinen 
arvopohja ja etiikka voivat toimia muutos-
voimana kestävän kehityksen tavoittelussa. Kes-
keisiä kysymyksiä on, millä tavoin uskonnollis-
taustainen etiikka voi vaikuttaa vähemmistöjen 
ihmisoikeuksien toteutumiseen ja taloudel-
lisen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden 
tavoitteluun. Kolmanneksi tässä osassa kysytään, 
mitä annettavaa uskonnollistaustaisten järjestö-
jen arvoilla ja käytännön työllä on ympäristö-
kysymyksissä ja kestävässä kehityksessä.

Kehitys-
yhteistyön 

merkitys on 
kansalaisten 
mielissä kasvanut 
ja sen kannatus on 
korkeimmillaan 
kymmeneen vuoteen.
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Kansalaisyhteiskunta ja 
kansalaisjärjestöt

Elina Vuola

Miten kansalaisjärjestöjen 
rooli on muuttunut 
suomalaisessa 
kehityspolitiikassa?

Elina Vuola sijoittaa kehityskysymyksiin keskitty-
neen laajapohjaisen kansalaisjärjestötoiminnan 
alkutaipaleen 1980-luvun alussa syntynee-
seen Prosenttiliikkeeseen. Prosenttiliike oli yksi 
1970-luvun jälkeisistä uusista yhteiskunnallisista 
kansanliikkeistä, joiden toiminnan kohteena oli-
vat globaalit ongelmat, kuten kehitys, globaali 
oikeudenmukaisuus, ympäristökysymykset, tasa - 
arvo ja rauha. Prosenttiliikkeessä yksittäinen 
kansalainen saattoi päättää antavansa kehitys-
apuun sen, mihin valtio ei kyennyt, eli 0,7 
prosenttia omasta palkastaan. Osin tästä toi-
minnasta syntyi kehitysyhteistyön kattojärjestö 
Kepa, jossa erilaiset ja erikokoiset järjestöt työs-
kentelevät yhdessä. Kepa on monimuotoinen: 
sen jäseninä on sekä pieniä vapaaehtoisuuteen 
perustuvia järjestöjä että suuria ulkoministeriön 
kumppaneita.

Vapaaehtoiseen kansalaistoimintaan perus-
tuneen alun jälkeen suurin muutos kansalais-
järjestötoiminnassa on ollut sen ammattimais-
tuminen. Tässä on Kepalla ja sen tarjoamalla 
koulutuksella ollut merkittävä rooli. Uskonnollis-
taustaiset järjestöt, erityisesti lähetysjärjestöt, 
ovat kuitenkin Vuolan mukaan toimineet am-
mattimaisesti jo kauan. Kymmenen viime vuo-
den aikana on tapahtunut vielä uusi askel 
ammattimaisuuteen erityisesti varainhan-
kinnassa, viestinnässä ja yritysyhteistyössä 

Ammatti maistuminen on kuitenkin suuri haas-
te pienille vapaaehtoisuuteen perustuville järjes-
töille. Niissä piilee usein uusien ajatusten mah-
dollisuus. Vuola toteaa, että usein juuri pienten 
järjestöjen toiminta vie kentän näkökulmaa 
eteenpäin.

Suomi ja kansainvälinen 
kehitysaputavoite 
0,7 prosenttia

Vuola toteaa painokkaasti, että Suomen 
kansain välisen maineen kannalta on todella hä-
peällistä, että hyvinkin erilaiselta poliittiselta 
pohjalta muodostetut hallitukset ovat 40 vuo-
den ajan vesittäneet kansainvälisesti sovitun 
0,7 prosentin tavoitteen. Syy siihen, ettei ra-
hoitusta nosteta sovitulle tasolle, tuntuu vuo-
desta toiseen olevan huono taloustilanne, vaik-
ka kansalaiset olisivat valmiita kohdentamaan 
varoja kehitysapuun. Läpi koko puoluekentän 
näyttää siltä, ettei suomalaisilla poliitikoilla ole 
samanlaista sitoutumista kuin muissa Pohjois-
maissa. Kehitysavun kansainvälinen tavoite ei 
siksi Suomessa vaikuta olevan aito, velvoittava 
sitoumus, vaan se on altis taloudellisille ja poliit-
tisille heilahteluille. Vuolan näkemyksen mukaan 
politiikka on kovin ristiriitaista silloin, kun kiel-
täydytään ottamasta pakolaisia vastaan vedo-
ten siihen, että ihmisiä pitää auttaa siellä, missä 
he ovat, mutta toisaalta samaan aikaan leikataan 
kehitysyhteistyömäärärahoja. 

Haastattelu

Oli poliittinen päätös yhtäkkiä leikata 
kansalaisjärjestöjen rahoitusta ja kohdentaa sa-
malla merkittäviä määriä yksityiselle sektorille. 
Tätä yksityiselle sektorille osoitettua rahoitusta 
ei kohdennettu sosiaalista oikeudenmukaisuutta 
kehittävälle yritystoiminnalle. Vuola muistuttaa, 
että Suomella on kehityspoliittiset tavoitteet 
mutta yritysten tavoite ei ole toteuttaa Suo-
men kehityspolitiikkaa esimerkiksi kaikkein köy-
himpiä auttamalla tai sukupuolten tasa-arvoa 
edistämällä. Niiden tavoite on tuottaa voittoa. 
Toisin sanoen valtion kehityspoliittiset tavoitteet 
eivät velvoita yrityksiä silloinkaan, kun ne saavat 
valtion rahoitusta.

Suomen nykyisen hallituksen tekemät leik-
kaukset eivät Vuolan näkemyksen mukaan joh-
du ainoastaan nationalismista ja populismista 
vaan myös siitä, että politiikan ulkopuolelta tul-
leilla poliitikoilla ei ole historiallista muistia siitä, 
mihin tällainen yhteiskuntasopimus perustuu. 
Teknokraattipoliitikoilla ei ole pitkää elettyä ko-
kemusta siitä, mitä vapaa kansalaisyhteiskunta 
tarkoittaa demokraattisessa yhteiskunnassa. 
Kansalaisyhteiskunta vaalii muitakin kuin kehitys-
kysymyksiä. Vanhatkin puolueet vetävät nyt ma-
ton alta sellaiselta vakiintuneelta pohjoismaiselta 
yhteiskuntasopimukselta, jonka mukaan valtio 
tukee aktiivista kansalaisyhteiskuntaa. On tieten-
kin maita, joissa on ongelmallista, että yhteis-
kunta tukee kansalaisjärjestöjä, mutta Pohjois-
maissa malli on toiminut aika hyvin. Valtion tuki 
muodostuu kuitenkin kansalaisten verovaroista. 

Valtio tukee kansalaisjärjestöjä monestakin 
hyvästä syystä, ei pelkästään siksi, että ne täy-
dentävät valtion tekemää kehitysyhteistyötä, 
vaan koska niillä on ihan oma tonttinsa. 
Agenda 2030 -teemat, kuten globaalit 
ympäristö kysymykset, ilmastonmuutos, köy-
hyys, ihmisoikeuskysymykset ja sukupuolten 
tasa-arvo, ovat asioita, joita globaali kansa-
laisyhteiskunta on aina ensimmäisenä nos-
tanut esille. Vuola virkistää lähihistoriaa kos-
kevaa muistia kysymällä, miten esimerkiksi 

ympäristöliikkeeseen suhtauduttiin Suomessa 
1980-luvulla. Nyt sen tavoitteet ovat osittain 
valtavirtaistuneet politiikkaan. 

Millainen on 
kansalaisjärjestöjen 
tulevaisuus Suomessa?

Kansalaisjärjestöjen tulevaisuuden osalta Vuo-
la linjaa, että rahoitus on keskeinen asia. Ra-
hoituksen lopettaminen oli valmistelematonta, 
eikä järjestöillä voinut siinä tilanteessa olla mi-
tään exit-strategioita eli kestävyyssuunnitelmia. 
Leikkausten seuraukset ovat inhimillisesti ot-
taen olleet paikoin karmaisevia, kun hyvin toi-
mivia hankkeita on pitänyt lopettaa yhtäkkiä. 
Jos emme voi enää luottaa myötämieliseen 
hyvinvointivaltioon, joka yhteiskuntasopimuksen 
pohjalta tukee vapaata kansalaistoimintaa, vai-
kutukset ovat pitkäaikaisia ja syvällisiä. Se myös 
pakottaa kansalaisjärjestöt etsimään rahoitusta 
muualta. Rahoituksen monimuotoisuus ei kui-
tenkaan ole lähtökohtaisesti ongelma. Suurille 
ammattimaisille järjestöille varainhankinta ei ole 
suuri haaste, mutta pienet ja keskisuuret jär-
jestöt eivät pysty sellaiseen vaan ovat lähinnä 
jäsenmaksujen varassa. ”Tämä voi näivettää ken-
tän moninaisuutta, jonka arvoa pidän tärkeänä”, 
Vuola sanoo. Pienissä järjestöissä esimerkiksi 
nuorten on mahdollista harjoitella vapaaehtois-
toimintaa ja poliittista vaikuttamista. 

Myös globaalisti kansalaisyhteiskunnan ja 
kansalaisjärjestöjen tila on kaventunut. Se on 
uhattuna esimerkiksi Venäjällä ja EU-maissa 
Unkarissa ja Puolassa. Oma lukunsa ovat sel-
laiset maat – myös globaalissa etelässä – joissa 
kansalaisyhteiskuntaa kriminalisoidaan ja joissa 
oikeuslaitos on toimimaton. Tiettyjä asioita tu-
kevat järjestöt ovat erityisen alttiita; usein ne 
ajavat esimerkiksi sukupuoleen, perheeseen ja 
seksuaalisuuteen liittyviä asioita. Suomessa ei 
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Kansalaisyhteiskunta ja 
kansalaisjärjestöt

Elina Vuola

Miten kansalaisjärjestöjen 
rooli on muuttunut 
suomalaisessa 
kehityspolitiikassa?
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ainakaan vielä ole todellista poliittista uhkaa jär-
jestöjä kohtaan, mutta jopa EU:n sisällä on mai-
ta, joissa vapaa kansalaisyhteiskunta on ahtaalla. 

Lähivuosien kansainvälisten kestävän ke-
hityksen tavoitteiden osalta Vuola muistuttaa 
lopuksi, että kansalaisjärjestöillä on jo pitkään 
ollut toimintaa, joka on kestävän kehityksen 

periaatteiden mukaista, eikä se ole niille uutta. 
Pikemminkin kansalaisyhteiskunnan vaatimuk-
set on alettu ottaa myös valtioiden asialistalle. 
Kansalaisjärjestöt ovat myös demokratian ja 
yhteiskunnallisten kysymysten esiin nostamisen 
ytimessä.

Kansalaisyhteiskunta Afrikassa 
ja EteläAmerikassa

Ari Joensuu

Taloudelliset muutokset 
EteläAmerikassa ja 
Afrikassa

Ari Joensuu valottaa Etelä-Amerikan ja Afrikan 
lähihistoriaa muistuttamalla, että Etelä-Amerikan 
poliittisessa ilmastossa vaikuttivat pitkään dik-
tatuurit, kunnes uuspopulismi nousi monissa 
maissa Venezuelan Hugo Chávezin innoittama-
na. Myös Boliviassa, Brasiliassa, Paraguayssa, Pe-
russa ja Equadorissa oli samanhenkisiä johtajia, 
jotka lähtivät voimakkaasti muuttamaan asen-
noitumista kansalaisjärjestöihin. Heidän näke-
mystensä mukaan kansalaisjärjestöjen tuli olla 
aktiivisempia sosiaalisten ongelmien ratkaisemi-
sessa ja kirkkojen olemassaolon yksi oikeutus 
oli osallistuminen sosiaaliseen työhön. Tämä oli 
siis eräänlainen päättäjien taholta tullut ulkoi-
nen pakko. Samanaikaisesti populistiset hallinnot 
vaikuttivat myönteisesti talouden kehitykseen 
mineraali- ja öljytuotannon välityksellä. Ennen 
kaikkea Venezuela pystyi kohentamaan omaa 
talouttaan. Pitkään syrjinnän kohteena olleet 
ihmisryhmät hyötyivätkin populistihallitusten 
politiikasta. Venezuelalaisen vallankumousjohtaja 
Simón Bolívarin perinteen ihannointi lisääntyi. 
Puhuttiin bolívaristisista valtioista ja siitä unel-
masta, joka hänellä aikoinaan oli. Tämä oli myös 
Hugo Chávezin sanoma.

Afrikan kohdalla on Joensuun mukaan ta-
pahtunut vastaavanlaista muutosta sosio-
ekonomisessa tilanteessa. Nigeria on täs-
tä hyvä esimerkki. Usein ajatellaan, että kun 
saadaan bruttokansantuotetta nostettua ja 

kansantaloutta parannettua, niin siitä seuraa, 
että ihmisten taloudellinen tilanne muuttuu. 
Nigerian väkiluku on nyt noin 190 miljoonaa ja 
maa on kymmenen suurimman öljyntuottajan 
joukossa maailmassa. Tästä huolimatta Nigerias-
sa on yli 100 miljoonaa köyhyysrajan alapuolel-
la elävää ihmistä. Monessa muussakaan maassa 
talouden nousu ei ole taannut kansalle parem-
paa elämää. Afrikassa taloudelliseen tilantee-
seen on vaikuttanut se, että perinteisten länsi-
maisten järjestöjen lisäksi Kiina on tullut mukaan 
kehitysyhteistyöhön. Tämä on herättänyt kes-
kustelua siitä, ettei Kiina ole ehdollistanut so-
siaalisen työn tekemistä länsimaisiin arvoihin tai 
demokratiaan vaan lähtökohta on ollut toisen-
lainen. Kiinan läsnäolo näkyy kuitenkin hyvin sel-
västi Afrikassa. Kiina on rakentanut sairaaloita ja 
infra struktuuria ja siitä kautta saanut aikaan ta-
loudellista kehitystä Afrikassa. 

Ongelma on kuitenkin pitkälti se, että sa-
malla kun on saavutettu myönteistä kehitystä, 
luonnonvarojen hillitön hyödyntäminen ja 
ilmaston muutos ovat kiihtyneet sekä Etelä- 
Amerikassa että Afrikassa. Vaikka siis saataisiin 
aikaiseksi taloudellisia muutoksia, se ei välttä-
mättä ole joka suhteessa myönteinen asia. Kaik-
kien maiden, ei pelkästään kehitysmaiden, tu-
lee pyrkiä YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. 

Kestävän kehityksen iskulause, että ketään 
ei jätetä ulkopuolelle, on hieno periaate. Talou-
dellinen nousu ja myönteinen kehitys ovat kui-
tenkin hyödyttäneet hyvin vähän kaikkein köy-
himpiä ihmisiä. 

Haastattelu
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tenkin hyödyttäneet hyvin vähän kaikkein köy-
himpiä ihmisiä. 

Haastattelu
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Kehityspolitiikan uhkat ja 
mahdollisuudet

Tuoreimpana kehityspolitiikan uhkana Ari 
Joensuu näkee rahoituksen leikkaukset: ”Oli 
yksi elämäni vaikeimmista tilanteista joutua 
irti sanomaan sekä omia työntekijöitämme että 
yhteis työkumppaneita. Omassa järjestössämme 
useimmat kokevat tekevänsä kutsumustyötä.” 
Joensuu jatkaa: ”Kehitysyhteistyön yksi uhka-
tekijä on nähdäkseni juuri rahoituspohja: Millä 
tavalla sitä voisi laajentaa? Millä tavalla voidaan 
välttää vääränlaisen taloudellisen riippuvuuden 
syntymistä, jos ei saada kumppanitahoja mo-
tivoitua kestävään kehitykseen kohdemaissa, 
joissa työtä tehdään? Oli kumppaneillemme 
suuri järkytys, kun kerroimme, että 40 pro-
senttia joudutaan leikkaamaan.” Joensuu ko-
rostaa tilanteen kiusallisuutta, sillä uskottavuus 
työssä, joka oli saanut aikaan hyvinkin myön-
teisen kuvan Suomesta, kehitysyhteistyöstä ja 
kehitys politiikasta, mureni hetkessä. Rahoituk-
sen äkillinen heikkeneminen on konkreettinen 
haaste. 

Joensuun näkemyksen mukaan on tapahtu-
nut myös selkeä asennemuutos, arvomaailma 
on koventunut ja itsekkyys on lisääntynyt. Vaik-
ka suomalaisten enemmistö suhtautuu edelleen 
myönteisesti kehitysyhteistyöhön, koventuneet 
arvot vaikuttavat globaalin vastuun kantamisen 
vähenemiseen. Individualismilla ja koventuneilla 
arvoilla on vaikutusta, ja se on alkanut näkyä ja 
kuulua entistä enemmän keskustelussa. ”Esimer-
kiksi Afrikassa yhteisöllisyys on edelleen keskei-
nen asia eikä individualismin korostuminen näy 
samalla tavalla kuin täällä kotimaassa. Jos pu-
hutaan hyvästä ja pahasta, oikeasta ja väärästä, 
länsimaissa ne ovat menettäneet merkityksen-
sä. Jos jokin asia tuntuu hyvältä, niin kehote-
taan toimimaan sen mukaan, eikä ole enää vä-
liä, onko se oikein vai väärin. Joskus länsimaiset 
arvomme joutuvat ristiriitaan työssämme afrik-
kalaisessa kontekstissa”, Joensuu toteaa. 

Joensuun näkemyksen mukaan vapaaeh-
toisten väheneminen on uhka: ”Järjestöissä on 
tapahtunut tietynlainen ammattimaistuminen:  
ajatellaan, että tämä on ammattilaisten työtä. 
Vapaaehtoisille ei näytä löytyvän enää mitään 
paikkaa. Esimerkiksi Etelä-Amerikassa työ ta-
pahtui juuri vapaaehtoisten kanssa ja heillä oli 
ne ruohonjuuritason kontaktit. Yksi haaste on, 
miten vapaaehtoisten motivaatiota, relevant-
tia koulutusta ja työhön liittyvää osaamista voi-
daan ylläpitää.” Järjestöjen ammattimaistuminen 
on siis ollut haaste. Kehitysyhteistyössä rapor-
tointi tuloskeskeisyyden pohjalta tarkoittaa sitä, 
että aina pitäisi olla jotain kerrottavaa. ”Vapaa-
ehtoiset kuitenkin lähtevät useimmiten siitä, että 
kunhan vain saisi antaa oman pienen panok-
sen siihen yhteiseen työhön”, Joensuu toteaa. 
”Näenkin suurena uhkana myös sen, että pien-
ten vapaaehtoisjärjestöjen mahdollisuudet on 
aika lailla leikattu pois. Leikkaukset ovat kiris-
täneet kilpailua kehitysyhteistyörahoituksesta. 
Luonnollisesti vähenevien resurssien tilantees-
sa kilpailu kiristyy. Isot järjestöt ovat pärjänneet 
paremmin, koska niillä on rakenteet ja ne ovat 
pystyneet anomaan ja hankkimaan rahoitusta 
toisaalta”, Joensuu tiivistää.

Yksityissektorin rooli ja asema voivat 
Joensuun arvion mukaan olla sekä uhka että 
mahdollisuus. Hallituksen tekemien leikkaus-
ten myötä yksityissektori sai huomattavasti 
enemmän rahoitusta kuin aikaisemmin. Uhka 
se voi olla siinä mielessä, että yksityisen sek-
torin liiketoimintamentaliteetin kanssa voi tulla 
yhteentörmäyksiä. 

Yhdeksi haasteeksi voi osoittautua pakolais-
tilanne, joka voi vielä pahentua tulevaisuudes-
sa. Nykyinen tilanne voi olla vasta alkua jollekin 
suuremmalle. 

Kansalaisjärjestöjen suurena mahdollisuu-
tena Joensuu näkee niiden tiiviit yhteydet ruo-
honjuuritasolle. Sellaisten yhteyksien luominen 
ei välttämättä ole mahdollista valtioiden välises-
sä kehitysyhteistyössä. Niin Afrikassa kuin Etelä- 

Amerikassakin kristilliset järjestöt ovat mitta-
suhteiltaan hyvin suuria. Joensuun arvion mu-
kaan helluntailiikkeeseen kuuluu Brasiliassa yli 
20 miljoonaa ihmistä, Etiopiassa 5,5 miljoonaa 
ja Keniassa 1,5 miljoonaa. Joensuu toteaakin, 
että ”on aika vähän alueita, joissa kumppani-
yhteisömme jäsenet eivät voisi olla omalla ta-
vallaan vaikuttamassa”. 

Toinen suuri mahdollisuus on informaatio-
teknologian kehittyminen. Sen myötä koulutus 
ja informaation levittäminen on suunnattomasti 
helpottunut. Maksuja pystytään hoitamaan pu-
helimella, ja se helpottaa varojen siirtoa myös 
kehitysyhteistyössä. 

Kansalaisjärjestöjen moniäänisyys on suuri 
mahdollisuus olla vaikuttamassa laajasti. Järjestöt  
pitävät esillä asioita ja arvoja, joilla voi olla suu-
ri muutosvoima. Kansalaisjärjestöjen hankkeet 
ovat usein valtioiden kahdenvälisistä hankkeista 
erillisiä, ja se on myös etu.

Kansalaisyhteiskunnan rooli 
globaalisti

Ari Joensuun kokemuksen mukaan yleen-
sä ajatellaan, että kansalaisjärjestöjen tehtävä 
on peruspalvelujen tarjoaminen köyhimmis-
tä köyhimmille tai marginalisoiduille ryhmille. 
Perus palveluiden tarjoaminen voi johtaa ihmis-
ten voimaantumiseen, osallistumiseen ja organi-
soitumiseen, jolloin he voivat olla vaikuttamassa 
omissa yhteisöissään. Kansalaisyhteiskunnan toi-
mijat haluavat silti korostaa myös globaalin oi-
keusperustaisuuden merkitystä. Haasteena on, 
että pelkkä paikallistason itseorganisoituminen 
ei vielä saa laajempia muutoksia aikaan. Yhtenä 
esimerkkinä tästä on huumeiden käytön vas-
tainen työ Etelä-Amerikassa, jossa on huomat-
tu, että pienten ponnistusten ketjuttaminen voi 
tuottaa laajempia tuloksia. 

Yhteiskunnallisen muutoksen hitaus on 
Joensuun mukaan haasteellista, kun rahoitta-
jilla on vaatimus nopeasta tuloksellisuudesta. 
Kansalaisjärjestöille ja kumppaneille on annet-
tava aikaa. Teemojen valtavirtaistaminen voi olla 
haaste, ja esimerkiksi Keniassa on havaittu, että 
sukupuolikysymysten valtavirtaistaminen ei saa-
vuta ruohonjuuritasoa laajalla työrintamalla pel-
kästään yhdessä vuodessa. Jotta voitaisiin saa-
vuttaa vaikuttavuutta, asioiden tulee jalkautua 
laajalle ja yleensä jalkautumisen täytyy alkaa 
kirkkokunnan johdosta. 

Kansalaisyhteiskunnan rooliin liittyy myös 
vertaisoppiminen ja vastavuoroisuus. Joensuu 
näkee myös etelä–etelä-yhteistyön mahdollisuu-
tena: ”Olemme pystyneet hyödyntämään ete-
län vuorovaikutusta siirtämällä Etelä- Amerikassa 
oppimiamme asioita Afrikan-työhömme. Afri-
kassa ryhdytään vasta nyt myöntämään, että 
huumeet ovat ongelma. Toisaalta Afrikassa ol-
laan HIV-asioissa paljon, paljon pidemmällä 
kuin Etelä-Amerikassa ja olisi aivan älytöntä, jos 
emme hyödyntäisi sitä tietoa, mikä kansalais-
järjestöissä on opittu.” Kansalaisjärjestöjen tulee 
luonnollisesti toimia ihmisoikeusperustaisesta 
lähestymistavasta käsin eli kohdistaa toimintaa 
köyhimmistä köyhimmille. 

Kansalaisyhteiskunnan 
tulevaisuus Afrikassa ja 
EteläAmerikassa

Joensuu esittää huolensa kansalaisyhteiskun-
nan tilan kaventumisesta: ”Kansalaisjärjestöjen 
toimintavapautta on rajattu juuri Etelä-Amerikassa 
ja Afrikassa. Monissa maissa, kuten Boliviassa, on 
muun muassa terrorismin uhkan varjolla suljet-
tu kansalaisjärjestöjä. Keniassa on puhuttu jopa 
useasta sadasta kansalaisjärjestöstä, jotka aiottiin 
sulkea. Rahaliikenne on tiukentunut ja työlupien 
saanti esimerkiksi Tansaniassa on vaikeutunut.” 
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Kehityspolitiikan uhkat ja 
mahdollisuudet

Tuoreimpana kehityspolitiikan uhkana Ari 
Joensuu näkee rahoituksen leikkaukset: ”Oli 
yksi elämäni vaikeimmista tilanteista joutua 
irti sanomaan sekä omia työntekijöitämme että 
yhteis työkumppaneita. Omassa järjestössämme 
useimmat kokevat tekevänsä kutsumustyötä.” 
Joensuu jatkaa: ”Kehitysyhteistyön yksi uhka-
tekijä on nähdäkseni juuri rahoituspohja: Millä 
tavalla sitä voisi laajentaa? Millä tavalla voidaan 
välttää vääränlaisen taloudellisen riippuvuuden 
syntymistä, jos ei saada kumppanitahoja mo-
tivoitua kestävään kehitykseen kohdemaissa, 
joissa työtä tehdään? Oli kumppaneillemme 
suuri järkytys, kun kerroimme, että 40 pro-
senttia joudutaan leikkaamaan.” Joensuu ko-
rostaa tilanteen kiusallisuutta, sillä uskottavuus 
työssä, joka oli saanut aikaan hyvinkin myön-
teisen kuvan Suomesta, kehitysyhteistyöstä ja 
kehitys politiikasta, mureni hetkessä. Rahoituk-
sen äkillinen heikkeneminen on konkreettinen 
haaste. 

Joensuun näkemyksen mukaan on tapahtu-
nut myös selkeä asennemuutos, arvomaailma 
on koventunut ja itsekkyys on lisääntynyt. Vaik-
ka suomalaisten enemmistö suhtautuu edelleen 
myönteisesti kehitysyhteistyöhön, koventuneet 
arvot vaikuttavat globaalin vastuun kantamisen 
vähenemiseen. Individualismilla ja koventuneilla 
arvoilla on vaikutusta, ja se on alkanut näkyä ja 
kuulua entistä enemmän keskustelussa. ”Esimer-
kiksi Afrikassa yhteisöllisyys on edelleen keskei-
nen asia eikä individualismin korostuminen näy 
samalla tavalla kuin täällä kotimaassa. Jos pu-
hutaan hyvästä ja pahasta, oikeasta ja väärästä, 
länsimaissa ne ovat menettäneet merkityksen-
sä. Jos jokin asia tuntuu hyvältä, niin kehote-
taan toimimaan sen mukaan, eikä ole enää vä-
liä, onko se oikein vai väärin. Joskus länsimaiset 
arvomme joutuvat ristiriitaan työssämme afrik-
kalaisessa kontekstissa”, Joensuu toteaa. 

Joensuun näkemyksen mukaan vapaaeh-
toisten väheneminen on uhka: ”Järjestöissä on 
tapahtunut tietynlainen ammattimaistuminen:  
ajatellaan, että tämä on ammattilaisten työtä. 
Vapaaehtoisille ei näytä löytyvän enää mitään 
paikkaa. Esimerkiksi Etelä-Amerikassa työ ta-
pahtui juuri vapaaehtoisten kanssa ja heillä oli 
ne ruohonjuuritason kontaktit. Yksi haaste on, 
miten vapaaehtoisten motivaatiota, relevant-
tia koulutusta ja työhön liittyvää osaamista voi-
daan ylläpitää.” Järjestöjen ammattimaistuminen 
on siis ollut haaste. Kehitysyhteistyössä rapor-
tointi tuloskeskeisyyden pohjalta tarkoittaa sitä, 
että aina pitäisi olla jotain kerrottavaa. ”Vapaa-
ehtoiset kuitenkin lähtevät useimmiten siitä, että 
kunhan vain saisi antaa oman pienen panok-
sen siihen yhteiseen työhön”, Joensuu toteaa. 
”Näenkin suurena uhkana myös sen, että pien-
ten vapaaehtoisjärjestöjen mahdollisuudet on 
aika lailla leikattu pois. Leikkaukset ovat kiris-
täneet kilpailua kehitysyhteistyörahoituksesta. 
Luonnollisesti vähenevien resurssien tilantees-
sa kilpailu kiristyy. Isot järjestöt ovat pärjänneet 
paremmin, koska niillä on rakenteet ja ne ovat 
pystyneet anomaan ja hankkimaan rahoitusta 
toisaalta”, Joensuu tiivistää.

Yksityissektorin rooli ja asema voivat 
Joensuun arvion mukaan olla sekä uhka että 
mahdollisuus. Hallituksen tekemien leikkaus-
ten myötä yksityissektori sai huomattavasti 
enemmän rahoitusta kuin aikaisemmin. Uhka 
se voi olla siinä mielessä, että yksityisen sek-
torin liiketoimintamentaliteetin kanssa voi tulla 
yhteentörmäyksiä. 

Yhdeksi haasteeksi voi osoittautua pakolais-
tilanne, joka voi vielä pahentua tulevaisuudes-
sa. Nykyinen tilanne voi olla vasta alkua jollekin 
suuremmalle. 

Kansalaisjärjestöjen suurena mahdollisuu-
tena Joensuu näkee niiden tiiviit yhteydet ruo-
honjuuritasolle. Sellaisten yhteyksien luominen 
ei välttämättä ole mahdollista valtioiden välises-
sä kehitysyhteistyössä. Niin Afrikassa kuin Etelä- 

Amerikassakin kristilliset järjestöt ovat mitta-
suhteiltaan hyvin suuria. Joensuun arvion mu-
kaan helluntailiikkeeseen kuuluu Brasiliassa yli 
20 miljoonaa ihmistä, Etiopiassa 5,5 miljoonaa 
ja Keniassa 1,5 miljoonaa. Joensuu toteaakin, 
että ”on aika vähän alueita, joissa kumppani-
yhteisömme jäsenet eivät voisi olla omalla ta-
vallaan vaikuttamassa”. 

Toinen suuri mahdollisuus on informaatio-
teknologian kehittyminen. Sen myötä koulutus 
ja informaation levittäminen on suunnattomasti 
helpottunut. Maksuja pystytään hoitamaan pu-
helimella, ja se helpottaa varojen siirtoa myös 
kehitysyhteistyössä. 

Kansalaisjärjestöjen moniäänisyys on suuri 
mahdollisuus olla vaikuttamassa laajasti. Järjestöt  
pitävät esillä asioita ja arvoja, joilla voi olla suu-
ri muutosvoima. Kansalaisjärjestöjen hankkeet 
ovat usein valtioiden kahdenvälisistä hankkeista 
erillisiä, ja se on myös etu.

Kansalaisyhteiskunnan rooli 
globaalisti

Ari Joensuun kokemuksen mukaan yleen-
sä ajatellaan, että kansalaisjärjestöjen tehtävä 
on peruspalvelujen tarjoaminen köyhimmis-
tä köyhimmille tai marginalisoiduille ryhmille. 
Perus palveluiden tarjoaminen voi johtaa ihmis-
ten voimaantumiseen, osallistumiseen ja organi-
soitumiseen, jolloin he voivat olla vaikuttamassa 
omissa yhteisöissään. Kansalaisyhteiskunnan toi-
mijat haluavat silti korostaa myös globaalin oi-
keusperustaisuuden merkitystä. Haasteena on, 
että pelkkä paikallistason itseorganisoituminen 
ei vielä saa laajempia muutoksia aikaan. Yhtenä 
esimerkkinä tästä on huumeiden käytön vas-
tainen työ Etelä-Amerikassa, jossa on huomat-
tu, että pienten ponnistusten ketjuttaminen voi 
tuottaa laajempia tuloksia. 

Yhteiskunnallisen muutoksen hitaus on 
Joensuun mukaan haasteellista, kun rahoitta-
jilla on vaatimus nopeasta tuloksellisuudesta. 
Kansalaisjärjestöille ja kumppaneille on annet-
tava aikaa. Teemojen valtavirtaistaminen voi olla 
haaste, ja esimerkiksi Keniassa on havaittu, että 
sukupuolikysymysten valtavirtaistaminen ei saa-
vuta ruohonjuuritasoa laajalla työrintamalla pel-
kästään yhdessä vuodessa. Jotta voitaisiin saa-
vuttaa vaikuttavuutta, asioiden tulee jalkautua 
laajalle ja yleensä jalkautumisen täytyy alkaa 
kirkkokunnan johdosta. 

Kansalaisyhteiskunnan rooliin liittyy myös 
vertaisoppiminen ja vastavuoroisuus. Joensuu 
näkee myös etelä–etelä-yhteistyön mahdollisuu-
tena: ”Olemme pystyneet hyödyntämään ete-
län vuorovaikutusta siirtämällä Etelä- Amerikassa 
oppimiamme asioita Afrikan-työhömme. Afri-
kassa ryhdytään vasta nyt myöntämään, että 
huumeet ovat ongelma. Toisaalta Afrikassa ol-
laan HIV-asioissa paljon, paljon pidemmällä 
kuin Etelä-Amerikassa ja olisi aivan älytöntä, jos 
emme hyödyntäisi sitä tietoa, mikä kansalais-
järjestöissä on opittu.” Kansalaisjärjestöjen tulee 
luonnollisesti toimia ihmisoikeusperustaisesta 
lähestymistavasta käsin eli kohdistaa toimintaa 
köyhimmistä köyhimmille. 

Kansalaisyhteiskunnan 
tulevaisuus Afrikassa ja 
EteläAmerikassa

Joensuu esittää huolensa kansalaisyhteiskun-
nan tilan kaventumisesta: ”Kansalaisjärjestöjen 
toimintavapautta on rajattu juuri Etelä-Amerikassa 
ja Afrikassa. Monissa maissa, kuten Boliviassa, on 
muun muassa terrorismin uhkan varjolla suljet-
tu kansalaisjärjestöjä. Keniassa on puhuttu jopa 
useasta sadasta kansalaisjärjestöstä, jotka aiottiin 
sulkea. Rahaliikenne on tiukentunut ja työlupien 
saanti esimerkiksi Tansaniassa on vaikeutunut.” 
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Joensuu jatkaa: ”Näen tärkeänä kumppanuu-
den ymmärtämisen oikein. Kun me kansalais-
järjestönä teemme työtä kansalais järjestöjen 
kanssa, niin toivoisin, ettei meitä nähtäisi pelkäs-
tään rahoittajina vaan kumppaneina.” Joensuun 
mielestä on tärkeää myös kysyä, kuka sanelee 
kehityksen ehdot: ”Mennäänkö eurooppalaisilla 
ehdoilla, afrikkalaisilla tai amerikkalaisilla ehdoil-
la vai mennäänkö kuten kiinalaiset: meillä ei ole 
ehtoja, tässä on, mitä me tar joamme? On hyvä 
kysyä Afrikassa ja Etelä-Amerikassa, että tupu-
tammeko me jotain.” Tilanne on muuttunut 

siten, että valtiot ovat myös alkaneet hoitaa ai-
kaisemmin kansalaisjärjestöille langenneita teh-
täviä. Nyt, kun talous on parantunut, valtio on 
ottanut hoitaakseen sellaisia tehtäviä, joista se 
ei aikaisemmin suoriutunut, kuten koulutuksen. 
Verotuloja on onnistuttu lisäämään. ”Kumppa-
nuuden ja vahvan kumppanuuden kunnioitta-
minen on tärkeää, mutta on hyvä myös sanoa 
paikallisille kumppaneille, että jossain vaiheessa 
on tärkeää, että me lähdemme pois”, Ari Joen-
suu toteaa lopuksi.

Yhteistyöllä kohti 
kestävää kehitystä

Arngeir Langås

Johdanto

Vuoden 2015 syyskuussa 193 valtiota hyväk-
syi uudet kestävän kehityksen tavoitteet (United 
Nations b.). Nämä tavoitteet ovat ainutlaatuisia 
niiden kunnianhimoisuuden sekä ajattelutapaa 
uudistavan luonteen vuoksi. Kestävän kehityk-
sen saavuttaminen ei kuitenkaan ole mahdollista 
ilman hallitusten, yksityisen sektorin, kansalais-
yhteiskunnan ja uskonnollisten instituutioiden 

tiivistä yhteistyötä sekä taloudellisten resurs-
sien, tiedon ja asiantuntemuksen yhdistämistä 
(United Nations a.). YK:n vuosituhattavoitteisiin 
verrattuna kestävän kehityksen tavoitteet ovat 
selvästi uudistusmielisempiä.  Esimerkiksi Danish 
Church Aid -järjestön neuvonantajana toimivan 
Jørgen Thomsenin mukaan vuosituhattavoitteet 
vaikuttivat suppeilta pikaratkaisuilta, jotka eivät 
luoneet pysyvää muutosta (Thomsen 2017, 25). 
Voidaan myös väittää, että kestävän kehityksen 
tavoitteet sekä edustavat että vaativat uudistus-
mielisempää ajattelutapaa.

Tämän artikkelin tavoitteena on osoittaa, 
että tunnustuksettomien toimijoiden lisäksi 
myös uskonnollisilla instituutioilla on sekä suuri 
rooli että pitkä historia kestävän kehityksen ja 
uudistusten edistämisessä. Uskonnollisen sek-
torin vastaus kestävän kehityksen tavoitteisiin 
on osoitus tästä. Vuonna 2018 Luterilainen 
maailmanliitto (LML), Kirkkojen maailman-
neuvosto (KMN) sekä kirkolliseen kehitys-
yhteistyöhön ja humanitaariseen apuun 
keskittyvä verkosto Act Alliance yhdisti-
vät voimansa ja julkaisivat ekumeenisen asia-
kirjan Called to Trans formative Action: 
Ecumenical Diakonia, joka ei kuitenkaan ai-
nakaan toistaiseksi ole saanut virallista ase-
maa, vaan se on työasiakirja. Asiakirjan kes-
kiössä on ekumeenisen diakonian käsite, jonka 
välityksellä kirkkoja kehotetaan sitoutumaan 
kestävän kehityksen tavoitteiden saavutta-
miseen (World Council of Churches 2018). 
Käsittelen tässä artikkelissa ekumeenisen 
työasiakirjan lisäksi kahta muuta uskonnollista 
tekstiä (ja yhtä uskonnollista käsitettä), joissa 
vaaditaan uudistusta ja kehitystä. Nostan ensin 
tarkasteluun esimerkkejä Danmission-järjestön 

Vaativatko kestävän 
kehityksen haasteet 

uskonnollista sektoria 
muuttamaan toiminta

tapojaan?

Voivatko uskonnollinen 
johtajuus ja teologiset 

perustelut tukea 
kestävää kehitystä?

Miten maailmaa voisi 
parhaiten muuttaa 
uskonnollisten ja 

tunnustuksettomien 
sektoreiden 

yhteistyössä?
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Joensuu jatkaa: ”Näen tärkeänä kumppanuu-
den ymmärtämisen oikein. Kun me kansalais-
järjestönä teemme työtä kansalais järjestöjen 
kanssa, niin toivoisin, ettei meitä nähtäisi pelkäs-
tään rahoittajina vaan kumppaneina.” Joensuun 
mielestä on tärkeää myös kysyä, kuka sanelee 
kehityksen ehdot: ”Mennäänkö eurooppalaisilla 
ehdoilla, afrikkalaisilla tai amerikkalaisilla ehdoil-
la vai mennäänkö kuten kiinalaiset: meillä ei ole 
ehtoja, tässä on, mitä me tar joamme? On hyvä 
kysyä Afrikassa ja Etelä-Amerikassa, että tupu-
tammeko me jotain.” Tilanne on muuttunut 

siten, että valtiot ovat myös alkaneet hoitaa ai-
kaisemmin kansalaisjärjestöille langenneita teh-
täviä. Nyt, kun talous on parantunut, valtio on 
ottanut hoitaakseen sellaisia tehtäviä, joista se 
ei aikaisemmin suoriutunut, kuten koulutuksen. 
Verotuloja on onnistuttu lisäämään. ”Kumppa-
nuuden ja vahvan kumppanuuden kunnioitta-
minen on tärkeää, mutta on hyvä myös sanoa 
paikallisille kumppaneille, että jossain vaiheessa 
on tärkeää, että me lähdemme pois”, Ari Joen-
suu toteaa lopuksi.

Yhteistyöllä kohti 
kestävää kehitystä

Arngeir Langås

Johdanto

Vuoden 2015 syyskuussa 193 valtiota hyväk-
syi uudet kestävän kehityksen tavoitteet (United 
Nations b.). Nämä tavoitteet ovat ainutlaatuisia 
niiden kunnianhimoisuuden sekä ajattelutapaa 
uudistavan luonteen vuoksi. Kestävän kehityk-
sen saavuttaminen ei kuitenkaan ole mahdollista 
ilman hallitusten, yksityisen sektorin, kansalais-
yhteiskunnan ja uskonnollisten instituutioiden 

tiivistä yhteistyötä sekä taloudellisten resurs-
sien, tiedon ja asiantuntemuksen yhdistämistä 
(United Nations a.). YK:n vuosituhattavoitteisiin 
verrattuna kestävän kehityksen tavoitteet ovat 
selvästi uudistusmielisempiä.  Esimerkiksi Danish 
Church Aid -järjestön neuvonantajana toimivan 
Jørgen Thomsenin mukaan vuosituhattavoitteet 
vaikuttivat suppeilta pikaratkaisuilta, jotka eivät 
luoneet pysyvää muutosta (Thomsen 2017, 25). 
Voidaan myös väittää, että kestävän kehityksen 
tavoitteet sekä edustavat että vaativat uudistus-
mielisempää ajattelutapaa.

Tämän artikkelin tavoitteena on osoittaa, 
että tunnustuksettomien toimijoiden lisäksi 
myös uskonnollisilla instituutioilla on sekä suuri 
rooli että pitkä historia kestävän kehityksen ja 
uudistusten edistämisessä. Uskonnollisen sek-
torin vastaus kestävän kehityksen tavoitteisiin 
on osoitus tästä. Vuonna 2018 Luterilainen 
maailmanliitto (LML), Kirkkojen maailman-
neuvosto (KMN) sekä kirkolliseen kehitys-
yhteistyöhön ja humanitaariseen apuun 
keskittyvä verkosto Act Alliance yhdisti-
vät voimansa ja julkaisivat ekumeenisen asia-
kirjan Called to Trans formative Action: 
Ecumenical Diakonia, joka ei kuitenkaan ai-
nakaan toistaiseksi ole saanut virallista ase-
maa, vaan se on työasiakirja. Asiakirjan kes-
kiössä on ekumeenisen diakonian käsite, jonka 
välityksellä kirkkoja kehotetaan sitoutumaan 
kestävän kehityksen tavoitteiden saavutta-
miseen (World Council of Churches 2018). 
Käsittelen tässä artikkelissa ekumeenisen 
työasiakirjan lisäksi kahta muuta uskonnollista 
tekstiä (ja yhtä uskonnollista käsitettä), joissa 
vaaditaan uudistusta ja kehitystä. Nostan ensin 
tarkasteluun esimerkkejä Danmission-järjestön 

Vaativatko kestävän 
kehityksen haasteet 

uskonnollista sektoria 
muuttamaan toiminta

tapojaan?

Voivatko uskonnollinen 
johtajuus ja teologiset 

perustelut tukea 
kestävää kehitystä?

Miten maailmaa voisi 
parhaiten muuttaa 
uskonnollisten ja 

tunnustuksettomien 
sektoreiden 

yhteistyössä?
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toiminnan ja sen teologian yhtymäkohdista. 
Vaikka uskonnollinen motivaatio on tärkeä kes-
tävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisek-
si, onnistuu tavoitteiden saavuttaminen vain, 
jos tunnustuksettomat ja uskonnolliset toimi-
jat toimivat yhteistyössä. Artikkelini keskeisen 
johto päätöksen mukaan uskonnollisten insti-
tuutioiden uudistusmielisyys tarvitsee tuekseen 
poliitikkojen, tutkijoiden ja liike-elämän toimijoi-
den vaikutusvaltaa.

YK:n asenteenmuutos 
uskontoja kohtaan

Kenties kaikkein yllättävintä ja uudistusmielisintä 
kestävän kehityksen tavoitteissa on se, että nii-
den saavuttaminen ei YK:n mukaan ole mah-
dollista ilman yhteistyötä uskonnollisten insti-
tuutioiden kanssa.  YK:n alajärjestöjen välisen, 
uskontoon ja kehitykseen keskittyvän työ-
ryhmän koordinaattori Azza Karamin mukaan 
vuodesta 2008 lähtien YK:n ja uskonnollisten 
instituutioiden välinen yhteistyö ja ymmärrys on 
lisääntynyt. Vuonna 2016 hän esitti, että ”YK:n 
ja uskonnollisen instituutioiden välinen yhteis-
työ… [tulee olemaan] ’uusi normaali’” (Karam 
2016, 365).

Historiallisesti tarkastel-
tuna on voinut olla järkevää, 
että YK:sta tuli uskonnollisesti 
neutraali, sillä järjestöön kuu-
luu suurin osa maailman val-
tioista ja tämän vuoksi myös 
valtava määrä eri uskonto-
jen edustajia. Valitettavasti tä-
män neutraalin suhtautumisen 
vuoksi YK on kuitenkin joko 
sivuuttanut uskonnon merki-
tyksen tai suhtautunut uskontoon varauksel-
lisesti sekä kehitysajattelussaan että -toimin-
nassaan. YK on kuitenkin hiljalleen alkanut tulla 

tietoisemmaksi uskontojen merkittävästä roolis-
ta ihmisten elämässä ja näin ollen myös kehityk-
sessä. Tätä muutosta voidaan pitää merkittävä-
nä askeleena ottaen huomioon YK:n mandaatin, 
joka kattaa kestävän kehityksen, rauhan ja tur-
vallisuuden sekä ihmisoikeudet. YK:n ja uskon-
nollisten instituutioiden välisen yhteistyön tärke-
ys on pitänyt kuitenkin vielä todistaa. Karamin 
mukaan toimijoiden välistä luottamusta raken-
nettiin lukuisten suunnitelmallisten tapaamisten 
avulla vuosien ajan. Järjestelmällinen yhteistoi-
minta johtikin tunnustuksettomien ja uskonnol-
listen toimijoiden välisen luottamuksen syntymi-
seen (Karam 2016, 366, 368). 

Tunnustuksettomien 
ja uskonnollisten 
instituutioiden välinen 
yhteys

Vaikka tunnustuksettomien ja uskonnollisten 
instituutioiden välillä on eroavaisuuksia, niiden 
liiallinen painottaminen on hidastanut uskon-
nollisten ja poliittisten instituutioiden yhteis-
työn muodostumista ja yhteyden löytämistä. 
Näiden instituutioiden välillä on kuitenkin eri-

tyinen yhteys, jonka huomasin 
työskennellessäni Sansibaril-
la vuosina 2002–2010. Teh-
täviini kuului uskontojen väli-
sen dialogin kehittäminen, ja 
luterilaisena pastorina osal-
listuin myös yleiskristilliseen 
yhteistyöhön katolilaisten, ang-
likaanien ja muiden kristittyjen 
kanssa. Tämä kristillisten kirk-
kojen välinen yhteistyö johti 
myös kristittyjen ja muslimien 

väliseen yhteistyöhön, joka keskittyi rauhan 
edistämiseen. Koska yhteistyön tavoitteet oli-
vat yhteiskunnallisia, poliittiset instituutiot olivat 

Tavoitteiden 
saavuttaminen 

onnistuu vain, jos 
tunnustuksettomat 
ja uskonnolliset 
toimijat tekevät 
yhteistyötä.

väistämättä mukana toiminnassa. Kokemukse-
ni ovat osoittaneet, että uskonnollisilla ja tun-
nustuksettomilla instituutioilla on eroavaisuuk-
sien lisäksi myös paljon yhteistä (Langås 2017). 
Olen vakuuttunut, että politiikka ja uskonto 
ovat todellakin sekä erillisiä että toisiinsa lähei-
sesti kytkeytyviä.

Kirkkoisä Augustinuksen ja saksalaisen teo-
login Martti Lutherin perinteestä oppini am-
mentaneena teologina huomioni kiinnittyy sekä 
poliittisten ja uskonnollisten instituutioiden väli-
siin eroavaisuuksiin että yhteneväisyyksiin. Vaik-
ka Augustinuksen mukaan Jumala hallitsee koko 
maailmaa, tulkittiin oppia todellisuudessa kaksi-
jakoisesti: hallinnan nähtiin toteutuvan sekä 
poliittisten instituutioiden että uskonnollisten 
instituutioiden eli kirkkojen välityksellä. Uskon-
puhdistuksen aikana, vuosituhat myöhemmin, 
uskonnon ja politiikan väliseen suhteeseen alet-
tiin kiinnittää huomiota uudella tavalla. Samal-
la kun saksalaiset seurakunnat alkoivat seurata 
Martti Lutherin ajatuksia, Pyhän saksalais–roo-
malaisen keisarikunnan hallitsija Kaarle V:n hal-
litus ja katolilaiset prinssit pyrkivät tuhoamaan 
nämä luterilaiset seurakunnat. Tämän seurauk-
sena Luther ja luterilaiset seurakunnat näkivät 
yhteyden luomisen uskonnollisten ja poliittis-
ten instituutioiden välille elintärkeänä. Vuonna 
1523 Luther julkaisi toisen tutkielman, jos-
sa hän kuvaili teologista näkemystään Jumalan 
valta kunnan ja maallisen auktoriteetin suhteesta. 
Tutkielmassaan Luther pohti myös sitä, voisiko 
kristitty ottaa osaa politiikkaan. 

Augustinuksen ja Lutherin teologiset näke-
mykset uskonnon ja politiikan suhteesta ovat 
olleet keskustelun kohteena vuosisatojen ajan. 
Näitä näkemyksiä voidaan edelleen käyttää ke-
hyksenä, jonka puitteissa uskonnollisten ja po-
liittisten instituutioiden välistä suhdetta tarkas-
tellaan. Artikkelin seuraavassa osassa käsittelen 
politiikan ja uskonnon välisiä yhteneväisyyksiä ja 
eroavaisuuksia.

Uskonnollinen ja maallinen 
kielenkäyttö

Poliittiset ja uskonnolliset instituutiot ovat olleet 
aina toisiinsa kytköksissä. Yhteyden voi havaita 
muun muassa Augustinuksen ja Lutherin jättä-
mässä perinnössä tai tarkastelemalla kestävän 
kehityksen tavoitteita ja niiden edistämää sekto-
reiden välistä yhteistyötä. Ennen kuin esittelen 
kolme eri uskonnollista asiakirjaa ja yhden us-
konnollisen käsitteen, havainnollistan esi merkin 
kautta uskonnollisen ja maallisen kielenkäytön 
eroja. 

Vuonna 2015 julkaistun uutisartikkelin kir-
joittajat vertailevat uutisessa YK:n kestävän ke-
hityksen tavoitteita ja paavi Franciscuksen Ole 
ylistetty -nimistä kiertokirjettä (Laudato si’, paavi 
Franciscus 2015). Artikkelin kirjoittajien mukaan 
kestävän kehityksen tavoitteiden kielellistä muo-
toilua ei voi pitää raikkaana tai uudistus mielisenä 
vaan ennemminkin tylsänä, kainostelevana ja 
paikoilleen jämähtäneenä. Sen sijaan paavin 
kiertokirjeen voidaan kirjoittajien mukaan kat-
soa edustavan edelläkävijän rohkeutta, tinkimät-
tömyyttä ja radikaaliutta (Hickel ym.  2018). 
Ole ylistetty, kuten muutkin paavin kiertokirjeet, 
lähetetään kaikille katolilaisille piispoille, papeille, 
munkeille, nunnille ja tavallisille katolilaisille. Vaik-
ka kiertokirje ei olekaan ehdoton käsky, siihen 
tulisi silti suhtautua vakavasti. Artikkelin kirjoit-
tajat tuovat esille tämän uskonnollisen tekstin 
profeetallisen raikkauden, joka eroaa suuresti 
siitä latteasta tavasta, jolla kestävän kehityksen 
tavoitteet on kirjoitettu; tavoitteet ovat poliit-
tista tekstiä, joka ei tarjoa paljoakaan ylimaalli-
sia kokemuksia. Tämä on tyypillinen esimerkki 
siitä, että poliittiset tekstit ovat usein teknises-
ti ja tieteellisesti hyvin kirjoitettuja mutta eivät 
silti onnistu vetoamaan ihmisiin syvemmällä ta-
solla. Uskonnollisiin instituutioihin verrattuna YK 
hyödyntää paljon enemmän tieteellistä tietoa ja 
strategisia keinoja. Tästä huolimatta se ei on-
nistu kommunikoimaan tavalla, joka motivoisi 
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toiminnan ja sen teologian yhtymäkohdista. 
Vaikka uskonnollinen motivaatio on tärkeä kes-
tävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisek-
si, onnistuu tavoitteiden saavuttaminen vain, 
jos tunnustuksettomat ja uskonnolliset toimi-
jat toimivat yhteistyössä. Artikkelini keskeisen 
johto päätöksen mukaan uskonnollisten insti-
tuutioiden uudistusmielisyys tarvitsee tuekseen 
poliitikkojen, tutkijoiden ja liike-elämän toimijoi-
den vaikutusvaltaa.

YK:n asenteenmuutos 
uskontoja kohtaan

Kenties kaikkein yllättävintä ja uudistusmielisintä 
kestävän kehityksen tavoitteissa on se, että nii-
den saavuttaminen ei YK:n mukaan ole mah-
dollista ilman yhteistyötä uskonnollisten insti-
tuutioiden kanssa.  YK:n alajärjestöjen välisen, 
uskontoon ja kehitykseen keskittyvän työ-
ryhmän koordinaattori Azza Karamin mukaan 
vuodesta 2008 lähtien YK:n ja uskonnollisten 
instituutioiden välinen yhteistyö ja ymmärrys on 
lisääntynyt. Vuonna 2016 hän esitti, että ”YK:n 
ja uskonnollisen instituutioiden välinen yhteis-
työ… [tulee olemaan] ’uusi normaali’” (Karam 
2016, 365).

Historiallisesti tarkastel-
tuna on voinut olla järkevää, 
että YK:sta tuli uskonnollisesti 
neutraali, sillä järjestöön kuu-
luu suurin osa maailman val-
tioista ja tämän vuoksi myös 
valtava määrä eri uskonto-
jen edustajia. Valitettavasti tä-
män neutraalin suhtautumisen 
vuoksi YK on kuitenkin joko 
sivuuttanut uskonnon merki-
tyksen tai suhtautunut uskontoon varauksel-
lisesti sekä kehitysajattelussaan että -toimin-
nassaan. YK on kuitenkin hiljalleen alkanut tulla 

tietoisemmaksi uskontojen merkittävästä roolis-
ta ihmisten elämässä ja näin ollen myös kehityk-
sessä. Tätä muutosta voidaan pitää merkittävä-
nä askeleena ottaen huomioon YK:n mandaatin, 
joka kattaa kestävän kehityksen, rauhan ja tur-
vallisuuden sekä ihmisoikeudet. YK:n ja uskon-
nollisten instituutioiden välisen yhteistyön tärke-
ys on pitänyt kuitenkin vielä todistaa. Karamin 
mukaan toimijoiden välistä luottamusta raken-
nettiin lukuisten suunnitelmallisten tapaamisten 
avulla vuosien ajan. Järjestelmällinen yhteistoi-
minta johtikin tunnustuksettomien ja uskonnol-
listen toimijoiden välisen luottamuksen syntymi-
seen (Karam 2016, 366, 368). 

Tunnustuksettomien 
ja uskonnollisten 
instituutioiden välinen 
yhteys

Vaikka tunnustuksettomien ja uskonnollisten 
instituutioiden välillä on eroavaisuuksia, niiden 
liiallinen painottaminen on hidastanut uskon-
nollisten ja poliittisten instituutioiden yhteis-
työn muodostumista ja yhteyden löytämistä. 
Näiden instituutioiden välillä on kuitenkin eri-

tyinen yhteys, jonka huomasin 
työskennellessäni Sansibaril-
la vuosina 2002–2010. Teh-
täviini kuului uskontojen väli-
sen dialogin kehittäminen, ja 
luterilaisena pastorina osal-
listuin myös yleiskristilliseen 
yhteistyöhön katolilaisten, ang-
likaanien ja muiden kristittyjen 
kanssa. Tämä kristillisten kirk-
kojen välinen yhteistyö johti 
myös kristittyjen ja muslimien 

väliseen yhteistyöhön, joka keskittyi rauhan 
edistämiseen. Koska yhteistyön tavoitteet oli-
vat yhteiskunnallisia, poliittiset instituutiot olivat 

Tavoitteiden 
saavuttaminen 

onnistuu vain, jos 
tunnustuksettomat 
ja uskonnolliset 
toimijat tekevät 
yhteistyötä.

väistämättä mukana toiminnassa. Kokemukse-
ni ovat osoittaneet, että uskonnollisilla ja tun-
nustuksettomilla instituutioilla on eroavaisuuk-
sien lisäksi myös paljon yhteistä (Langås 2017). 
Olen vakuuttunut, että politiikka ja uskonto 
ovat todellakin sekä erillisiä että toisiinsa lähei-
sesti kytkeytyviä.

Kirkkoisä Augustinuksen ja saksalaisen teo-
login Martti Lutherin perinteestä oppini am-
mentaneena teologina huomioni kiinnittyy sekä 
poliittisten ja uskonnollisten instituutioiden väli-
siin eroavaisuuksiin että yhteneväisyyksiin. Vaik-
ka Augustinuksen mukaan Jumala hallitsee koko 
maailmaa, tulkittiin oppia todellisuudessa kaksi-
jakoisesti: hallinnan nähtiin toteutuvan sekä 
poliittisten instituutioiden että uskonnollisten 
instituutioiden eli kirkkojen välityksellä. Uskon-
puhdistuksen aikana, vuosituhat myöhemmin, 
uskonnon ja politiikan väliseen suhteeseen alet-
tiin kiinnittää huomiota uudella tavalla. Samal-
la kun saksalaiset seurakunnat alkoivat seurata 
Martti Lutherin ajatuksia, Pyhän saksalais–roo-
malaisen keisarikunnan hallitsija Kaarle V:n hal-
litus ja katolilaiset prinssit pyrkivät tuhoamaan 
nämä luterilaiset seurakunnat. Tämän seurauk-
sena Luther ja luterilaiset seurakunnat näkivät 
yhteyden luomisen uskonnollisten ja poliittis-
ten instituutioiden välille elintärkeänä. Vuonna 
1523 Luther julkaisi toisen tutkielman, jos-
sa hän kuvaili teologista näkemystään Jumalan 
valta kunnan ja maallisen auktoriteetin suhteesta. 
Tutkielmassaan Luther pohti myös sitä, voisiko 
kristitty ottaa osaa politiikkaan. 

Augustinuksen ja Lutherin teologiset näke-
mykset uskonnon ja politiikan suhteesta ovat 
olleet keskustelun kohteena vuosisatojen ajan. 
Näitä näkemyksiä voidaan edelleen käyttää ke-
hyksenä, jonka puitteissa uskonnollisten ja po-
liittisten instituutioiden välistä suhdetta tarkas-
tellaan. Artikkelin seuraavassa osassa käsittelen 
politiikan ja uskonnon välisiä yhteneväisyyksiä ja 
eroavaisuuksia.

Uskonnollinen ja maallinen 
kielenkäyttö

Poliittiset ja uskonnolliset instituutiot ovat olleet 
aina toisiinsa kytköksissä. Yhteyden voi havaita 
muun muassa Augustinuksen ja Lutherin jättä-
mässä perinnössä tai tarkastelemalla kestävän 
kehityksen tavoitteita ja niiden edistämää sekto-
reiden välistä yhteistyötä. Ennen kuin esittelen 
kolme eri uskonnollista asiakirjaa ja yhden us-
konnollisen käsitteen, havainnollistan esi merkin 
kautta uskonnollisen ja maallisen kielenkäytön 
eroja. 

Vuonna 2015 julkaistun uutisartikkelin kir-
joittajat vertailevat uutisessa YK:n kestävän ke-
hityksen tavoitteita ja paavi Franciscuksen Ole 
ylistetty -nimistä kiertokirjettä (Laudato si’, paavi 
Franciscus 2015). Artikkelin kirjoittajien mukaan 
kestävän kehityksen tavoitteiden kielellistä muo-
toilua ei voi pitää raikkaana tai uudistus mielisenä 
vaan ennemminkin tylsänä, kainostelevana ja 
paikoilleen jämähtäneenä. Sen sijaan paavin 
kiertokirjeen voidaan kirjoittajien mukaan kat-
soa edustavan edelläkävijän rohkeutta, tinkimät-
tömyyttä ja radikaaliutta (Hickel ym.  2018). 
Ole ylistetty, kuten muutkin paavin kiertokirjeet, 
lähetetään kaikille katolilaisille piispoille, papeille, 
munkeille, nunnille ja tavallisille katolilaisille. Vaik-
ka kiertokirje ei olekaan ehdoton käsky, siihen 
tulisi silti suhtautua vakavasti. Artikkelin kirjoit-
tajat tuovat esille tämän uskonnollisen tekstin 
profeetallisen raikkauden, joka eroaa suuresti 
siitä latteasta tavasta, jolla kestävän kehityksen 
tavoitteet on kirjoitettu; tavoitteet ovat poliit-
tista tekstiä, joka ei tarjoa paljoakaan ylimaalli-
sia kokemuksia. Tämä on tyypillinen esimerkki 
siitä, että poliittiset tekstit ovat usein teknises-
ti ja tieteellisesti hyvin kirjoitettuja mutta eivät 
silti onnistu vetoamaan ihmisiin syvemmällä ta-
solla. Uskonnollisiin instituutioihin verrattuna YK 
hyödyntää paljon enemmän tieteellistä tietoa ja 
strategisia keinoja. Tästä huolimatta se ei on-
nistu kommunikoimaan tavalla, joka motivoisi 
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ja yhdistäisi ihmisiä. Vaikka uskonnolliset insti-
tuutiot eivät kenties ole samalla asiantuntijuu-
den ja järjestyneisyyden tasolla YK:n kanssa, 
niillä on huomattavasti suurempi vaikutus ih-
misiin. Kenties juuri kielenkäytön vuoksi suuri 
osa ihmisistä ei ole tietoisia YK:n edistämistä 
arvoista. Vaikka YK:n käyttämä kieli on varo-
vaista, on mahdollista, että kestävän kehityksen 
tavoitteet vetoavat kuitenkin uskonnollisiin ihmi-
siin uudistus mielisyytensä vuoksi. Kuten artikke-
lin seuraavasta osiosta ilmenee, tämä voi johtua 
siitä, että uskonnolliset instituutiot ovat perään-
kuuluttaneet muutosta jo pitkän aikaa. 

Kolme uskonnollista 
asiakirjaa ja yksi 
uskonnollinen käsite

Seuraavaksi käsittelen kolmea uskonnollis-
ta asiakirjaa, joista voi tulla seuraavien vuosi-
kymmenten aikana vaikutusvaltaisia ohjenuoria. 
Kaikki asiakirjat ovat syntyneet monimutkaisten 
vuoropuhelujen ja kirjoitusprosessien tuloksena. 

Paavi Franciscuksen vuonna 2015 kirjoitta-
ma kiertokirje Ole ylistetty on kirjoitettu ve-
toomuksena koko ihmiskunnalle. Vetoomuksen 
tavoitteena oli vaikuttaa ihmisiin, jotta nämä 
pitäisivät huolta ympäristökriisin uhkaamasta 
maailmasta. Kiertokirjeen mukaan maailma ja 
ilmakehä kuuluvat kaikille maailman ihmisille ja 
kaikilla ihmisillä on oikeus niiden käyttöön. Paa-
vin kirjoittama kirje ei pyri kyseenalaistamaan 
ilmastonmuutosta vaan näkee sen tieteellisesti 
todistettuna, maailmanlaajuisena ongelma, jol-
la on vakavia ympäristöllisiä, sosiaalisia, talou-
dellisia ja poliittisia seurauksia. Tekstissään paavi 
tiedostaa tarpeen muutokselle sekä mahdolli-
suudet muutoksen toteuttamiseen. Keskeises-
sä asemassa ovat hänen mielestään ihmisten 
ajattelu tavat, jotka voivat joko mahdollistaa tai 
estää muutoksen. Jotta muutos saadaan aikaan, 
ihmisten nykyisen ajattelutavan täytyy muuttua: 

Jos haluamme saada aikaan perusteellisen 
muutoksen, meidän täytyy ymmärtää, että 
ajattelutavat vaikuttavat käytökseemme. 
Koulutuksen saavutukset ovat riittämättö
miä ja tuloksettomia, ellemme aktiivisesti 
pyri ajattelemaan uudella tavalla ihmisistä, 
elämästä, yhteiskunnasta ja suhteestamme 
luontoon. Jos emme tee tätä, media ja tehok
kaat markkinat vahvistavat tämänhetkistä 
kulutuksen ajattelutapaa entisestään.
(Paavi Franciscus 2015, 157.)

Nykyisessä ajattelutavassa tarvittava muutos 
ei liity pelkästään taipumukseemme tavoitel-
la voittoja lyhyessä ajassa vaan myös ajattelu-
malliimme, joka ihannoi yksilöllisyyttä, rajatonta 
edistystä, kilpailua, kuluttamista ja vapaita mark-
kinoita. Kiertokirjeessä paavi tuo esille peruste-
luita ja uskonnollisia syitä siihen, miksi tämän-
hetkistä ajattelumallia tulisi muuttaa. Paavi voi 
vaikuttaa laajasti muutokseen, sillä hän edustaa 
yli 1,2:ta miljardia katolilaista ja hänellä on paljon 
valtaa hierarkkisessa katolisessa järjestelmässä. 
Toisaalta kiertokirjeen avulla kirkko voi edistää 
vähemmistöjen ja voimattomien ihmisryhmien 
asemaa ja lisätä maailman vaikutusvaltaisimpien 
toimijoiden tietoisuutta vähemmistöjen tarpeis-
ta. Paavin vaikutusvalta näkyy muun muassa sii-
nä, että poliitikot ja muut vaikutusvaltaiset ihmi-
set kuuntelevat hänen mielipiteitään. 

Toinen muutokseen kannustava uskonnolli-
nen asiakirja on Kirkkojen maailmanneuvoston 
vuonna 2013 julkaisema asiakirja Yhdessä kohti 
elämää, joka ei ole puhtaasti hengellinen doku-
mentti. Kirkkojen maailmanneuvosto on kristil-
listen kirkkojen yhteisö, joka edustaa yli puol-
ta miljardia kristittyä koko maailmassa. Tämän 
vuoksi sen julkaisemilla asiakirjoilla on huomat-
tava vaikutusvalta. Yhdessä kohti elämää -asia-
kirjassa esitetään, että kirkon tehtävänä on juhlia 
elämää samalla, kun sen tulee vastustaa kaik-
kia elämää uhkaavia voimia. Lisäksi asiakirjassa 
korostetaan, että kristillisen lähetystyön henki 

on itsessään muutoksia edistävää ja mikäli ih-
miset ovat hengellisesti sitoutuneita, sillä voi-
daan muuttaa maailmaa. Kristinuskon viesti, 
evankeliumi, kuvataan asiakirjassa vapauttava-
na ja uudistavana. Tekstin mukaan evankeliu-
min julistuksessa tulee ottaa esille yhteiskuntien 
muuttaminen osallistavammiksi ja oikeuden-
mukaisemmiksi. Tämä voidaan saavuttaa vain, 
jos kirkot pyrkivät tietoisesti paljastamaan ja 
muuttamaan yhteiskuntien tuhoisat järjestelmät, 
kulttuurit ja rakenteet. Kaikki syrjintä nähdäänkin 
asiakirjassa syntinä. Tämän lisäksi asiakirjan mu-
kaan lähetystyön taustalla on pyrkimys muut-
taa kaikkia elämää uhkaavia arvoja ja järjestel-
miä, oli kysymys sitten taloudesta, politiikasta tai 
jopa kirkoista. Myös massiivista köyhyyttä, syr-
jintää sekä maapallon ja ihmisten epäinhimillistä 
kohtelua ylläpitäviä ja tuottavia kulttuureja 
sekä järjestelmiä tulee vastustaa ja pyrkiä uu-
distamaan. Asiakirjassa nimetään globaalit ris-
kit, jotka uhkaavat ihmiskuntaa, mukaan lukien 
ilmastonmuutos:

Me haluamme vahvistaa hengellistä yhteyt
tämme luomakuntaan, mutta totuus on, 
että maapalloamme saastutetaan ja käy
tetään hyväksi. Liiallinen kuluttaminen ei 
johda rajattomaan taloudelliseen kasvuun 
vaan ennemminkin luonnonvarojen rajat
tomaan hyväksikäyttöön. Ihmisten ahneus 
edes  auttaa ilmaston lämpenemistä ja mui
ta ilmastonmuutoksen tuomia seurauksia. 
Jos tämä suuntaus jatkuu ja maata vahin
goitetaan peruuttamattomasti, millaisen pe
lastuksen voimme kuvitella saavuttavamme? 
Ihmiskunta ei voi saavuttaa pelastusta, jos 
koko muu luomakunta on tuhoutunut.
(Keum 2012, 256.)

Tekstin loppu tuo esille yhteistyön tärkeyden. 
Ainut tapa uudistua on toimia yhdessä: ”Voi-
daksemme saada aikaan syvempää keskinäistä 
ymmärrystä, sovintoa ja yhteistä työtä hyvän 

puolesta, meidän on rakennettava suhteita eri 
uskontojen välille sekä uskontojen edustajien ja 
maallikoiden välille.”

Yhdessä kohti elämää -asiakirjan sisältämä 
viesti voi parhaimmillaan edistää yhteistyötä 
eri ihmisryhmien välillä. Yhtenä konkreettise-
na esimerkkinä tästä on vuonna 2018 tekeil-
lä ollut asiakirja Called to Transformative Ac-
tion: Ecumenical Diakonia (World Council of 
Churches 2018). Asiakirja sai alkunsa vuonna 
2014 ja sitä on ollut kirjoittamassa Kirkkojen 
maailman neuvosto, Luterilainen maailmanliit-
to sekä Act Alliance. Asiakirjan luonnos esit-
telee käsitteen ekumeeninen diakonia, jolla vii-
tataan ”kirkkojen teologiseen perustaan, joka 
velvoittaa ne toimimaan kestävän kehityksen 
puolesta”. Asiakirja on saanut osittain vaikuttei-
ta uskonpuhdistukseen sisältyvästä yleisen pap-
peuden ajatuksesta, ja sen ajatuksena on, että 
ihmiset voivat palvella Jumalaa ja toimia yhtei-
sen hyvän puolesta oman maallisen ammattinsa 
välityksellä (World Council of Churches 2018, 
11). Tämänkaltaisen teologian pohjalta kirkot 
voivat toimia yhteistyössä tunnustuksettomien 
järjestöjen kanssa. Yhteistyötä todella tarvitaan, 
sillä kansalais yhteiskunnan toimintamahdolli-
suudet ovat monissa paikoissa vähentyneet, ja 
tämän vuoksi kirkot muodostavat tärkeän osan 
kansalaisyhteiskunnan toimintaa: ”Tämä on 
äärimmäisen tärkeää aikoina, jolloin monien 
kansalais järjestöjen ruohonjuuritason päivittäi-
sen työn poliittinen toimintaympäristö on ka-
ventunut.” (World Council of Churches 2018, 
68.)

Teologisista ja kontekstuaalisista syistä kirk-
koja kannustetaan tekemään yhteistyötä laajas-
ti yli rajojen:

Ekumeenisen diakonian parissa työsken
televiä toimijoita kannustetaan tekemään 
yhteistyötä ja luomaan verkostoja. Tämä 
merkitsee yhteistyötä maallisten järjestö
jen, hallitusten, yksityisen sektorin ja toisiin 
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ja yhdistäisi ihmisiä. Vaikka uskonnolliset insti-
tuutiot eivät kenties ole samalla asiantuntijuu-
den ja järjestyneisyyden tasolla YK:n kanssa, 
niillä on huomattavasti suurempi vaikutus ih-
misiin. Kenties juuri kielenkäytön vuoksi suuri 
osa ihmisistä ei ole tietoisia YK:n edistämistä 
arvoista. Vaikka YK:n käyttämä kieli on varo-
vaista, on mahdollista, että kestävän kehityksen 
tavoitteet vetoavat kuitenkin uskonnollisiin ihmi-
siin uudistus mielisyytensä vuoksi. Kuten artikke-
lin seuraavasta osiosta ilmenee, tämä voi johtua 
siitä, että uskonnolliset instituutiot ovat perään-
kuuluttaneet muutosta jo pitkän aikaa. 

Kolme uskonnollista 
asiakirjaa ja yksi 
uskonnollinen käsite

Seuraavaksi käsittelen kolmea uskonnollis-
ta asiakirjaa, joista voi tulla seuraavien vuosi-
kymmenten aikana vaikutusvaltaisia ohjenuoria. 
Kaikki asiakirjat ovat syntyneet monimutkaisten 
vuoropuhelujen ja kirjoitusprosessien tuloksena. 

Paavi Franciscuksen vuonna 2015 kirjoitta-
ma kiertokirje Ole ylistetty on kirjoitettu ve-
toomuksena koko ihmiskunnalle. Vetoomuksen 
tavoitteena oli vaikuttaa ihmisiin, jotta nämä 
pitäisivät huolta ympäristökriisin uhkaamasta 
maailmasta. Kiertokirjeen mukaan maailma ja 
ilmakehä kuuluvat kaikille maailman ihmisille ja 
kaikilla ihmisillä on oikeus niiden käyttöön. Paa-
vin kirjoittama kirje ei pyri kyseenalaistamaan 
ilmastonmuutosta vaan näkee sen tieteellisesti 
todistettuna, maailmanlaajuisena ongelma, jol-
la on vakavia ympäristöllisiä, sosiaalisia, talou-
dellisia ja poliittisia seurauksia. Tekstissään paavi 
tiedostaa tarpeen muutokselle sekä mahdolli-
suudet muutoksen toteuttamiseen. Keskeises-
sä asemassa ovat hänen mielestään ihmisten 
ajattelu tavat, jotka voivat joko mahdollistaa tai 
estää muutoksen. Jotta muutos saadaan aikaan, 
ihmisten nykyisen ajattelutavan täytyy muuttua: 

Jos haluamme saada aikaan perusteellisen 
muutoksen, meidän täytyy ymmärtää, että 
ajattelutavat vaikuttavat käytökseemme. 
Koulutuksen saavutukset ovat riittämättö
miä ja tuloksettomia, ellemme aktiivisesti 
pyri ajattelemaan uudella tavalla ihmisistä, 
elämästä, yhteiskunnasta ja suhteestamme 
luontoon. Jos emme tee tätä, media ja tehok
kaat markkinat vahvistavat tämänhetkistä 
kulutuksen ajattelutapaa entisestään.
(Paavi Franciscus 2015, 157.)

Nykyisessä ajattelutavassa tarvittava muutos 
ei liity pelkästään taipumukseemme tavoitel-
la voittoja lyhyessä ajassa vaan myös ajattelu-
malliimme, joka ihannoi yksilöllisyyttä, rajatonta 
edistystä, kilpailua, kuluttamista ja vapaita mark-
kinoita. Kiertokirjeessä paavi tuo esille peruste-
luita ja uskonnollisia syitä siihen, miksi tämän-
hetkistä ajattelumallia tulisi muuttaa. Paavi voi 
vaikuttaa laajasti muutokseen, sillä hän edustaa 
yli 1,2:ta miljardia katolilaista ja hänellä on paljon 
valtaa hierarkkisessa katolisessa järjestelmässä. 
Toisaalta kiertokirjeen avulla kirkko voi edistää 
vähemmistöjen ja voimattomien ihmisryhmien 
asemaa ja lisätä maailman vaikutusvaltaisimpien 
toimijoiden tietoisuutta vähemmistöjen tarpeis-
ta. Paavin vaikutusvalta näkyy muun muassa sii-
nä, että poliitikot ja muut vaikutusvaltaiset ihmi-
set kuuntelevat hänen mielipiteitään. 

Toinen muutokseen kannustava uskonnolli-
nen asiakirja on Kirkkojen maailmanneuvoston 
vuonna 2013 julkaisema asiakirja Yhdessä kohti 
elämää, joka ei ole puhtaasti hengellinen doku-
mentti. Kirkkojen maailmanneuvosto on kristil-
listen kirkkojen yhteisö, joka edustaa yli puol-
ta miljardia kristittyä koko maailmassa. Tämän 
vuoksi sen julkaisemilla asiakirjoilla on huomat-
tava vaikutusvalta. Yhdessä kohti elämää -asia-
kirjassa esitetään, että kirkon tehtävänä on juhlia 
elämää samalla, kun sen tulee vastustaa kaik-
kia elämää uhkaavia voimia. Lisäksi asiakirjassa 
korostetaan, että kristillisen lähetystyön henki 

on itsessään muutoksia edistävää ja mikäli ih-
miset ovat hengellisesti sitoutuneita, sillä voi-
daan muuttaa maailmaa. Kristinuskon viesti, 
evankeliumi, kuvataan asiakirjassa vapauttava-
na ja uudistavana. Tekstin mukaan evankeliu-
min julistuksessa tulee ottaa esille yhteiskuntien 
muuttaminen osallistavammiksi ja oikeuden-
mukaisemmiksi. Tämä voidaan saavuttaa vain, 
jos kirkot pyrkivät tietoisesti paljastamaan ja 
muuttamaan yhteiskuntien tuhoisat järjestelmät, 
kulttuurit ja rakenteet. Kaikki syrjintä nähdäänkin 
asiakirjassa syntinä. Tämän lisäksi asiakirjan mu-
kaan lähetystyön taustalla on pyrkimys muut-
taa kaikkia elämää uhkaavia arvoja ja järjestel-
miä, oli kysymys sitten taloudesta, politiikasta tai 
jopa kirkoista. Myös massiivista köyhyyttä, syr-
jintää sekä maapallon ja ihmisten epäinhimillistä 
kohtelua ylläpitäviä ja tuottavia kulttuureja 
sekä järjestelmiä tulee vastustaa ja pyrkiä uu-
distamaan. Asiakirjassa nimetään globaalit ris-
kit, jotka uhkaavat ihmiskuntaa, mukaan lukien 
ilmastonmuutos:

Me haluamme vahvistaa hengellistä yhteyt
tämme luomakuntaan, mutta totuus on, 
että maapalloamme saastutetaan ja käy
tetään hyväksi. Liiallinen kuluttaminen ei 
johda rajattomaan taloudelliseen kasvuun 
vaan ennemminkin luonnonvarojen rajat
tomaan hyväksikäyttöön. Ihmisten ahneus 
edes  auttaa ilmaston lämpenemistä ja mui
ta ilmastonmuutoksen tuomia seurauksia. 
Jos tämä suuntaus jatkuu ja maata vahin
goitetaan peruuttamattomasti, millaisen pe
lastuksen voimme kuvitella saavuttavamme? 
Ihmiskunta ei voi saavuttaa pelastusta, jos 
koko muu luomakunta on tuhoutunut.
(Keum 2012, 256.)

Tekstin loppu tuo esille yhteistyön tärkeyden. 
Ainut tapa uudistua on toimia yhdessä: ”Voi-
daksemme saada aikaan syvempää keskinäistä 
ymmärrystä, sovintoa ja yhteistä työtä hyvän 

puolesta, meidän on rakennettava suhteita eri 
uskontojen välille sekä uskontojen edustajien ja 
maallikoiden välille.”

Yhdessä kohti elämää -asiakirjan sisältämä 
viesti voi parhaimmillaan edistää yhteistyötä 
eri ihmisryhmien välillä. Yhtenä konkreettise-
na esimerkkinä tästä on vuonna 2018 tekeil-
lä ollut asiakirja Called to Transformative Ac-
tion: Ecumenical Diakonia (World Council of 
Churches 2018). Asiakirja sai alkunsa vuonna 
2014 ja sitä on ollut kirjoittamassa Kirkkojen 
maailman neuvosto, Luterilainen maailmanliit-
to sekä Act Alliance. Asiakirjan luonnos esit-
telee käsitteen ekumeeninen diakonia, jolla vii-
tataan ”kirkkojen teologiseen perustaan, joka 
velvoittaa ne toimimaan kestävän kehityksen 
puolesta”. Asiakirja on saanut osittain vaikuttei-
ta uskonpuhdistukseen sisältyvästä yleisen pap-
peuden ajatuksesta, ja sen ajatuksena on, että 
ihmiset voivat palvella Jumalaa ja toimia yhtei-
sen hyvän puolesta oman maallisen ammattinsa 
välityksellä (World Council of Churches 2018, 
11). Tämänkaltaisen teologian pohjalta kirkot 
voivat toimia yhteistyössä tunnustuksettomien 
järjestöjen kanssa. Yhteistyötä todella tarvitaan, 
sillä kansalais yhteiskunnan toimintamahdolli-
suudet ovat monissa paikoissa vähentyneet, ja 
tämän vuoksi kirkot muodostavat tärkeän osan 
kansalaisyhteiskunnan toimintaa: ”Tämä on 
äärimmäisen tärkeää aikoina, jolloin monien 
kansalais järjestöjen ruohonjuuritason päivittäi-
sen työn poliittinen toimintaympäristö on ka-
ventunut.” (World Council of Churches 2018, 
68.)

Teologisista ja kontekstuaalisista syistä kirk-
koja kannustetaan tekemään yhteistyötä laajas-
ti yli rajojen:

Ekumeenisen diakonian parissa työsken
televiä toimijoita kannustetaan tekemään 
yhteistyötä ja luomaan verkostoja. Tämä 
merkitsee yhteistyötä maallisten järjestö
jen, hallitusten, yksityisen sektorin ja toisiin 
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uskontokuntiin kuuluvien ihmisten kanssa. 
Tämän strategian tavoitteena on edistää 
oikeudenmukaisten, osallistavien ja kestä
vien yhteiskuntien rakentamista, jossa kai
killa on yhtäläinen oikeus yhteiseen hyvään. 
(World Council of Churches 2018, 74.) 

Kenialaisen filosofian ja uskontojen tutkimuk-
sen professorin Jesse Mugambin käsite jälleen-
rakentamisen teologia voi tar-
jota teologista motivaatiota 
samaan tapaan kuin Jumalan 
valtakunnan teologia (Mugam-
bi 1995). Käytännössä kirkko-
jen yhteistyö maallisten toimi-
joiden kanssa voi olla monille 
kirkoille uusi asia, minkä vuoksi 
yhteistyö voi tuoda mukanaan 
uudenlaisia haasteita. 

Neljäs ajatus, joka motivoi 
muutokseen, on ekumeeninen käsite diapraksis. 
Ajatuksen mukaan uskontojen välinen vuoro-
puhelu voi olla merkityksellistä vain silloin, kun 
vuoropuhelu on juurrutettu uskontojen yhtei-
siin käytäntöihin. Diapraksis merkitsee uskon-
nollista vuoropuhelua, joka tapahtuu yhteisten 
käytäntöjen ja toiminnan kautta. Yhteisiä käy-
täntöjä voivat olla esimerkiksi rauhantyö tai so-
siaali- ja terveystyö, joissa vuoropuhelu tapah-
tuu käytännön toiminnassa. Tanskalainen teologi 
Lissi Rasmussen otti käsitteen käyttöön vuonna 
1988, mutta sillä on afrikkalaiset juuret. Käsite 
perustuu Rasmussenin kokemuksiin Tansaniassa, 
jossa hän osallistui kristittyjen ja muslimien vä-
liseen yhteistyöhön ujamaa-kylissä (vrt. TANU 
1967). Tansanian entinen presidentti Julius 
Nyerere aloitti ujamaa-politiikan, joka perustui 
ajatukseen omavaraisuudesta. Ujamaa-politiikka 
näki kehityksen tavoiteltavana projektina, ym-
märsi ihmisen olevan toiminnan lähtökohtana ja 
hyödynsi uskontojen välistä yhteistyötä toimin-
nassaan. Kuten Nyerere totesi, ”ei ole välttämä-
töntä olla samaa mieltä kaikesta, mihin ihmiset 

uskovat tai mitä he sanovat, jotta yhteistyö olisi 
mahdollista” (Nyerere 1970, 10, 17). 

Innostus vuoropuhelun kehittämiseen käy-
tännön työssä kasvoi myös Kirkkojen maailman-
neuvoston konferenssissa Mombasassa vuonna 
1979. Konferenssi johti seuraavaan suosituk-
seen: ”Kristittyjen ja muslimien tulee kaikin 
voimin pyrkiä elämään ja toimimaan yhdessä. 
Yhteistyön avulla voidaan sovitella konflikte-

ja ja auttaa yhteisöjä kehitty-
mään oikeudenmukaisemmik-
si ja osallistavammiksi.” (Taylor 
1981.) Samassa konferenssis-
sa myös dialogin eli vuoro-
puhelun käsite haluttiin kor-
vata suhteen käsitteellä, sillä 
edellinen nähtiin liian kapea-
na (Sperber 2000, 36). Alusta 
asti käytännön työssä tapah-
tuvan dialogin ajateltiin havain-

nollistavan ensisijaisesti ihmisten välisiä suhtei-
ta: ”Suhteemme ihmisiin ovat paljon tärkeämpiä 
kuin ne käsitteet, joiden avulla kuvaamme näi-
tä ihmisiä” (Rasmussen 1988, 277). Uudistus-
mielisyys oli tässä ajattelussa ilmeistä:

Afrikassa ja Euroopassa saamieni kokemusten 
pohjalta ymmärrän vuoropuhelun elävänä pro
sessina, jossa on kyse yhteiselosta ja muiden 
vuoksi elämisestä. Tämän takia haluan ottaa 
käyttöön termin ”diapraksis”. Vuoropuhelun 
käsite perustuu suhteeseen, jossa puhuminen 
on keskiössä. Diapraksis sen sijaan painottaa 
suhdetta, joka perustuu yhteiselle käytännön 
tekemiselle. Näin ollen diapraksis ei tarkoi
ta pelkästään vuoro puhelua puheen muodos
sa vaan vuoro puhelua toiminnan ja käytäntö
jen muodossa. Tarvitsemme antropologisen ja 
kontekstuaalisen otteen dialogiin. Meidän tu
lee ymmärtää diapraksis ihmisten kohtaami
sena, jossa ihmisillä on mahdollisuus vaikuttaa 
jakamaansa todellisuuteen. (Rasmussen 1988, 
281.)

Diapraksis 
merkitsee 

uskonnollista 
vuoropuhelua, joka 
tapahtuu yhteisten 
käytäntöjen ja 
toiminnan kautta.

Vuonna 2006 Kirkkojen maailman neuvoston 
tuki saattoi uskontojen välisestä vuoro-
vaikutuksesta kiinnostuneet toimijat yhteen. 
Heille käytäntöön perustuva vuoropuhelu 
merkitsi vaihto ehtoista tulkintaa perinteiselle 
vuoropuhelun käsitteelle, jossa vuoropuhelu 
nähdään varovaisena yhteisen näkökulman et-
simisenä (Venema ym. 2006). Vaihtoehtoisen 
tulkinnan mukaan käytäntöön perustuva 
vuoro     puhelu painottaa eettisempää ja ennakoi-
vampaa lähestymistapaa, jossa diapraksis näh-
dään elämäntapana (von Sicard 2003). Luteri-
lainen maailmanliitto korosti uskontojen välisen 
yhteistyön ja toimintaan perustuvan vuoro-
vaikutuksen tärkeyttä esittäessään vuonna 
2009 julkaistussa asiakirjassa, että kirkkojen 
tekemän sosiaali- ja terveystyön ”ei pitäisi ta-
pahtua eristyksissä, vaan yhteistyössä ’muiden 
hyväntahtoisten ihmisten’ kanssa. Yhteistyötä 
tarvitaan, koska kohdatut haasteet ja tehtävät 
ovat niin suuria, että kirkko ja diakonia eivät yk-
sinään voi ratkaista niitä. Jos haluamme ratkaista 
ihmisten tarpeisiin ja epäoikeudenmukaisuuksiin 
liittyviä ongelmia, meidän täytyy luoda yhteis-
työsuhteita tavalla, joka rakentaa kansalais-
yhteiskuntaa ja vahvistaa paikallisia yhteisöjä.” 
(Lutheran World Federation 2009, 90.)

Diapraksis-termiin perustuvalla ajattelulla on 
mahdollisuus edistää kestävää kehitystä ja muu-
toksen tapahtumista. Vaikka käsitteellä on histo-
riallinen yhteys kristittyjen ja muslimien väliseen 
yhteistyöhön itäisessä Afrikassa, käsite on myös 
saanut inspiraatiota muualta ja se luo lukuisia 
uusia mahdollisuuksia. Käsitteen ydinajatus liit-
tyy erilaisten toimijoiden väliseen yhteistyöhön 
yhteisen hyvän puolesta. Tämä samainen ydin-
ajatus pätee myös kestävän kehityksen tavoit-
teisiin, jotka peräänkuuluttavat eri toimijoiden 
yhteistyötä. Muutos voi tapahtua vain, jos eri 
sidosryhmät työskentelevät yhdessä parem-
man maailman puolesta. Islamin ja kristinuskon 
kaltaiset uskonnot voivat tarjota motivaatiota, 
oikeutusta ja yhteistyömahdollisuuksia, jotka 

voivat tukea muutoksen tapahtumista. Myös 
onnistuneen, käytäntöön perustuvan uskonnol-
lisen vuoropuhelun todistaminen omin silmin 
voi muuttaa ihmisten ajattelua ja kannustaa uu-
distusmieliseen toimintaan. Hyvänä esi merkkinä 
tästä on Sansibar, jossa naisten ompelu projekti 
Upendo on saattanut yhteen kristittyjä ja musli-
meja. Tämän lisäksi Sansibarin uskontojenvälinen 
keskus on mahdollistanut lukuisia kristittyjen ja 
muslimien välisiä yhteiseen hyvään tähtääviä 
aloitteita (Langås 2017, 56–57). Samaan ta-
paan Lissi Rasmussen ja Kööpenhaminassa si-
jaitseva islamilais-kristillinen oppimiskeskus ovat 
toteuttaneet käytännössä tapahtuvaa dialogia jo 
vuosien ajan.

Diapraksis-käsite on otettu käyttöön myös 
kirkkojen välisessä yhteistyössä. Esimerkiksi 
vuonna 2014 YK:n pakolaisjärjestö (UNHCR), 
Luterilainen maailmanliitto ja Islamic Relief 
Worldwide (IRW) allekirjoittivat aiesopimuksen, 
jonka mukaan ne lupasivat tehdä yhteistyötä 
humanitaarisen työn alueella (World Council 
of Churches 2018, 69). Diapraksis on mahdol-
listanut sen, että eri uskontokuntiin kuuluvat ih-
miset ovat alkaneet tietoisesti ja sitoutunees-
ti toimia yhteistyössä erityisesti paikallistasolla. 
Käsitteen hienous piilee siinä, miten useilla eri 
tavoilla sitä on mahdollista soveltaa.

Tämä osion yhteenvetona voidaan tode-
ta, että uskontoon perustuvaa uudistusmielistä 
ajattelutapaa löytyy sekä Ole ylistetty-, Yhdessä 
kohti elämää- että Called to Transformative 
Action: Ecumenical Diakonia -asiakirjoista. 
Uudistusmielinen ajattelutapa näkyy myös käy-
täntöön perustuvassa vuoropuhelussa (dia-
praksis). Käsittelemäni esimerkit kuvastavat sitä 
tapaa, miten uskonnolliset instituutiot ja eri-
tyisesti kirkot voivat toimia uudistusmielisesti 
sekä muuttaa jopa omaa toimintaansa kirkon 
ulkopuolelta tulevien kokemusten perusteella. 
Teologian ja käytännön välinen vuorovaikutus 
tarjoaa jatkossakin inspiraatiota sekä uusil-
le aloitteille että uusille ajattelutavoille. Nämä 
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uskontokuntiin kuuluvien ihmisten kanssa. 
Tämän strategian tavoitteena on edistää 
oikeudenmukaisten, osallistavien ja kestä
vien yhteiskuntien rakentamista, jossa kai
killa on yhtäläinen oikeus yhteiseen hyvään. 
(World Council of Churches 2018, 74.) 

Kenialaisen filosofian ja uskontojen tutkimuk-
sen professorin Jesse Mugambin käsite jälleen-
rakentamisen teologia voi tar-
jota teologista motivaatiota 
samaan tapaan kuin Jumalan 
valtakunnan teologia (Mugam-
bi 1995). Käytännössä kirkko-
jen yhteistyö maallisten toimi-
joiden kanssa voi olla monille 
kirkoille uusi asia, minkä vuoksi 
yhteistyö voi tuoda mukanaan 
uudenlaisia haasteita. 

Neljäs ajatus, joka motivoi 
muutokseen, on ekumeeninen käsite diapraksis. 
Ajatuksen mukaan uskontojen välinen vuoro-
puhelu voi olla merkityksellistä vain silloin, kun 
vuoropuhelu on juurrutettu uskontojen yhtei-
siin käytäntöihin. Diapraksis merkitsee uskon-
nollista vuoropuhelua, joka tapahtuu yhteisten 
käytäntöjen ja toiminnan kautta. Yhteisiä käy-
täntöjä voivat olla esimerkiksi rauhantyö tai so-
siaali- ja terveystyö, joissa vuoropuhelu tapah-
tuu käytännön toiminnassa. Tanskalainen teologi 
Lissi Rasmussen otti käsitteen käyttöön vuonna 
1988, mutta sillä on afrikkalaiset juuret. Käsite 
perustuu Rasmussenin kokemuksiin Tansaniassa, 
jossa hän osallistui kristittyjen ja muslimien vä-
liseen yhteistyöhön ujamaa-kylissä (vrt. TANU 
1967). Tansanian entinen presidentti Julius 
Nyerere aloitti ujamaa-politiikan, joka perustui 
ajatukseen omavaraisuudesta. Ujamaa-politiikka 
näki kehityksen tavoiteltavana projektina, ym-
märsi ihmisen olevan toiminnan lähtökohtana ja 
hyödynsi uskontojen välistä yhteistyötä toimin-
nassaan. Kuten Nyerere totesi, ”ei ole välttämä-
töntä olla samaa mieltä kaikesta, mihin ihmiset 

uskovat tai mitä he sanovat, jotta yhteistyö olisi 
mahdollista” (Nyerere 1970, 10, 17). 

Innostus vuoropuhelun kehittämiseen käy-
tännön työssä kasvoi myös Kirkkojen maailman-
neuvoston konferenssissa Mombasassa vuonna 
1979. Konferenssi johti seuraavaan suosituk-
seen: ”Kristittyjen ja muslimien tulee kaikin 
voimin pyrkiä elämään ja toimimaan yhdessä. 
Yhteistyön avulla voidaan sovitella konflikte-

ja ja auttaa yhteisöjä kehitty-
mään oikeudenmukaisemmik-
si ja osallistavammiksi.” (Taylor 
1981.) Samassa konferenssis-
sa myös dialogin eli vuoro-
puhelun käsite haluttiin kor-
vata suhteen käsitteellä, sillä 
edellinen nähtiin liian kapea-
na (Sperber 2000, 36). Alusta 
asti käytännön työssä tapah-
tuvan dialogin ajateltiin havain-

nollistavan ensisijaisesti ihmisten välisiä suhtei-
ta: ”Suhteemme ihmisiin ovat paljon tärkeämpiä 
kuin ne käsitteet, joiden avulla kuvaamme näi-
tä ihmisiä” (Rasmussen 1988, 277). Uudistus-
mielisyys oli tässä ajattelussa ilmeistä:

Afrikassa ja Euroopassa saamieni kokemusten 
pohjalta ymmärrän vuoropuhelun elävänä pro
sessina, jossa on kyse yhteiselosta ja muiden 
vuoksi elämisestä. Tämän takia haluan ottaa 
käyttöön termin ”diapraksis”. Vuoropuhelun 
käsite perustuu suhteeseen, jossa puhuminen 
on keskiössä. Diapraksis sen sijaan painottaa 
suhdetta, joka perustuu yhteiselle käytännön 
tekemiselle. Näin ollen diapraksis ei tarkoi
ta pelkästään vuoro puhelua puheen muodos
sa vaan vuoro puhelua toiminnan ja käytäntö
jen muodossa. Tarvitsemme antropologisen ja 
kontekstuaalisen otteen dialogiin. Meidän tu
lee ymmärtää diapraksis ihmisten kohtaami
sena, jossa ihmisillä on mahdollisuus vaikuttaa 
jakamaansa todellisuuteen. (Rasmussen 1988, 
281.)

Diapraksis 
merkitsee 

uskonnollista 
vuoropuhelua, joka 
tapahtuu yhteisten 
käytäntöjen ja 
toiminnan kautta.

Vuonna 2006 Kirkkojen maailman neuvoston 
tuki saattoi uskontojen välisestä vuoro-
vaikutuksesta kiinnostuneet toimijat yhteen. 
Heille käytäntöön perustuva vuoropuhelu 
merkitsi vaihto ehtoista tulkintaa perinteiselle 
vuoropuhelun käsitteelle, jossa vuoropuhelu 
nähdään varovaisena yhteisen näkökulman et-
simisenä (Venema ym. 2006). Vaihtoehtoisen 
tulkinnan mukaan käytäntöön perustuva 
vuoro     puhelu painottaa eettisempää ja ennakoi-
vampaa lähestymistapaa, jossa diapraksis näh-
dään elämäntapana (von Sicard 2003). Luteri-
lainen maailmanliitto korosti uskontojen välisen 
yhteistyön ja toimintaan perustuvan vuoro-
vaikutuksen tärkeyttä esittäessään vuonna 
2009 julkaistussa asiakirjassa, että kirkkojen 
tekemän sosiaali- ja terveystyön ”ei pitäisi ta-
pahtua eristyksissä, vaan yhteistyössä ’muiden 
hyväntahtoisten ihmisten’ kanssa. Yhteistyötä 
tarvitaan, koska kohdatut haasteet ja tehtävät 
ovat niin suuria, että kirkko ja diakonia eivät yk-
sinään voi ratkaista niitä. Jos haluamme ratkaista 
ihmisten tarpeisiin ja epäoikeudenmukaisuuksiin 
liittyviä ongelmia, meidän täytyy luoda yhteis-
työsuhteita tavalla, joka rakentaa kansalais-
yhteiskuntaa ja vahvistaa paikallisia yhteisöjä.” 
(Lutheran World Federation 2009, 90.)

Diapraksis-termiin perustuvalla ajattelulla on 
mahdollisuus edistää kestävää kehitystä ja muu-
toksen tapahtumista. Vaikka käsitteellä on histo-
riallinen yhteys kristittyjen ja muslimien väliseen 
yhteistyöhön itäisessä Afrikassa, käsite on myös 
saanut inspiraatiota muualta ja se luo lukuisia 
uusia mahdollisuuksia. Käsitteen ydinajatus liit-
tyy erilaisten toimijoiden väliseen yhteistyöhön 
yhteisen hyvän puolesta. Tämä samainen ydin-
ajatus pätee myös kestävän kehityksen tavoit-
teisiin, jotka peräänkuuluttavat eri toimijoiden 
yhteistyötä. Muutos voi tapahtua vain, jos eri 
sidosryhmät työskentelevät yhdessä parem-
man maailman puolesta. Islamin ja kristinuskon 
kaltaiset uskonnot voivat tarjota motivaatiota, 
oikeutusta ja yhteistyömahdollisuuksia, jotka 

voivat tukea muutoksen tapahtumista. Myös 
onnistuneen, käytäntöön perustuvan uskonnol-
lisen vuoropuhelun todistaminen omin silmin 
voi muuttaa ihmisten ajattelua ja kannustaa uu-
distusmieliseen toimintaan. Hyvänä esi merkkinä 
tästä on Sansibar, jossa naisten ompelu projekti 
Upendo on saattanut yhteen kristittyjä ja musli-
meja. Tämän lisäksi Sansibarin uskontojenvälinen 
keskus on mahdollistanut lukuisia kristittyjen ja 
muslimien välisiä yhteiseen hyvään tähtääviä 
aloitteita (Langås 2017, 56–57). Samaan ta-
paan Lissi Rasmussen ja Kööpenhaminassa si-
jaitseva islamilais-kristillinen oppimiskeskus ovat 
toteuttaneet käytännössä tapahtuvaa dialogia jo 
vuosien ajan.

Diapraksis-käsite on otettu käyttöön myös 
kirkkojen välisessä yhteistyössä. Esimerkiksi 
vuonna 2014 YK:n pakolaisjärjestö (UNHCR), 
Luterilainen maailmanliitto ja Islamic Relief 
Worldwide (IRW) allekirjoittivat aiesopimuksen, 
jonka mukaan ne lupasivat tehdä yhteistyötä 
humanitaarisen työn alueella (World Council 
of Churches 2018, 69). Diapraksis on mahdol-
listanut sen, että eri uskontokuntiin kuuluvat ih-
miset ovat alkaneet tietoisesti ja sitoutunees-
ti toimia yhteistyössä erityisesti paikallistasolla. 
Käsitteen hienous piilee siinä, miten useilla eri 
tavoilla sitä on mahdollista soveltaa.

Tämä osion yhteenvetona voidaan tode-
ta, että uskontoon perustuvaa uudistusmielistä 
ajattelutapaa löytyy sekä Ole ylistetty-, Yhdessä 
kohti elämää- että Called to Transformative 
Action: Ecumenical Diakonia -asiakirjoista. 
Uudistusmielinen ajattelutapa näkyy myös käy-
täntöön perustuvassa vuoropuhelussa (dia-
praksis). Käsittelemäni esimerkit kuvastavat sitä 
tapaa, miten uskonnolliset instituutiot ja eri-
tyisesti kirkot voivat toimia uudistusmielisesti 
sekä muuttaa jopa omaa toimintaansa kirkon 
ulkopuolelta tulevien kokemusten perusteella. 
Teologian ja käytännön välinen vuorovaikutus 
tarjoaa jatkossakin inspiraatiota sekä uusil-
le aloitteille että uusille ajattelutavoille. Nämä 

37



38

muutokset tapahtuvat kirkkojen sisällä, kirk-
kojen välillä ja kirkkojen ulkopuolella. Kirkko-
jen asema hengellisen motivaation ja teologisen 
oikeutuksen tarjoajana jatkuu tulevaisuudessa-
kin, minkä lisäksi kirkot tarjoavat tukea myös 
eettisten valintojen edessä seisoville maallisille 
toimijoille. Tämä takia kirkot tulee nähdä kor-
vaamattomina yhteistyökumppaneina kehitys-
yhteistyössä sekä arvokkaina osallistujina uskon-
tojen ja eri instituutioiden välisessä globaalissa 
vuoropuhelussa. Kirkot ovat sitoutuneita luo-
maan muutosta ja tekemään yhteistyötä mui-
den kanssa. 

Uskonnollisten asiakirjojen 
käytännön vaikutukset

Voidaan kysyä, millainen käytännön vaikutus 
esittelemilläni uskonnollisilla asiakirjoilla on ja 
kuinka kirkko hyödyntää niitä. Suuressa osassa 
kirkoista ajatellaan, että uskonnolliset asia kirjat 
oikeuttavat tällä hetkellä tehtävän työn. Asiakirjat 
myös innoittavat kirkkoja uudenlaiseen diakonia-
työhön. Tästä hyvänä esimerkkinä on tanskalai-
nen lähetys- ja kehitysjärjestö Danmission. Vaik-
ka järjestö ei tulkitse uskonnollisia dokumentteja 
sanatarkasti, ne toimivat oikeutuksena Dan-
missionin tekemälle työlle ja antavat järjestölle 
uusia ideoita. Esimerkiksi Danmissionin yhteis-
työ muslimien kanssa on ollut järjestön priori-
teetti vuosien ajan. Toimintaa järjestetään yh-
dessä Lähi-idän ja Afrikan lähetystyöjärjestöjen 
kanssa vuoropuhelun ja käytännön toiminnassa 
tapahtuvan vuoropuhelun (diapraksis) nimissä. 

Danmissionin työssä uutta on yhteis-
työn tekeminen tunnustuksettomien ja yhtei-
söperustaisten järjestöjen kanssa. Tällä het-
kellä Danmission työskentelee Madagaskarilla 
ympäristönsuojelun sekä muslimien ja kristitty-
jen välisten ruohonjuuritason suhteiden paris-
sa. Työn päämäärä, ympäristön suojeleminen, 

nähdään yhteisenä hyvänä, sillä Maa on uskon-
nosta riippumatta kaikille yhteinen. Hanke on 
saanut innoitusta Ekumeeninen diakonia -asia-
kirjasta ja sen esiin nostamista ideoista. Riip-
pumatta siitä, onnistuuko vai epäonnistuuko 
Danmissionin kokeilu, se perustuu teologiseen 
ideaan, joka pyritään toteuttamaan käytännös-
sä. Danmission kokeilee uusia ajatuksia myös 
Sansibarilla, missä kirkot eivät tee yhteistyötä 
vain toisten kirkkojen, muslimiorganisaatioiden 
ja hallituksen kanssa vaan myös kansalaisjärjes-
töjen kanssa. Nämä kansalaisjärjestöt tekevät 
työtä kansalaisyhteiskunnan puolesta esimerkik-
si tiedotusvälineiden vastuullisen sananvapauden 
ja heikompien ihmisten, kuten naisten ja lasten, 
suojelemisen ja voimaannuttamisen hyväksi. 

Ekumeeninen diakonia -asiakirja saattoi 
osaltaan myös vaikuttaa kahden Danmissionin 
jaoston yhdistymiseen vuonna 2017. Toinen 
jaostoista oli edustamani kirkon ja vuoropuhe-
lun jaosto, jolle oli tunnusomaista ”teologinen 
lukutaito”. Toinen jaosto sen sijaan oli köyhyyden 
poistamisen jaosto, jolle oli luonteenomaista 
”kehityksen lukutaito”. Vaikka jaostot olivat 
työskennelleet rinnakkain ja samojen yhteistyö-
kumppaneiden kanssa vuosien ajan, vasta yh-
distymisen jälkeen ilmeni, että ne toimivat eri 
kielillä ja eri logiikalla. Kahden osaston yhdisty-
misen seurauksena on alkanut hienovarainen 
kamppailu siitä, kumman jaoston käyttämä kieli 
saa järjestössä johtavan aseman. Tämän selvit-
tämiseksi on tarvittu keskustelua, yhteistyötä ja 
kielten yhdistämistä. Toisaalta yhteistyö kump-
paneiden kanssa on auttanut huomaamaan, 
että molemmat jaostot työskentelevät yhteis-
ten pää määrien saavuttamiseksi.

Ekumeeninen diakonia -asiakirjan mukaan 
kahden kielen ei pitäisi sulkea toisiaan ulko-
puolelle vaan toimia poikkitieteellisesti ja in-
noittaa kaksikieliseen ymmärrettävyyteen. 
Danmissionin kahden kielen yhdistyminen on 
tehnyt teologeista ”maallisempia” ja tehok-
kaampia. Koska olen nyt itsekin keskustellut 

enemmän kollegojen kanssa, jotka edusta-
vat kehityksen kieltä ja logiikkaa, myös minus-
ta on kehittynyt selväsanaisempi puhuja. Meis-
tä on mahdollisesti tullut myös tietoisempia 
siitä, että eettiset arvomme pohjautuvat us-
kontoon. Olemme myös tietoisempia kaikis-
ta niistä lupauksista, joita hankehakemuksissa 
ahneesti annamme. Jaostojen yhdistyminen on 
myös saattanut vahvistaa ymmärrystämme sii-
tä, miksi palvelemme Jumalaa ja ihmiskuntaa. 
Kielten yhdistymisen myötä olemme saaneet 
paremman käsityksen siitä, mitä rauha on, ja 
sitä kautta oppineet avarakatseisemmiksi ja sel-
keämmiksi Danmissionin sisäisessä ja ulkoisessa 
vuoropuhelussa. Lisäksi se on kaventanut ero-
ja siinä, kuinka käsitämme roolimme, ja rinnas-
tanut käyttämämme teologiset käsitteet, ku-
ten palvelija, lähetystyö ja Jumala, kehitykseen 

liittyvien käsitteiden, kuten läpinäkyvyys ja vas-
tuu, kanssa. Kuten Kirkkojen maailmanneuvosto 
on ehdottanut, Danmissionin tekemä työ kiel-
ten yhdistämiseksi voi palvella myös yhteisen 
”diakonisen kielen” kehittymistä:

Diakoninen kieli… tarkoittaa uskonnollis
ten ja maallisten termien käyttöä yhdessä 
eikä kahtena erillisenä kielenä. Tämä pyr
kimys on dialektinen sen vuoksi, että se 
huomioi uskonnollisen ja maallisen dialek
tiikan tärkeänä osana diakonisen ammat
timaisuuden saavuttamista. Diakonisella 
ammatti maisuudella viitataan siihen, että 
ollaan asiantuntevia ja kyetään analysoi
maan, suunnittelemaan, toimimaan, arvioi
maan sekä raportoimaan. (World Council of 
Churches 2018.)

Lopuksi

Miten maailmaa voidaan muuttaa yhdessä? Mi-
käli kestävän kehityksen tavoitteisiin sisältyvä, 
uutta luova sektorien välinen yhteistyö otetaan 
vakavasti, se voi muuttaa maailmaa sekä tieto-
teoreettisesti että käytännössä. Modernina ai-
kana länsimaat alkoivat ajatella, että uskonnol-
lisen ja maallisen tulisi olla erillisiä osa-alueita. 
On tärkeää huomata, että vastaavaa kahtia jakoa 
ei ollut länsimaissa ennen modernin ajan alkua 
eikä sellaista ole nykyisinkään länsimaiden ul-
kopuolella. Vaikka YK:n maallinen työskentely-
tapa vaikuttaa loogiselta, se on kuitenkin risti-
riitainen, sillä suurin osa maailman väestöstä on 
uskonnollisia. 

Kestävän kehityksen tavoitteet edustavat 
ajatusmallin muutosta ja edellyttävät ”uudistavaa 

ajattelutapaa” sekä pyrkimystä osallistaa eri 
sidosryhmiä. Eri sektoreiden suhtautuminen 
riippuu monista tekijöistä. Kun tarkastellaan 
uskonnollista sektoria, monia kysymyksiä nou-
see esiin. Ensinnäkin suuri osa uskonnollises-
ta sektorista ei ole tietoinen kestävän kehityk-
sen tavoitteista. Lisäksi uskonnon alue itsessään 
kaipaa usein muutosta. Toiseksi huomataan, 
että uskonto on maailmanlaajuista; uskonnoil-
la on kannattajia kaikkialla. Viimeiseksi on tär-
keää huomata, että uskonnollisella sektorilla on 
ajattelutavan muuttamiseen tarvittavat filosofi-
set ja yhteisölliset resurssit sekä kyky muuntaa 
ajattelu tapa uskonnollisesti ymmärrettäväksi. 

Se, onnistuvatko uskonnolliset toimijat 
luomaan motivaatiota, energiaa, moraalista 
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muutokset tapahtuvat kirkkojen sisällä, kirk-
kojen välillä ja kirkkojen ulkopuolella. Kirkko-
jen asema hengellisen motivaation ja teologisen 
oikeutuksen tarjoajana jatkuu tulevaisuudessa-
kin, minkä lisäksi kirkot tarjoavat tukea myös 
eettisten valintojen edessä seisoville maallisille 
toimijoille. Tämä takia kirkot tulee nähdä kor-
vaamattomina yhteistyökumppaneina kehitys-
yhteistyössä sekä arvokkaina osallistujina uskon-
tojen ja eri instituutioiden välisessä globaalissa 
vuoropuhelussa. Kirkot ovat sitoutuneita luo-
maan muutosta ja tekemään yhteistyötä mui-
den kanssa. 

Uskonnollisten asiakirjojen 
käytännön vaikutukset

Voidaan kysyä, millainen käytännön vaikutus 
esittelemilläni uskonnollisilla asiakirjoilla on ja 
kuinka kirkko hyödyntää niitä. Suuressa osassa 
kirkoista ajatellaan, että uskonnolliset asia kirjat 
oikeuttavat tällä hetkellä tehtävän työn. Asiakirjat 
myös innoittavat kirkkoja uudenlaiseen diakonia-
työhön. Tästä hyvänä esimerkkinä on tanskalai-
nen lähetys- ja kehitysjärjestö Danmission. Vaik-
ka järjestö ei tulkitse uskonnollisia dokumentteja 
sanatarkasti, ne toimivat oikeutuksena Dan-
missionin tekemälle työlle ja antavat järjestölle 
uusia ideoita. Esimerkiksi Danmissionin yhteis-
työ muslimien kanssa on ollut järjestön priori-
teetti vuosien ajan. Toimintaa järjestetään yh-
dessä Lähi-idän ja Afrikan lähetystyöjärjestöjen 
kanssa vuoropuhelun ja käytännön toiminnassa 
tapahtuvan vuoropuhelun (diapraksis) nimissä. 

Danmissionin työssä uutta on yhteis-
työn tekeminen tunnustuksettomien ja yhtei-
söperustaisten järjestöjen kanssa. Tällä het-
kellä Danmission työskentelee Madagaskarilla 
ympäristönsuojelun sekä muslimien ja kristitty-
jen välisten ruohonjuuritason suhteiden paris-
sa. Työn päämäärä, ympäristön suojeleminen, 

nähdään yhteisenä hyvänä, sillä Maa on uskon-
nosta riippumatta kaikille yhteinen. Hanke on 
saanut innoitusta Ekumeeninen diakonia -asia-
kirjasta ja sen esiin nostamista ideoista. Riip-
pumatta siitä, onnistuuko vai epäonnistuuko 
Danmissionin kokeilu, se perustuu teologiseen 
ideaan, joka pyritään toteuttamaan käytännös-
sä. Danmission kokeilee uusia ajatuksia myös 
Sansibarilla, missä kirkot eivät tee yhteistyötä 
vain toisten kirkkojen, muslimiorganisaatioiden 
ja hallituksen kanssa vaan myös kansalaisjärjes-
töjen kanssa. Nämä kansalaisjärjestöt tekevät 
työtä kansalaisyhteiskunnan puolesta esimerkik-
si tiedotusvälineiden vastuullisen sananvapauden 
ja heikompien ihmisten, kuten naisten ja lasten, 
suojelemisen ja voimaannuttamisen hyväksi. 

Ekumeeninen diakonia -asiakirja saattoi 
osaltaan myös vaikuttaa kahden Danmissionin 
jaoston yhdistymiseen vuonna 2017. Toinen 
jaostoista oli edustamani kirkon ja vuoropuhe-
lun jaosto, jolle oli tunnusomaista ”teologinen 
lukutaito”. Toinen jaosto sen sijaan oli köyhyyden 
poistamisen jaosto, jolle oli luonteenomaista 
”kehityksen lukutaito”. Vaikka jaostot olivat 
työskennelleet rinnakkain ja samojen yhteistyö-
kumppaneiden kanssa vuosien ajan, vasta yh-
distymisen jälkeen ilmeni, että ne toimivat eri 
kielillä ja eri logiikalla. Kahden osaston yhdisty-
misen seurauksena on alkanut hienovarainen 
kamppailu siitä, kumman jaoston käyttämä kieli 
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Ekumeeninen diakonia -asiakirjan mukaan 
kahden kielen ei pitäisi sulkea toisiaan ulko-
puolelle vaan toimia poikkitieteellisesti ja in-
noittaa kaksikieliseen ymmärrettävyyteen. 
Danmissionin kahden kielen yhdistyminen on 
tehnyt teologeista ”maallisempia” ja tehok-
kaampia. Koska olen nyt itsekin keskustellut 

enemmän kollegojen kanssa, jotka edusta-
vat kehityksen kieltä ja logiikkaa, myös minus-
ta on kehittynyt selväsanaisempi puhuja. Meis-
tä on mahdollisesti tullut myös tietoisempia 
siitä, että eettiset arvomme pohjautuvat us-
kontoon. Olemme myös tietoisempia kaikis-
ta niistä lupauksista, joita hankehakemuksissa 
ahneesti annamme. Jaostojen yhdistyminen on 
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tä, miksi palvelemme Jumalaa ja ihmiskuntaa. 
Kielten yhdistymisen myötä olemme saaneet 
paremman käsityksen siitä, mitä rauha on, ja 
sitä kautta oppineet avarakatseisemmiksi ja sel-
keämmiksi Danmissionin sisäisessä ja ulkoisessa 
vuoropuhelussa. Lisäksi se on kaventanut ero-
ja siinä, kuinka käsitämme roolimme, ja rinnas-
tanut käyttämämme teologiset käsitteet, ku-
ten palvelija, lähetystyö ja Jumala, kehitykseen 

liittyvien käsitteiden, kuten läpinäkyvyys ja vas-
tuu, kanssa. Kuten Kirkkojen maailmanneuvosto 
on ehdottanut, Danmissionin tekemä työ kiel-
ten yhdistämiseksi voi palvella myös yhteisen 
”diakonisen kielen” kehittymistä:

Diakoninen kieli… tarkoittaa uskonnollis
ten ja maallisten termien käyttöä yhdessä 
eikä kahtena erillisenä kielenä. Tämä pyr
kimys on dialektinen sen vuoksi, että se 
huomioi uskonnollisen ja maallisen dialek
tiikan tärkeänä osana diakonisen ammat
timaisuuden saavuttamista. Diakonisella 
ammatti maisuudella viitataan siihen, että 
ollaan asiantuntevia ja kyetään analysoi
maan, suunnittelemaan, toimimaan, arvioi
maan sekä raportoimaan. (World Council of 
Churches 2018.)

Lopuksi

Miten maailmaa voidaan muuttaa yhdessä? Mi-
käli kestävän kehityksen tavoitteisiin sisältyvä, 
uutta luova sektorien välinen yhteistyö otetaan 
vakavasti, se voi muuttaa maailmaa sekä tieto-
teoreettisesti että käytännössä. Modernina ai-
kana länsimaat alkoivat ajatella, että uskonnol-
lisen ja maallisen tulisi olla erillisiä osa-alueita. 
On tärkeää huomata, että vastaavaa kahtia jakoa 
ei ollut länsimaissa ennen modernin ajan alkua 
eikä sellaista ole nykyisinkään länsimaiden ul-
kopuolella. Vaikka YK:n maallinen työskentely-
tapa vaikuttaa loogiselta, se on kuitenkin risti-
riitainen, sillä suurin osa maailman väestöstä on 
uskonnollisia. 

Kestävän kehityksen tavoitteet edustavat 
ajatusmallin muutosta ja edellyttävät ”uudistavaa 

ajattelutapaa” sekä pyrkimystä osallistaa eri 
sidosryhmiä. Eri sektoreiden suhtautuminen 
riippuu monista tekijöistä. Kun tarkastellaan 
uskonnollista sektoria, monia kysymyksiä nou-
see esiin. Ensinnäkin suuri osa uskonnollises-
ta sektorista ei ole tietoinen kestävän kehityk-
sen tavoitteista. Lisäksi uskonnon alue itsessään 
kaipaa usein muutosta. Toiseksi huomataan, 
että uskonto on maailmanlaajuista; uskonnoil-
la on kannattajia kaikkialla. Viimeiseksi on tär-
keää huomata, että uskonnollisella sektorilla on 
ajattelutavan muuttamiseen tarvittavat filosofi-
set ja yhteisölliset resurssit sekä kyky muuntaa 
ajattelu tapa uskonnollisesti ymmärrettäväksi. 

Se, onnistuvatko uskonnolliset toimijat 
luomaan motivaatiota, energiaa, moraalista 
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vakuuttavuutta sekä syvällistä tunteellista ja 
älyllistä ymmärrystä muutokseen, riippuu mo-
nista seikoista. Ensinnäkin uskonnollisen sekto-
rin tulee olla avoin muutokselle. Toisekseen sen 
täytyy haastaa itsensä ja sitoutua YK-järjestel-
mään sekä muihin muutoksia luoviin ympäris-
töihin epäitsekkäiden lupausten lunastamiseksi. 
Kolmanneksi sen tulee olla uskollinen kokonais-
valtaiselle maailmankuvalleen ja sanoutua irti 
sellaisista kahtiajaon ajattelutavoista kuin ”me 
ja te”, ”hengellinen ja maallinen”, ”menneisyys 
ja nykyisyys” sekä ”köyhät ja rikkaat”. Holisti-
sen maailmankuvan tulee sisältää sivistyneempi 
käsitys ihmisten vuorovaikutuksesta. Lisäksi sen 
tulee olla tietoinen elämälle välttämättömästä 
keskinäisriippuvuudesta ja löytää työskentely-
muotoja, jotka auttavat muuttamaan maailmaa. 
Jotta uskontokunnat saadaan todella mukaan 
maailman muutokseen, on muutos ankkuroi-
tava teologiaan ja perusteltava uskonnollisista 
opinkappaleista käsin. Pyhät tekstit ovat aina 
jollakin tapaa teologien tulkitsemia kunkin aika-
kauden haasteista käsin. Vaikka opinkappaleet 
pysyisivätkin samoina, pitäisi muutosta mahdol-
listavia ja tuottavia tekstejä ja kertomuksia akti-
voida aina vain uudestaan. 

Mikäli poliittinen sektori ei kiinnitä huo-
miota uskonnollisiin johtajiin, he jatkavat oman 
tiensä kulkemista. Mikäli poliittinen sektori ottaa 
uskonnolliset johtajat huomioon, olisi viisasta 
osallistaa heidät kumppaneiksi maailman muu-
tokseen. Keskinäisriippuvuuden ja eron tun-
nustaminen maallisen ja hengellisen vallan vä-
lillä on hyödyllistä. Poliitikoille tämä tarkoittaa, 
että he suoriutuvat omista tehtävistään politii-
kan alueella eivätkä unohda haastaa uskonnolli-
sia johtajia tekemään työtään uskonnon alueella 
yhteisen hyvän vuoksi. 

Niin tärkeä kuin muutosta kannattava 
ajatus maailma onkin, muuttunut maailman kuva 
on oletettavasti vaikuttavampi, mikäli se on 

vaikutusvaltaisen eliitin toteuttama. Ihmiset il-
man poliittista vaikutusvaltaa ovat usein tehot-
tomia muutoksen ajamisessa. Sen sijaan paa-
vin kiertokirje ja Kirkkojen maailmanneuvoston 
lähestymistapa ovat tärkeitä, kun muutosta luo-
vat näkemykset halutaan toteuttaa käytännössä. 
Sellaiset tekstit ovat usein täynnä käytännön esi-
merkkejä, jotka vahvistavat esikuvallisia ”parhaita 
käytänteitä”. Akateemisen diskurssitutkimuksen 
mukaan diskurssit tulee vahvistaa ja panna käy-
täntöön materiaalisessa ympäristössä, jotta 
niistä tulee uskottavia. Toisin sanoen, jotta dis-
kurssit olisivat vakuuttava ja uskottavia, ne tulisi 
pystyä näkemään (Fairclough 2003, 130). Mikäli 
muutosta ajava mielentila syntyy, ihmisten tu-
lee nähdä todisteita muutoksista, jotta muutos-
myönteinen ajattelumalli voi jatkua. Voidaankin 
kysyä, pystyvätkö kestävän kehityksen toimijat 
osoittamaan saavutukset käytännössä. Eri dis-
kurssit, olivatpa ne sitten muutosmyönteisiä tai 
konservatiivisia, pyrkivät olemaan kaikista va-
kuuttavimpia ja siten ylläpitämään valtaa määri-
tellä todellisuutta. Kestävän kehityksen tavoittei-
den menestys riippuu ihmisten kyvystä esittää 
menestys käytännössä. Siksi kestävän kehityksen 
tavoitteiden edistäjien on hyvä olla tietoisia, että 
kestävän kehityksen diskurssi kilpailee muiden 
diskurssien kanssa vallasta ja hegemoniasta. 

Johtopäätöksenä voidaan sanoa, että sekä 
uskonnollisia että ei-uskonnollisia sektoreita tar-
vitaan maailman muuttamiseen. Vaikka usko-
vaisten näkökulmasta Jumala hallitsee maail maa, 
näyttää siltä, että hän on jättänyt paljon valtaa 
myös ihmisten käsiin. Monet ihmiset maailmas-
sa eivät saa ääntään kuuluville, mutta he ovat 
uskonnollisia. He rukoilevat, että vallanpitäjät 
kuuntelisivat Jumalaa ja muuttaisivat maailmaa. 
Uskonnolliset instituutiot antavat motivaatio-
ta tähän edessä olevaan pelottavan haastavaan 
tehtävään.
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Johtopäätöksenä voidaan sanoa, että sekä 
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Kansalaisyhteiskunta 
ja kestävä kehitys Jordaniassa

Elain Yousef Fandi Omeish

Jordanian yli yhdeksänmiljoonaisesta väestös-
tä lähes kolmannes on ulkomaalaisia. Alle 18- 
vuotiaiden lasten osuus väestöstä on noin nel-
jä miljoonaa. Maan bruttokansantulo on vajaat 
4 400 USD. Suurimmat Jordanian kohtaamat 
haasteet ovat köyhyys, pakolaiskriisi ja työt-
tömyys. Jordania on väkilukuun suhteutettu-
na toiseksi suurin pakolaisten vastaan ottaja 
maail massa: maa on vastaan ottanut pelkäs-
tään Syyriasta 650 000 YK:n pakolais järjestö 
UNHCR:n rekisterissä olevaa pakolaista. Jorda-
niassa asuvien pakolaisten kokonaismäärä vas-
taa kymmenes osaa maan omasta väestöstä ja 

aiheuttaa valtavan paineen julkisille palveluille 
kuten terveydenhoidolle ja kouluille. 

Jordania on ratifioinut kansainväliset naisten, 
lasten ja vammaisten oikeuksia koskevat sopimuk-
set, mutta näiden haavoittuvien ryhmien oikeuk-
sia poljetaan edelleen. Maan kansallinen politiikka 
haavoittuvien ryhmien oikeuksien suojelemiseksi 
on linjassa Suomen kehityspolitiikan kanssa. 

Fida Jordania toimii sosiaaliministeriön alai-
suudessa yhdessä muiden valtion laitosten 
kanssa ja tukee paikallisia järjestöjä haavoittu-
vien kansalaisryhmien oikeuksien toteuttami-
sessa. Jordanian hankkeen tarkoituksena on 

Muasa Ilhmida johtaa 80 lapsen tasokasta itäammanilaista esikoulua, jossa toteutuu myös hänen 
unelmansa integroida vammaiset lapset osaksi keskuksen toimintaa. Fida tukee toimintaa opettajien 
ammatillisen osaamisen tukemisen kautta. 
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Kansalaisyhteiskunta 
ja kestävä kehitys Jordaniassa

Elain Yousef Fandi Omeish
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Fida edistää perheiden ja lasten hyvinvointia muun muassa El Badiassa Itä-Ammanissa yhteistyössä 
paikallisen naisjärjestön kanssa.

edistää ihmisoikeuksia keskittymällä lasten, vam-
maisten ja naisten oikeuksien lisäksi koulutuk-
seen ja terveyteen ottaen samalla huomioon 
sukupuolikysymykset.

Fida joutui lopettamaan lasten hyväksi teh-
tävän kehitysyhteistyön Jordaniassa Suomen 
valtion julkisen tuen leikkausten seurauksena. 
Fida kuitenkin pyörsi päätöksen myöhemmin 
ja käynnisti työn uudelleen. Sille on tarve nyt, 
kun myös Syyrian pakolaiset kuormittavat maan 
resursseja.

Hanketyö on saanut hyvää palautetta maan 
viranomaisilta. Jordanian yhteisökehitysohjelma 
naisten ja lasten parissa jatkuu yhteistyössä sa-
mojen kansalaisjärjestöjen kanssa kuin aikai-
semmin. Järjestöt Outstanding Kids ja Hawd Al 
Kawthar pitävät yllä kahta esikoulua maan köy-
himmillä alueilla.

Kestävä kehitys on hankkeessa sisään-
rakennettuna. Siihen tähtäävät esimerkiksi 
ammattikoulutus ja tulojen tuottaminen sekä 
ihmis oikeuksiin liittyvä voimaannuttaminen siten, 
että hyödyn saajat ja kumppanit osaavat jatkos-
sa perätä omia oikeuksiaan. Kestävää kehitys-
tä tuottavat myös johtajien ja aktiivisten naisten 
kouluttaminen ja tiedon siirtäminen eteenpäin.

Outstanding Kids järjestön 
lastentarha

Outstanding Kids -järjestön lastentarha teki 
aloitteen vammaisten lasten mukaan ottamises-
ta muiden lasten ryhmään. Lastentarhan opet-
tajat kertoivat ennakkoluuloista, joita yhteisö ja 
muiden lasten vanhemmat alkuaikoina osoitti-
vat. Yksi päähuolenaiheista oli, että vammaisten 
lasten uskottiin vaikuttavan negatiivisesti mui-
den lasten taitojen kehittymiseen. Myös vam-
maisten lasten väitetty raju käytös muita lapsia 
kohtaan koettiin uhkaksi. Lastentarhan johtaja ja 
opettajat halusivat todistaa asian olevan toisin ja 
ponnistelivat muuttaakseen yhteisön kielteisen 

asenteen myönteiseksi vammaisten lasten inte-
graatiota kohtaan. Opettajat havaitsivatkin vam-
maisten lasten sosiaalisten taitojen parantumis-
ta ja parempaa oppimista kuin olisi tapahtunut 
eristetyissä ryhmissä. Myös muut lapset oppivat 
erilaisuuden hyväksymistä ja osoittivat kohentu-
neita sosiaalisia taitoja. Inkluusio eli vammaisten 
lasten ottaminen mukaan ryhmään opetti siis 
kaikille erilaisuuteen sopeutumista ja suvaitse-
vaisuutta sekä arvostusta vammaan katsomatta.

Paikallisen hankekoordinaattorin mukaan Fi-
dan hanke on saavuttanut kaksi pääasiallista tu-
losta. Se vahvisti kumppanin valmiuksia ja tuki 
sekä oikeuksien haltijoiden että velvollisuuk-
sien kantajien kykyä vaikuttaa yhteisön terveys-
kysymyksiin. Se myös paransi kumppaneiden 
ja päättäjien kykyä kohentaa lasten varhais-
kasvatusta sekä vammaisten lasten ja tyttöjen 
mukaan ottamista ja koulunkäynnin aloittamista. 
Yhteisöjen johtajien ja jäsenten mielestä Fidan 
hanke on lisännyt yhteisön jäsenten tietoisuutta 
kulttuurista, koulutuksen tarpeesta ja erityisesti 
naisten, lasten ja vammaisten ihmisoikeuksista. 
Paikallisten arvioiden mukaan sukupuolten tasa- 
arvo ja oikeudenmukaisuus ovat lisääntyneet 
kumppanuusalueilla. 

Oikeudenmukaisuuden huomioiminen ja 
mukaan ottaminen on vaatinut sitä, että tun-
nistetaan poissulkemisen juurisyyt, tuetaan ot-
tamaan kaikki ryhmät mukaan päätöksentekoon 
ja toteutetaan kestäviä ratkaisuja. Mukaan otta-
minen ei tarkoita ainoastaan parempien palve-
lujen järjestämistä vaan myös syrjittyjen ja mar-
ginalisoituneiden ihmisten tukemista. Fida on 
tukenut kumppaneiden tietoa omista oikeuk-
sistaan sekä antanut ihmisoikeuskoulutusta nais- 
ja vammaiskysymyksissä.

Paikallisen arvion mukaan Fidan hankkeella 
on ollut myönteinen muutosvaikutus ihmisten 
elämään. Alueen naiset kokevat olevansa voi-
maantuneita ja kykeneviä puolustamaan omia 
oikeuksiaan, kuten oikeutta maanomistukseen, 
työntekoon ja asuinpaikan muuttamiseen.
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”Ketään ei jätetä” 
– mutta entä vammaiset henkilöt?

Hisayo Katsui, Marjo Heinonen ja Kalle Könkkölä (†)

Johdanto

Tiedätkö, millaista on olla vammainen henkilö 
kehitysmaassa? Tiedätkö, miten suomalaiset toi-
mijat pyrkivät edistämään vammaisten asemaa 
jopa budjettileikkausten aikana? Tämä artikkeli 
pyrkii vastaamaan näihin kysymyksiin tuomal-
la esiin Abilis-säätiön kokemuksia suomalaisen 
kehityspolitiikan ja kestävän kehityksen tavoit-
teiden saavuttamisesta. Vammais näkökulman 
huomioiminen on välttämätöntä, jos kestä-
vän kehityksen tavoitteiden iskulause ”Leaving 
no one behind” halutaan saavuttaa, sillä 15 
prosenttia maailman väestöstä on vammaisia 
(WHO and World Bank 2011). Vammaisten ja 
vammattomien henkilöiden välinen eriarvoisuus 
lisääntyy entisestään, mikäli vammaisia ei ote-
ta huomioon. Kestävän kehityksen tavoitteita 
edeltävissä vuosituhattavoitteissa ei otettu vam-
maisia huomioon lainkaan. Tämän seurauksena 
eriarvoisuus kasvoi ympäri maailmaa (United 
Nations 2011; 2013).

Suomi on yksi harvoista maista, joiden hal-
litus ja kansalaisjärjestöt pyrkivät kiinnittämään 
enemmän huomiota vammaisten asemaan. 
Hyvänä esimerkkinä tästä on Suomen ja Etio-
pian välinen projekti, joka keskittyy vammais-
ten osallistamiseen koulutuksessa. Projekti on 
tuonut hyvin esiin, millaista paikallisten vammai-
sen lasten elämä todella on ja että eriarvoisuu-
den taustalla on monia syitä. Suomen hallitus 

Mitä tarkoittaa 
ihmisoikeus 
perustaisuus 

vammaistyössä?

Ovatko vammaisten 
henkilöiden tarpeet 

ja ihmisoikeudet 
ristiriidassa 

kehitysyhteistyön 
prioriteettien

kanssa?

Mitä riskejä liittyy 
kehitysyhteistyön 
tulosohjaukseen 

vammaisten 
oikeudenhaltijoiden 

kannalta?

Tämä artikkeli on omistettu Kalle Könkkölän ja hänen 
elämäntyönsä muistolle.

on tukenut Etiopian koulutussektoria jo pitkään 
ja jo kolmen vuosikymmenen ajan tämä yhteis-
työ on keskittynyt inklusiiviseen koulutukseen. 
Suomen työ tällä saralla on ollut uraauurtavaa, 
sillä vain harva alan toimija on kiinnittänyt yhtä 
paljon huomiota vammaisten osallistamiseen ja 
koulutussektorin inkluusioon (MFA 2018, 19). 

Vastikään ilmestyneessä Suomen ulko-
ministeriön (2018) julkaisussa Leaving No One 
Behind tuodaan esille kehitysyhteistyön tulok-
sia. Julkaisun mukaan yhteensä 27 etiopialais-
ta on saanut erityisopetuksen maisterin tutkin-
non ja 31 kandidaatin tutkinnon opiskelemalla 
suomalaisissa yliopistoissa. Sen lisäksi Etiopian 
valtion koulutussektorin menot ovat kaksin-
kertaistuneet vuosituhattavoitteiden aikana. 
Perus kouluun ilmoittautuneiden määrä on kas-
vanut dramaattisesti viime vuosikymmenten ai-
kana, ja nyt yli 90 prosenttia peruskouluikäisistä 
aloittaa koulun. Kouluun ilmoittautuneiden luku-
määrä ei silti kuvaa koulutuksen laatua eikä sitä, 
kuinka moni oppilaista päättää peruskoulun. 
Peruskouluikäisistä vammaisista lapsista koulun-
käynnin aloittaa vain neljä prosenttia (Katsui ym. 
2014). Kouluun ilmoittautuneiden lukumäärä 
ei kerro sitäkään, onko koulussa tarjolla erityis-
tukea, kuten viittomakielen tulkkeja ja avustajia, 
sitä tarvitseville lapsille. Etiopialaisten vammais-
järjestöjen edustajat uskovat, että neljäkin pro-
senttia on yliarviointi, sillä monia vammaisia lap-
sia ei ole rekisteröity eivätkä he näin ollen ole 
mukana virallisissa tilastoissa (emt).

Esimerkki Etiopiasta tuo hyvin esil-
le vammais oikeuksien toteutumisen moni-
mutkaisuuden sekä koulutussektorilla että 
muualla yhteiskunnassa. Vammaiset henkilöt 
kohtaavat yhteiskunnassa edelleen monenlaisia 
ennakkoluuloja. Vaikka koulutukseen liittyväs-
sä kehitysavussa keskityttäisiinkin vammaisten 
mukaan ottamiseen, hankkeiden toteutuminen 
ja vammaisten oikeuksien saavuttaminen vaatii 
suuria ponnisteluja ja lukuisia muutoksia yhteis-
kunnan eri tasoilla.

Tilanteen monitahoisuus on johtamas-
sa siihen, että vain harva vammainen on päi-
vittäisessä elämässään hyötynyt projektien 
aikaansaamista parannuksista. Vuosien saatossa 
eriarvoisuus vammaisten ja vammattomien hen-
kilöiden välillä on lisääntynyt eri puolilla maail-
maa. Tämä trendi jatkuu, mikäli kehitys yhteistyön 
toimijat eivät muuta toimintatapojaan. 
Tästä johtuen tämän artikkelin keskiössä ovat 
globaalin eriarvoisuuden vähentämiseen tähtää-
vät hankkeet. Artikkeli keskittyy tarkastelemaan, 
kuinka kestävän kehityksen tavoitteet ja suoma-
lainen kehityspolitiikka huomioivat vammais-
näkökulman. Artikkeli heijastelee Abilis-säätiön 
kokemuksia, sillä säätiö keskittyy erityisesti vam-
maisiin sekä vammaisjärjestöihin ruohonjuuri-
tasolla. Vammaisten henkilöiden todellisuuden 
ymmärtäminen ruohonjuuritasolla on erityisen 
tärkeää, jotta heidän osallistumistaan voidaan 
edistää globaalisti.

Vammaisliike on jo pitkään pyrkinyt vähen-
tämään eriarvoisuutta globaalilla tasolla. Ai-
heen ajankohtaisuutta kuvastaa myös se, että 
kyseessä on yksi kestävän kehityksen tavoit-
teista. Eräs tärkeimmistä globaaleista saavu-
tuksista on vuonna 2006 voimaan tullut YK:n 
yleis sopimus vammaisten henkilöiden oikeuk-
sista, jossa myös Abiliksella oli tärkeä roo-
li. Kyseessä on vammaisoikeuksiin keskittyvä 
kansain välinen, laillisesti sitova sopimus, joka 
on maail man laajimmin ratifioitu YK:n yleisso-
pimus. Vain 18 YK:n jäsenvaltiota ei ole vie-
lä ratifioinut sitä. Yleissopimus on tärkeä, sil-
lä ”se on työkalu, jolla taataan samat oikeudet 
ja mahdollisuudet vammaisille henkilöille kuin 
kaikille muillekin ihmisille” (WHO 2018). Toi-
nen kansainvälinen saavutus on se, että kes-
tävän kehityksen tavoitteissa on yhteensä 19 
viittausta vammaisuuteen: yksi johdannossa, 
seitsemän itse tavoitteissa ja yksitoista mittareis-
sa. Tätä voidaan pitää merkittävänä parannuk-
sena vuosituhattavoitteisiin verraten. Mer-
kittävää on myös se, että vammaisoikeuksien 
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sitä tarvitseville lapsille. Etiopialaisten vammais-
järjestöjen edustajat uskovat, että neljäkin pro-
senttia on yliarviointi, sillä monia vammaisia lap-
sia ei ole rekisteröity eivätkä he näin ollen ole 
mukana virallisissa tilastoissa (emt).

Esimerkki Etiopiasta tuo hyvin esil-
le vammais oikeuksien toteutumisen moni-
mutkaisuuden sekä koulutussektorilla että 
muualla yhteiskunnassa. Vammaiset henkilöt 
kohtaavat yhteiskunnassa edelleen monenlaisia 
ennakkoluuloja. Vaikka koulutukseen liittyväs-
sä kehitysavussa keskityttäisiinkin vammaisten 
mukaan ottamiseen, hankkeiden toteutuminen 
ja vammaisten oikeuksien saavuttaminen vaatii 
suuria ponnisteluja ja lukuisia muutoksia yhteis-
kunnan eri tasoilla.

Tilanteen monitahoisuus on johtamas-
sa siihen, että vain harva vammainen on päi-
vittäisessä elämässään hyötynyt projektien 
aikaansaamista parannuksista. Vuosien saatossa 
eriarvoisuus vammaisten ja vammattomien hen-
kilöiden välillä on lisääntynyt eri puolilla maail-
maa. Tämä trendi jatkuu, mikäli kehitys yhteistyön 
toimijat eivät muuta toimintatapojaan. 
Tästä johtuen tämän artikkelin keskiössä ovat 
globaalin eriarvoisuuden vähentämiseen tähtää-
vät hankkeet. Artikkeli keskittyy tarkastelemaan, 
kuinka kestävän kehityksen tavoitteet ja suoma-
lainen kehityspolitiikka huomioivat vammais-
näkökulman. Artikkeli heijastelee Abilis-säätiön 
kokemuksia, sillä säätiö keskittyy erityisesti vam-
maisiin sekä vammaisjärjestöihin ruohonjuuri-
tasolla. Vammaisten henkilöiden todellisuuden 
ymmärtäminen ruohonjuuritasolla on erityisen 
tärkeää, jotta heidän osallistumistaan voidaan 
edistää globaalisti.

Vammaisliike on jo pitkään pyrkinyt vähen-
tämään eriarvoisuutta globaalilla tasolla. Ai-
heen ajankohtaisuutta kuvastaa myös se, että 
kyseessä on yksi kestävän kehityksen tavoit-
teista. Eräs tärkeimmistä globaaleista saavu-
tuksista on vuonna 2006 voimaan tullut YK:n 
yleis sopimus vammaisten henkilöiden oikeuk-
sista, jossa myös Abiliksella oli tärkeä roo-
li. Kyseessä on vammaisoikeuksiin keskittyvä 
kansain välinen, laillisesti sitova sopimus, joka 
on maail man laajimmin ratifioitu YK:n yleisso-
pimus. Vain 18 YK:n jäsenvaltiota ei ole vie-
lä ratifioinut sitä. Yleissopimus on tärkeä, sil-
lä ”se on työkalu, jolla taataan samat oikeudet 
ja mahdollisuudet vammaisille henkilöille kuin 
kaikille muillekin ihmisille” (WHO 2018). Toi-
nen kansainvälinen saavutus on se, että kes-
tävän kehityksen tavoitteissa on yhteensä 19 
viittausta vammaisuuteen: yksi johdannossa, 
seitsemän itse tavoitteissa ja yksitoista mittareis-
sa. Tätä voidaan pitää merkittävänä parannuk-
sena vuosituhattavoitteisiin verraten. Mer-
kittävää on myös se, että vammaisoikeuksien 
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huomiointi yleissopimuksessa ja kestävän kehi-
tyksen tavoitteissa on edes auttanut vammaisten 
henkilöiden osallistumista yleiseen keskusteluun 
kehityksestä ja ihmis oikeuksista. Yleissopimus 
edustaa ihmisoikeusperustaista lähestymista-
paa, joka mahdollistaa kaikista heikoimmassa 
asemassa olevien ihmisten ihmis oikeuksien to-
teutumisen (MFA 2018, 9).

Ihmisoikeusperustaisen lähestymis-
tavan lisäksi toisena ajankohtaisena trendi-
nä voidaan pitää tulosohjausta, jonka toteut-
tamisesta on tullut tärkeä osa suomalaista 
kehityspolitiikkaa ja sen käytäntöjä (MFA 2016). 
Tulosohjaus kannustaa toimimaan resurssi-
perustaisen toimintatavan mukaan. Täl-
löin projektit on suunniteltu ja selkeästi koh-
distettu tiettyjen tulosten aikaan saamiseksi. 
Prosessin keskiössä on kulutehokkuus, 
minkä lisäksi kehitystoimijoilta odotetaan objek-
tiivisesti mitattavia ja konkreettisia tuloksia.

Todellisuudessa monilla kehitysmaissa elä-
villä vammaisilla henkilöillä ei 
ole vain fyysisiä vammoja vaan 
he kohtaavat myös ympäris-
töllisiä ja asenteellisia haastei-
ta. Näiden ihmisten kohtaama 
syrjintä on syvästi juurtunut 
kulttuuriin ja yhteiskuntaan, 
minkä vuoksi tavallisten kehi-
tysprojektien kautta on vaikea 
saavuttaa haluttuja tuloksia 
vammaisten elämässä. Jos esi-
merkiksi kuurolla ei ole mah-
dollisuutta koulutukseen eikä 
keinoa kommunikoida muiden 
kanssa, hänen valmiuksiaan on 
vaikea lisätä ja odottaa hänen 
saavuttavan samoja tuloksia vammattomien 
vertaisten kanssa. Kehitysyhteistyössä ja huma-
nitaarisessa avussa huomioidaan harvoin eri-
arvoisuuden perimmäisiä syitä. Tästä joh tuen 
vammaisia henkilöitä suljetaan jatkuvasti pois 
monista hankkeista (Katsui ym. 2014).

Kansalaisjärjestöt ja vammaisjärjestöt ovat 
ainutlaatuisia toimijoita, joiden työ pyrkii saavut-
tamaan kaikista heikoimmassa asemassa olevat 
henkilöt ruohonjuuritasolla. Tämä artikkeli tuo 
esille kehitysmaissa elävien henkilöiden ja vam-
maisjärjestöjen kokemuksia Abilis-säätiön työn 
kautta. Samalla tavoitteena on kiinnittää huo-
miota rakenteellisiin ristiriitoihin ja tarvittaviin 
muutoksiin, jotta ketään ei jätetä ulkopuolelle.

Johdatus Abilissäätiön 
työhön

Abilis-säätiö on projektirahoittaja, jonka ta-
voitteena on lisätä vammaisten tietoisuutta 
ihmisoikeuksistaan sekä saattaa heidät tasa- 
arvoiseen asemaan muiden ihmisten kanssa. Abi-
lis työskentelee tiiviisti Suomen ulko ministeriön 
kanssa. Abiliksen työtä johtaa ensiksikin YK:n 

vammaisten henkilöiden oi-
keuksia koskeva yleissopimus 
ja ihmisoikeus perustainen 
lähestymistapa ja toiseksi kes-
tävän kehityksen tavoitteet, 
jotka pyrkivät siihen, että 
ketään ei jätetä tuen ulko-
puolelle. Abiliksen työ keskit-
tyy kaikista syrjäytyneimpiin 
ihmisryhmiin, ja suurin osa 
rahoituksesta myönnetään 
ruohonjuuritasolla toimiville 
vammaisten omille organisaa-
tioille, jotka työskentelevät vä-
hiten kehittyneissä maissa.

Säätiön työ keskittyy eri-
tyisesti vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksien 
toteutumiseen kehitysmaissa. Abilis käyttää 
työssään kolmitasoista lähestymistapaa, jon-
ka ulottuvuudet ovat vammaisten ihmisten 
valmiuksien lisääminen ja voimaantuminen, 
vammaisnäkökulman valtavirtaistaminen sekä 

Syrjintä 
on syvästi 

juurtunut kulttuuriin 
ja yhteiskuntaan, 
minkä vuoksi 
tavallisten 
kehitysprojektien 
kautta on vaikea 
saavuttaa haluttuja 
tuloksia vammaisten 
elämässä. 

toimintaperiaatteista keskusteleminen politiikka-
tasolla. Nämä lähtökohdat ovat myös ulko-
ministeriön käyttämiä ja suosimia. Abilis sovel-
taa lähestymistapaa seuraavasti:

■■ Vammaisten valmiuksien 
lisääminen ja voimaan-
tuminen: Abilis myöntää 
rahoituksia vain vammais-
ten henkilöiden johtamille 
ryhmille ja järjestöille, jotka 
työskentelevät ruohonjuuri-
tasolla kehitysmaissa.

■■ Vammaisnäkökulman 
valta virtaistaminen: Säätiö 
edistää vammaisasioiden 
valtavirtaistamista kehitys-
yhteistyöhön jakamalla tie-
toa ja tekemällä yhteistyötä 
eri toimijoiden, muidenkin 
kuin vammaisjärjestöjen 
kanssa.

■■ Toimintaperiaatteista kes-
kusteleminen: Abilis tekee 
globaalia vaikuttamistyötä 
vammaisten oikeuksien 
puolesta.

Kahdenkymmenen viime vuoden aikana, perus-
tamisestaan lähtien, Abilis on rahoittanut ja hal-
linnoinut noin 4 500:aa projektia 80 maassa. 
Tällä hetkellä Abiliksella on noin 250 aktiivista 
projektia 25:ssä eri maassa ja säätiön työ saa-
vuttaa yli 25 000 vammaista henkilöä vuosittain. 
Säätiön toiminta perustuu todistettuun tehok-
kuuteen ja projektien hallinnolliset kulut ovat 
maksimissaan 10 prosenttia kaikista kuluista.

Abilissäätiön 
ainutlaatuisuus

Abilis-säätiön toiminta keskittyy erityisesti 
1) vammaisten henkilöiden aktiiviseen osal-
listumiseen ja päätöksentekoon, 2) ruohon-
juuritason vammaisjärjestöjen osallistumiseen, 
3) rekisteröimättömien ryhmien tukemi-
seen ja 4) kannustavien toimintaperiaatteiden 
huomioimiseen.

Abilis keskittyy työssään vammaisiin hen-
kilöihin, sillä moni heistä kohtaa yhteiskun-
nan rakenteiden vuoksi paljon syrjintää, joka 
ilmenee myös yllä esitellystä noidankehästä. 
Yhteis kunnalla on usein paljon ennakkoluu-
loja vammaisia henkilöitä kohtaan, ja heidän 
toiminta kykynsä katsotaan vähäiseksi. Mata-
lat odotukset johtavat myös vähäisiin mahdol-
lisuuksiin esimerkiksi opintojen ja ihmissuh-
teiden parissa. Vähäiset mahdollisuudet taas 
johtavat siihen, että vammaiset henkilöt alka-
vat sisäistämään myös itse tämän negatiivisen 
ajatusmallin ja kokevat vammansa olevan este 
yhteiskuntaan osallistumiselle. Sen vuoksi myös 
heidän itsetuntonsa on usein heikko. Tämä joh-
taa passiivisuuteen, joka ilmenee muun muassa 
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huomiointi yleissopimuksessa ja kestävän kehi-
tyksen tavoitteissa on edes auttanut vammaisten 
henkilöiden osallistumista yleiseen keskusteluun 
kehityksestä ja ihmis oikeuksista. Yleissopimus 
edustaa ihmisoikeusperustaista lähestymista-
paa, joka mahdollistaa kaikista heikoimmassa 
asemassa olevien ihmisten ihmis oikeuksien to-
teutumisen (MFA 2018, 9).

Ihmisoikeusperustaisen lähestymis-
tavan lisäksi toisena ajankohtaisena trendi-
nä voidaan pitää tulosohjausta, jonka toteut-
tamisesta on tullut tärkeä osa suomalaista 
kehityspolitiikkaa ja sen käytäntöjä (MFA 2016). 
Tulosohjaus kannustaa toimimaan resurssi-
perustaisen toimintatavan mukaan. Täl-
löin projektit on suunniteltu ja selkeästi koh-
distettu tiettyjen tulosten aikaan saamiseksi. 
Prosessin keskiössä on kulutehokkuus, 
minkä lisäksi kehitystoimijoilta odotetaan objek-
tiivisesti mitattavia ja konkreettisia tuloksia.

Todellisuudessa monilla kehitysmaissa elä-
villä vammaisilla henkilöillä ei 
ole vain fyysisiä vammoja vaan 
he kohtaavat myös ympäris-
töllisiä ja asenteellisia haastei-
ta. Näiden ihmisten kohtaama 
syrjintä on syvästi juurtunut 
kulttuuriin ja yhteiskuntaan, 
minkä vuoksi tavallisten kehi-
tysprojektien kautta on vaikea 
saavuttaa haluttuja tuloksia 
vammaisten elämässä. Jos esi-
merkiksi kuurolla ei ole mah-
dollisuutta koulutukseen eikä 
keinoa kommunikoida muiden 
kanssa, hänen valmiuksiaan on 
vaikea lisätä ja odottaa hänen 
saavuttavan samoja tuloksia vammattomien 
vertaisten kanssa. Kehitysyhteistyössä ja huma-
nitaarisessa avussa huomioidaan harvoin eri-
arvoisuuden perimmäisiä syitä. Tästä joh tuen 
vammaisia henkilöitä suljetaan jatkuvasti pois 
monista hankkeista (Katsui ym. 2014).

Kansalaisjärjestöt ja vammaisjärjestöt ovat 
ainutlaatuisia toimijoita, joiden työ pyrkii saavut-
tamaan kaikista heikoimmassa asemassa olevat 
henkilöt ruohonjuuritasolla. Tämä artikkeli tuo 
esille kehitysmaissa elävien henkilöiden ja vam-
maisjärjestöjen kokemuksia Abilis-säätiön työn 
kautta. Samalla tavoitteena on kiinnittää huo-
miota rakenteellisiin ristiriitoihin ja tarvittaviin 
muutoksiin, jotta ketään ei jätetä ulkopuolelle.

Johdatus Abilissäätiön 
työhön

Abilis-säätiö on projektirahoittaja, jonka ta-
voitteena on lisätä vammaisten tietoisuutta 
ihmisoikeuksistaan sekä saattaa heidät tasa- 
arvoiseen asemaan muiden ihmisten kanssa. Abi-
lis työskentelee tiiviisti Suomen ulko ministeriön 
kanssa. Abiliksen työtä johtaa ensiksikin YK:n 

vammaisten henkilöiden oi-
keuksia koskeva yleissopimus 
ja ihmisoikeus perustainen 
lähestymistapa ja toiseksi kes-
tävän kehityksen tavoitteet, 
jotka pyrkivät siihen, että 
ketään ei jätetä tuen ulko-
puolelle. Abiliksen työ keskit-
tyy kaikista syrjäytyneimpiin 
ihmisryhmiin, ja suurin osa 
rahoituksesta myönnetään 
ruohonjuuritasolla toimiville 
vammaisten omille organisaa-
tioille, jotka työskentelevät vä-
hiten kehittyneissä maissa.

Säätiön työ keskittyy eri-
tyisesti vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksien 
toteutumiseen kehitysmaissa. Abilis käyttää 
työssään kolmitasoista lähestymistapaa, jon-
ka ulottuvuudet ovat vammaisten ihmisten 
valmiuksien lisääminen ja voimaantuminen, 
vammaisnäkökulman valtavirtaistaminen sekä 
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ja yhteiskuntaan, 
minkä vuoksi 
tavallisten 
kehitysprojektien 
kautta on vaikea 
saavuttaa haluttuja 
tuloksia vammaisten 
elämässä. 

toimintaperiaatteista keskusteleminen politiikka-
tasolla. Nämä lähtökohdat ovat myös ulko-
ministeriön käyttämiä ja suosimia. Abilis sovel-
taa lähestymistapaa seuraavasti:

■■ Vammaisten valmiuksien 
lisääminen ja voimaan-
tuminen: Abilis myöntää 
rahoituksia vain vammais-
ten henkilöiden johtamille 
ryhmille ja järjestöille, jotka 
työskentelevät ruohonjuuri-
tasolla kehitysmaissa.

■■ Vammaisnäkökulman 
valta virtaistaminen: Säätiö 
edistää vammaisasioiden 
valtavirtaistamista kehitys-
yhteistyöhön jakamalla tie-
toa ja tekemällä yhteistyötä 
eri toimijoiden, muidenkin 
kuin vammaisjärjestöjen 
kanssa.

■■ Toimintaperiaatteista kes-
kusteleminen: Abilis tekee 
globaalia vaikuttamistyötä 
vammaisten oikeuksien 
puolesta.

Kahdenkymmenen viime vuoden aikana, perus-
tamisestaan lähtien, Abilis on rahoittanut ja hal-
linnoinut noin 4 500:aa projektia 80 maassa. 
Tällä hetkellä Abiliksella on noin 250 aktiivista 
projektia 25:ssä eri maassa ja säätiön työ saa-
vuttaa yli 25 000 vammaista henkilöä vuosittain. 
Säätiön toiminta perustuu todistettuun tehok-
kuuteen ja projektien hallinnolliset kulut ovat 
maksimissaan 10 prosenttia kaikista kuluista.

Abilissäätiön 
ainutlaatuisuus

Abilis-säätiön toiminta keskittyy erityisesti 
1) vammaisten henkilöiden aktiiviseen osal-
listumiseen ja päätöksentekoon, 2) ruohon-
juuritason vammaisjärjestöjen osallistumiseen, 
3) rekisteröimättömien ryhmien tukemi-
seen ja 4) kannustavien toimintaperiaatteiden 
huomioimiseen.

Abilis keskittyy työssään vammaisiin hen-
kilöihin, sillä moni heistä kohtaa yhteiskun-
nan rakenteiden vuoksi paljon syrjintää, joka 
ilmenee myös yllä esitellystä noidankehästä. 
Yhteis kunnalla on usein paljon ennakkoluu-
loja vammaisia henkilöitä kohtaan, ja heidän 
toiminta kykynsä katsotaan vähäiseksi. Mata-
lat odotukset johtavat myös vähäisiin mahdol-
lisuuksiin esimerkiksi opintojen ja ihmissuh-
teiden parissa. Vähäiset mahdollisuudet taas 
johtavat siihen, että vammaiset henkilöt alka-
vat sisäistämään myös itse tämän negatiivisen 
ajatusmallin ja kokevat vammansa olevan este 
yhteiskuntaan osallistumiselle. Sen vuoksi myös 
heidän itsetuntonsa on usein heikko. Tämä joh-
taa passiivisuuteen, joka ilmenee muun muassa 
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siten, että vammaiset jäävät usein kotiin vält-
tääkseen yhteis kunnan ennakkoluuloja ja syr-
jintää. He ovat usein eristäytyneitä muusta 
yhteiskunnasta, mikä taas ruokkii muun väestön 
ennakkoluuloja heitä kohtaan. Tämä noidan kehä 
lisää syrjintää entisestään. Myönteisen muutok-
sen aikaansaamiseksi on välttämätöntä, että 
kehä rikotaan.

Abilis-säätiö on vammaisjärjestö, jonka hal-
litus ja henkilökunta koostuvat pääsääntöises-
ti sekä suomalaisista että ulkomaalaisista vam-
maisista henkilöistä. He ovat siis toiminnan 
keskiössä ja tekevät myös strategisia päätöksiä: 
ruohonjuuritason vammaisjärjestöt, jotka saavat 
rahoitusta Abilikselta, suunnittelevat, toteutta-
vat, monitoroivat ja arvioivat omat projektin-
sa. Sen lisäksi paikalliset, vammaisista henkilöis-
tä koostuvat seurantaryhmät myös arvioivat 
hakemuksia ja antavat suosituksensa Abilik-
selle. Toisaalta Abiliksen Suomen-hallitus, joka 
koostuu eri vammaisjärjestöjen edustajista, vä-
littää paikallisten asiantuntijoiden muodosta-
mien seurantaryhmien suositukset Suomen 
ulkoministeriölle.

Abilis-säätiön päätehtävänä on tarjota ra-
hoitusta vammaisjärjestöjen projekteihin, jotka 
edistävät vammaisten henkilöiden ihmisoikeuk-
sia, tasa-arvoa ja itsenäistymistä. Säätiö huo mioi 
jopa rekisteröimättömät ryhmät tarjoamalla 
heille teknistä apua sekä mahdollisuuden ra-
hoitukseen. Abiliksen paikalliset koordinaattorit 
ovat vammaisia henkilöitä ja usein myös naisia. 
Nämä paikalliset työntekijät pyrkivät saavutta-
maan projektimaiden maaseudun väestön ja 
tarjoavat erilaisia projekti- ja rahoituskoulutuksia 
sekä teknistä apua rahoitushakemusten tekemi-
sessä. Kun järjestöt saavat Abiliksen rahoituk-
sen, säätiö myös auttaa heitä rekisteröimään 
järjestönsä ja täyttämään paikallisen hallituksen 
vaatimat raportit. Sekä tekninen apu että Abi-
liksen ohjeistukset ovat tarjolla paikallisella kie-
lellä. Abilis uskoo vahvasti vammaisjärjestöjen 
kykyihin ja on rahoittanut sellaisiakin järjestöjä, 

jotka eivät ole vielä rekisteröityneet. Tämä 
toimintamalli tekee Abiliksesta ainutlaatuisen 
säätiön ja täydentää muiden lahjoittajien toimin-
taa. Näin saavutetaan parhaimmat mahdolliset 
tulokset. Myös arvioinnit (muun muassa FCG 
2017 ja Fiant Consulting 2016) osoittavat, että 
vammaisjärjestöjen tukeminen hyödyttää sekä 
oikeuksien haltijoita että vastuunkantajia ja lisää 
heidän toimintakykyään.

Tämän lisäksi Abilis-säätiö myös keskittyy 
tietoisesti työllistämään vammaisia naisia paikalli-
sina koordinaattoreina, sillä säätiö haluaa edistää 
sukupuolten välistä tasa-arvoa kehitysmaissa. 
Hyvin usein paikallisten vammaisjärjestöjen joh-
dossa on vain miehiä, ja tämä voi tehdä naisten 
osallistumisen toimintaan hankalaksi. Sen vuoksi 
yksi Abiliksen tavoitteista on lisätä naisia kehitys-
maiden vammaisjärjestöjen johtoon ja tarjota 
heille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua. Nämä 
naiset toimivat vahvoina rooli malleina vammai-
sille henkilöille, vammais järjestöille ja jopa pai-
kallisille poliitikoille.

Abilis-säätiö varaa rahoitusta myös poliitti-
sen dialogin kehittämiseen eri toimijoiden vä-
lillä. Säätiön edustajat osallistuivat esimerkiksi 
vammaisten asemaa humanitaarisissa tilanteis-
sa koskevan julistuksen (Humanitarian Disability 
Charter) luonnosteluun muiden saman mielisten 
toimijoiden kanssa. Julistus hyväksyttiin vuon-
na 2016 kansainvälisessä humanitaarisen avun 
huippukokouksessa, ja Abiliksen edustaja oli 
mukana pääministerin johtamassa Suomen vi-
rallisessa delegaatiossa. Tämä julistus asettaa 
vammaisten sisällyttämisen yhdeksi tärkeim-
mäksi poliittiseksi toimintamalliksi. Poliittinen 
dia logi ja vaikuttamistyö ovatkin Abiliksen kan-
tavia perusteemoja. Valitettavasti Abilis-säätiön 
ainutlaatuisuus paljastaa myös sen, että monet 
humanitaariset ja kehitysaputoimijat sekä eri 
maiden hallitukset eivät ole riittävästi huomioi-
neet vammaisten asemaa. 

Tulosohjauksen 
mahdolliset riskit

Ulkoministeriön linjaus (MFA 2016) yhdistää 
ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan ja tulos-
ohjauksen seuraavalla tavalla: 

Tulosohjaus on organisaation johtamisen 
lähestymistapa ja prosessi, joka auttaa saa
vuttamaan halutun lopputuloksen sekä ra
portoimaan sen. Ihmisoikeusperustainen 
lähestymistapa sen sijaan toimii viite
kehyksenä, joka auttaa määrittämään to
delliset tulostavoitteet. Lisäksi ihmis
oikeusperustainen lähestymistapa on 
prosessi, jonka kautta tavoitteet saavute
taan. 

Suomi näkee ihmisoikeusperustaisen 
lähestymis tavan ja tulosohjauksen olevan 
yhteensopivia ja toisiaan täydentäviä. Ihmis
oikeusperustaisen lähestymistavan sovel
taminen edellyttää, että ihmisoikeusperi
aatteet ja sitoumukset otetaan huomioon 
suunnitteluprosessissa sekä määriteltäes
sä indikaattoreita vaikutuksille ja tuloksille. 
(MFA, 2016, 7.)

Vammaisten ihmisten oikeuksien toteutumi-
nen jää usein vaillinaiseksi, sillä heidän elin-
ympäristönsä ei tue heidän täysivaltaista osal-
listumistaan yhteiskuntaan. 
Tämä ei kuitenkaan oikeuta 
sitä, että heidän oikeutensa 
jätetään huomioimatta. Vam-
maisten ja vammattomien 
lasten samankaltaisen kohte-
lun seurauksena vammaisten 
lasten mahdollisuudet jäävät 
heikommiksi. Kuten aiem-
min mainitusta noidankehäs-
tä käy ilmi, vammaisten hen-
kilöiden henkinen tukeminen 
ja tekninen avustaminen sekä 

asumisen järjestäminen vaativat lisähuomiota. 
Nämä vammaisten lasten ja aikuisten tarpeet 
ovat ihmisoikeuksia, eikä niiden toteuttaminen 
voi perustua vapaaehtoisuuteen. Jotta univer-
saalit ihmisoikeudet todella toteutuvat, kaikilla 
vastuunkantajilla on velvollisuus mahdollistaa 
näiden oikeuksien toteutuminen myös kehitys-
maissa. Vaikka ulkoministeriö on vuodesta 2016 
alkaen kiinnittänyt erityistä huomiota vammais-
ten oikeuksiin, on yhä tärkeää lisätä vammais-
ten osallistumista, jotta halutut tulokset voidaan 
saavuttaa. 

Yksi tulosohjauksen suurimmista riskeis-
tä on, että se keskittyy saavuttamaan helppo-
ja tuloksia ilman että vammaisia ihmisiä huo-
mioidaan aidosti. Jotta vammaiset henkilöt 
pystyvät vaatimaan oikeuksiaan, heidän toimin-
takykyään tulee lisätä kiinnittämällä huomiota 
heidän erityis tarpeisiinsa. Toisaalta vammaisten 
aseman sisällyttäminen yleiseen keskusteluun 
on tärkeää, jotta esteellinen ympäristö voidaan 
muuttaa esteettömäksi. 

Kehitysyhteistyöprojektit, jotka keskitty-
vät heikkoihin oikeudenhaltijoihin, saavutta-
vat usein vaatimattomalta näyttäviä tuloksia. 
Sen sijaan projektit, jotka keskittyvät vahvoihin 
oikeudenhaltijoihin, kuten vammattomiin ih-
misiin, saavuttavat näyttäviä, isompia tuloksia. 
Vastaavasti projektit, jotka pyrkivät valtavirtais-
tamaan vammaisuutta hyvin esteellisessä ym-

päristössä, saavuttavat usein 
heikkoja tuloksia, kun taas 
projektit, jotka toteutetaan 
esteettömässä ympäristössä, 
saavuttavat parempia tuloksia. 
Tämän seurauksena projek-
tit, joissa painotetaan tuloksia 
prosessin sijaan, jättävät usein 
vammaiset huomioimatta joko 
tahallisesti tai tahattomasti, 
vaikka pienet tulokset voisivat 
olla merkittäviä juuri heikoille 
oikeudenhaltijoille.

Jotta 
vammaiset 

henkilöt pystyvät 
vaatimaan 
oikeuksiaan, heidän 
toimintakykyään 
tulee lisätä 
kiinnittämällä 
huomiota heidän 
erityistarpeisiinsa. 
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siten, että vammaiset jäävät usein kotiin vält-
tääkseen yhteis kunnan ennakkoluuloja ja syr-
jintää. He ovat usein eristäytyneitä muusta 
yhteiskunnasta, mikä taas ruokkii muun väestön 
ennakkoluuloja heitä kohtaan. Tämä noidan kehä 
lisää syrjintää entisestään. Myönteisen muutok-
sen aikaansaamiseksi on välttämätöntä, että 
kehä rikotaan.

Abilis-säätiö on vammaisjärjestö, jonka hal-
litus ja henkilökunta koostuvat pääsääntöises-
ti sekä suomalaisista että ulkomaalaisista vam-
maisista henkilöistä. He ovat siis toiminnan 
keskiössä ja tekevät myös strategisia päätöksiä: 
ruohonjuuritason vammaisjärjestöt, jotka saavat 
rahoitusta Abilikselta, suunnittelevat, toteutta-
vat, monitoroivat ja arvioivat omat projektin-
sa. Sen lisäksi paikalliset, vammaisista henkilöis-
tä koostuvat seurantaryhmät myös arvioivat 
hakemuksia ja antavat suosituksensa Abilik-
selle. Toisaalta Abiliksen Suomen-hallitus, joka 
koostuu eri vammaisjärjestöjen edustajista, vä-
littää paikallisten asiantuntijoiden muodosta-
mien seurantaryhmien suositukset Suomen 
ulkoministeriölle.

Abilis-säätiön päätehtävänä on tarjota ra-
hoitusta vammaisjärjestöjen projekteihin, jotka 
edistävät vammaisten henkilöiden ihmisoikeuk-
sia, tasa-arvoa ja itsenäistymistä. Säätiö huo mioi 
jopa rekisteröimättömät ryhmät tarjoamalla 
heille teknistä apua sekä mahdollisuuden ra-
hoitukseen. Abiliksen paikalliset koordinaattorit 
ovat vammaisia henkilöitä ja usein myös naisia. 
Nämä paikalliset työntekijät pyrkivät saavutta-
maan projektimaiden maaseudun väestön ja 
tarjoavat erilaisia projekti- ja rahoituskoulutuksia 
sekä teknistä apua rahoitushakemusten tekemi-
sessä. Kun järjestöt saavat Abiliksen rahoituk-
sen, säätiö myös auttaa heitä rekisteröimään 
järjestönsä ja täyttämään paikallisen hallituksen 
vaatimat raportit. Sekä tekninen apu että Abi-
liksen ohjeistukset ovat tarjolla paikallisella kie-
lellä. Abilis uskoo vahvasti vammaisjärjestöjen 
kykyihin ja on rahoittanut sellaisiakin järjestöjä, 

jotka eivät ole vielä rekisteröityneet. Tämä 
toimintamalli tekee Abiliksesta ainutlaatuisen 
säätiön ja täydentää muiden lahjoittajien toimin-
taa. Näin saavutetaan parhaimmat mahdolliset 
tulokset. Myös arvioinnit (muun muassa FCG 
2017 ja Fiant Consulting 2016) osoittavat, että 
vammaisjärjestöjen tukeminen hyödyttää sekä 
oikeuksien haltijoita että vastuunkantajia ja lisää 
heidän toimintakykyään.

Tämän lisäksi Abilis-säätiö myös keskittyy 
tietoisesti työllistämään vammaisia naisia paikalli-
sina koordinaattoreina, sillä säätiö haluaa edistää 
sukupuolten välistä tasa-arvoa kehitysmaissa. 
Hyvin usein paikallisten vammaisjärjestöjen joh-
dossa on vain miehiä, ja tämä voi tehdä naisten 
osallistumisen toimintaan hankalaksi. Sen vuoksi 
yksi Abiliksen tavoitteista on lisätä naisia kehitys-
maiden vammaisjärjestöjen johtoon ja tarjota 
heille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua. Nämä 
naiset toimivat vahvoina rooli malleina vammai-
sille henkilöille, vammais järjestöille ja jopa pai-
kallisille poliitikoille.

Abilis-säätiö varaa rahoitusta myös poliitti-
sen dialogin kehittämiseen eri toimijoiden vä-
lillä. Säätiön edustajat osallistuivat esimerkiksi 
vammaisten asemaa humanitaarisissa tilanteis-
sa koskevan julistuksen (Humanitarian Disability 
Charter) luonnosteluun muiden saman mielisten 
toimijoiden kanssa. Julistus hyväksyttiin vuon-
na 2016 kansainvälisessä humanitaarisen avun 
huippukokouksessa, ja Abiliksen edustaja oli 
mukana pääministerin johtamassa Suomen vi-
rallisessa delegaatiossa. Tämä julistus asettaa 
vammaisten sisällyttämisen yhdeksi tärkeim-
mäksi poliittiseksi toimintamalliksi. Poliittinen 
dia logi ja vaikuttamistyö ovatkin Abiliksen kan-
tavia perusteemoja. Valitettavasti Abilis-säätiön 
ainutlaatuisuus paljastaa myös sen, että monet 
humanitaariset ja kehitysaputoimijat sekä eri 
maiden hallitukset eivät ole riittävästi huomioi-
neet vammaisten asemaa. 

Tulosohjauksen 
mahdolliset riskit

Ulkoministeriön linjaus (MFA 2016) yhdistää 
ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan ja tulos-
ohjauksen seuraavalla tavalla: 

Tulosohjaus on organisaation johtamisen 
lähestymistapa ja prosessi, joka auttaa saa
vuttamaan halutun lopputuloksen sekä ra
portoimaan sen. Ihmisoikeusperustainen 
lähestymistapa sen sijaan toimii viite
kehyksenä, joka auttaa määrittämään to
delliset tulostavoitteet. Lisäksi ihmis
oikeusperustainen lähestymistapa on 
prosessi, jonka kautta tavoitteet saavute
taan. 

Suomi näkee ihmisoikeusperustaisen 
lähestymis tavan ja tulosohjauksen olevan 
yhteensopivia ja toisiaan täydentäviä. Ihmis
oikeusperustaisen lähestymistavan sovel
taminen edellyttää, että ihmisoikeusperi
aatteet ja sitoumukset otetaan huomioon 
suunnitteluprosessissa sekä määriteltäes
sä indikaattoreita vaikutuksille ja tuloksille. 
(MFA, 2016, 7.)

Vammaisten ihmisten oikeuksien toteutumi-
nen jää usein vaillinaiseksi, sillä heidän elin-
ympäristönsä ei tue heidän täysivaltaista osal-
listumistaan yhteiskuntaan. 
Tämä ei kuitenkaan oikeuta 
sitä, että heidän oikeutensa 
jätetään huomioimatta. Vam-
maisten ja vammattomien 
lasten samankaltaisen kohte-
lun seurauksena vammaisten 
lasten mahdollisuudet jäävät 
heikommiksi. Kuten aiem-
min mainitusta noidankehäs-
tä käy ilmi, vammaisten hen-
kilöiden henkinen tukeminen 
ja tekninen avustaminen sekä 

asumisen järjestäminen vaativat lisähuomiota. 
Nämä vammaisten lasten ja aikuisten tarpeet 
ovat ihmisoikeuksia, eikä niiden toteuttaminen 
voi perustua vapaaehtoisuuteen. Jotta univer-
saalit ihmisoikeudet todella toteutuvat, kaikilla 
vastuunkantajilla on velvollisuus mahdollistaa 
näiden oikeuksien toteutuminen myös kehitys-
maissa. Vaikka ulkoministeriö on vuodesta 2016 
alkaen kiinnittänyt erityistä huomiota vammais-
ten oikeuksiin, on yhä tärkeää lisätä vammais-
ten osallistumista, jotta halutut tulokset voidaan 
saavuttaa. 

Yksi tulosohjauksen suurimmista riskeis-
tä on, että se keskittyy saavuttamaan helppo-
ja tuloksia ilman että vammaisia ihmisiä huo-
mioidaan aidosti. Jotta vammaiset henkilöt 
pystyvät vaatimaan oikeuksiaan, heidän toimin-
takykyään tulee lisätä kiinnittämällä huomiota 
heidän erityis tarpeisiinsa. Toisaalta vammaisten 
aseman sisällyttäminen yleiseen keskusteluun 
on tärkeää, jotta esteellinen ympäristö voidaan 
muuttaa esteettömäksi. 

Kehitysyhteistyöprojektit, jotka keskitty-
vät heikkoihin oikeudenhaltijoihin, saavutta-
vat usein vaatimattomalta näyttäviä tuloksia. 
Sen sijaan projektit, jotka keskittyvät vahvoihin 
oikeudenhaltijoihin, kuten vammattomiin ih-
misiin, saavuttavat näyttäviä, isompia tuloksia. 
Vastaavasti projektit, jotka pyrkivät valtavirtais-
tamaan vammaisuutta hyvin esteellisessä ym-

päristössä, saavuttavat usein 
heikkoja tuloksia, kun taas 
projektit, jotka toteutetaan 
esteettömässä ympäristössä, 
saavuttavat parempia tuloksia. 
Tämän seurauksena projek-
tit, joissa painotetaan tuloksia 
prosessin sijaan, jättävät usein 
vammaiset huomioimatta joko 
tahallisesti tai tahattomasti, 
vaikka pienet tulokset voisivat 
olla merkittäviä juuri heikoille 
oikeudenhaltijoille.

Jotta 
vammaiset 

henkilöt pystyvät 
vaatimaan 
oikeuksiaan, heidän 
toimintakykyään 
tulee lisätä 
kiinnittämällä 
huomiota heidän 
erityistarpeisiinsa. 
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Toinen tulosohjauksen riski liittyy tulosten 
arvioimiseen. Kun ulkoministeriö tilasi laaja-alai-
sen arvioinnin vuonna 2017 
(FCG 2017), kansalaisjärjes-
töillä oli korkeat odotukset 
sen suhteen. Järjestöt toi-
voivat, että tutkimus toisi 
vihdoin esille, millainen vai-
kutus kansalais järjestöjen 
kehitysyhteistyöllä on. Tu-
lokset tuottivat kuiten-
kin pettymyksen. Tutkimus 
epäonnistui selkeästi kan-
salaisjärjestöjen työn vaiku-
tusten selvittämisessä. Tutkimukseen ja sen tu-
loksiin vaikuttivat moni mutkaiset tekijät, muun 
muassa se, että köyhyyden ja eriarvoisuuden 
vähenemistä on vaikea mitata, sekä muuttuvat 
kontekstit, kuten kansalaisyhteiskunnan kapene-
va tila. Nämä korostuvat erityisesti silloin, kun 

ympäristö on hyvin esteellinen. 
On olemassa suuri riski sille, että toimijat 

siirtyvät ihmisoikeusperus-
taisesta lähestymis tavasta 
hyväntekeväisyys perustaiseen 
lähestymis tapaan, kun tulos-
ten mittaaminen on haas-
tavaa jopa arvioinnin am-
mattilaisil le. Esimerkiksi 
hyvän tekeväisyysperustaisen 
lähestymistavan suosimat 
aineelliset avustukset, ku-
ten elintarvikkeet, tuottavat 
helpommin nähtäviä ja mi-

tattavia tuloksia. Jos tulosten aikaansaaminen 
nähdään tärkeämpänä kuin ihmisoikeuksien 
edistäminen, ”ketään ei jätetä” -periaatteen toi-
meenpaneminen on haastavaa. Näiden riskien 
huomioiminen on tärkeää tulosohjausta käyttä-
vissä projekteissa.

Lopuksi

”Ketään ei jätetä” -periaatteen toimeen-
paneminen ja vammaisuuden huomioiminen 
kansainvälisessä yhteistyössä ja humanitaarises-
sa avussa on haastavaa. Tämä johtuu siitä, että 
usein vammaisten henkilöiden akuutit tarpeet 
ovat ristiriidassa kehitysyhteistyön toimijoiden 
prioriteettien kanssa. Tämän vuoksi kansain-
väliset sopimukset – kuten kestävän kehityksen 
tavoitteet, YK:n yleissopimus vammaisten hen-
kilöiden oikeuksista ja vammaisten asemaa hu-
manitaarisissa tilanteissa koskeva julistus – toi-
mivat tärkeinä muistutuksina kaikille toimijoille. 
Vammaisjärjestöjen, kuten Abilis-säätiön, anta-
ma lisäarvo perustuu niiden käyttämään kolmi-
ulotteiseen lähestymistapaan, joka käsittää 
vammaisten valmiuksien lisäämisen ja voimaan-
tumisen projektirahoituksella, vammaisuuden 

valtavirtaistamisen ja toimintaperiaatteista kes-
kustelemisen. Vammaisille kohdennettu ra-
hoitus on erityisen tärkeää, jotta vammaiset 
henkilöt voidaan tavoittaa ruohonjuuritasolla. 
Vammaisjärjestöjen tukeminen korostuu eri-
tyisesti, mikäli vammaiset ihmiset jätetään kan-
sainvälisen yhteistyön ja humanitaarisen avun 
ulko puolelle. On tärkeää lisätä sekä yleistä että 
poliittista keskustelua vammaisten osallistumi-
sesta sekä vammaisuuden valtavirtaistamisesta. 
Kehitys yhteistyön toimijoiden on helppo jättää 
vammaiset ihmiset ulkopuolelle tahallisesti tai 
tahattomasti. Sen vuoksi Abilis-säätiön kolmi-
ulotteinen lähestymis tapa toimii erinomaisena 
muistutuksena vammaisten oikeuksien huo-
mioimisesta. Tämä korostuu erityisesti valtion 
nykyisen tiukan budjetin aikana, kun tulosten 

Jos tulosten 
aikaansaaminen 

nähdään tärkeämpänä 
kuin ihmisoikeuksien 
edistäminen, ”ketään 
ei jätetä” -periaatteen 
toimeenpaneminen on 
haastavaa.

raportoimisesta on tullut entistä tärkeäm-
pää. Abilis-säätiöllä on tärkeä rooli muistut-
taa hallitusta kestävän kehityksen tavoitteiden 
saavuttamisesta. 

Tämän lisäksi Abilis-säätiöllä ja muilla 
vammais järjestöillä on oiva mahdollisuus kehit-
tää työtään tarkastelemalla omaa toimintaan-
sa. Abilis-säätiö on kehittänyt omia toiminta-
tapojaan työn laadun parantamiseksi. Ensinnäkin 
Abilikselle on hyvin tärkeää taata luotettavan 
tiedon saaminen. Siihen pyritään kehittämäl-
lä erilaisia indikaattoreita ja aineistonkeruu-
menetelmiä. Nykyiset indikaattorit, kuten vam-
maisten lasten ilmoittautumismäärät kouluihin, 
eivät tuo esiin todellista tilannetta. Koska vain 
harva vammaisista lapsista pääsee koulutuk-
sen piiriin, tarvitaan muita indikaattoreita mit-
taamaan muutoksia vammaisten lasten elä-
mässä. Abilis-säätiö on viime vuosien aikana 
luonut lukuisia erilaisia indikaattoreita, joilla se 
pystyy mittaamaan muutoksia vammaisten ih-
misten elämässä. Säätiö jatkaa työtään paran-
taakseen aineistonkeruumenetelmiä, jotta muu-
tokset vammaisten elämässä voidaan mitata 
selkeämmin.

Abilis-säätiö pyrkii myös vahvistamaan tut-
kimusta työnsä vaikutuksesta, sillä ulkopuoliset 
arvioijat, kuten ulkoministeriö (FCG 2017), ei-
vät ole pystyneet selvittämään työn todellisia 

vaikutuksia. Vuoden 2018 aikana Abilis-säätiö 
tutkii työnsä vaikutuksia Kirgisiassa, jossa säätiö 
on rahoittanut 130:tä projektia vuodesta 2002 
alkaen. Tutkimus keskittyy erityisesti Abilis- 
säätiön projektien vaikutuksiin yksilöihin, orga-
nisaatioihin, vammaisliikkeeseen ja kansallisiin 
rakenteisiin. Pitkän aikavälin vaikutusten ym-
märtäminen ei onnistu ilman perinpohjaista 
ymmärrystä vammaisista sekä heidän elämäs-
tään ruohonjuuritasolla Kirgisiassa. Ilman kyseis-
tä ymmärrystä on haastavaa nähdä projektien 
todellisia vaikutuksia vammaisiin ihmisiin. Abilis- 
säätiö pyrkii hyödyntämään tutkimuksessa tun-
temustaan vammaisten ihmisten elämästä. 
Tutkimustulosten uskotaan olevan hyödyllisiä 
myös muille kehitys- ja humanitaarisen avun 
toimijoille niin kansainvälisellä, kansallisella kuin 
kansalaisjärjestöjen tasolla. 

Kuten artikkelissa on noussut esiin, kestä-
vän kehityksen politiikka on vammaisoikeustyön 
keskiössä. Kyse on valinnoista ja prioriteeteis-
ta. Monia toimijoita tulee jatkuvasti muistuttaa 
vammaisten asemasta kysymällä: ”Entä vammai-
set ihmiset?” Abilis-säätiö sen sijaan korostaa 
työssään kysymystä: ”Entäpä ne ihmiset, joilla 
on vakavia tai useita vammoja?” Abilis-säätiöllä 
on tärkeä rooli näiden kysymysten esiin tuomi-
sessa niin muille toimijoille kuin itselleen.
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Toinen tulosohjauksen riski liittyy tulosten 
arvioimiseen. Kun ulkoministeriö tilasi laaja-alai-
sen arvioinnin vuonna 2017 
(FCG 2017), kansalaisjärjes-
töillä oli korkeat odotukset 
sen suhteen. Järjestöt toi-
voivat, että tutkimus toisi 
vihdoin esille, millainen vai-
kutus kansalais järjestöjen 
kehitysyhteistyöllä on. Tu-
lokset tuottivat kuiten-
kin pettymyksen. Tutkimus 
epäonnistui selkeästi kan-
salaisjärjestöjen työn vaiku-
tusten selvittämisessä. Tutkimukseen ja sen tu-
loksiin vaikuttivat moni mutkaiset tekijät, muun 
muassa se, että köyhyyden ja eriarvoisuuden 
vähenemistä on vaikea mitata, sekä muuttuvat 
kontekstit, kuten kansalaisyhteiskunnan kapene-
va tila. Nämä korostuvat erityisesti silloin, kun 

ympäristö on hyvin esteellinen. 
On olemassa suuri riski sille, että toimijat 

siirtyvät ihmisoikeusperus-
taisesta lähestymis tavasta 
hyväntekeväisyys perustaiseen 
lähestymis tapaan, kun tulos-
ten mittaaminen on haas-
tavaa jopa arvioinnin am-
mattilaisil le. Esimerkiksi 
hyvän tekeväisyysperustaisen 
lähestymistavan suosimat 
aineelliset avustukset, ku-
ten elintarvikkeet, tuottavat 
helpommin nähtäviä ja mi-

tattavia tuloksia. Jos tulosten aikaansaaminen 
nähdään tärkeämpänä kuin ihmisoikeuksien 
edistäminen, ”ketään ei jätetä” -periaatteen toi-
meenpaneminen on haastavaa. Näiden riskien 
huomioiminen on tärkeää tulosohjausta käyttä-
vissä projekteissa.

Lopuksi

”Ketään ei jätetä” -periaatteen toimeen-
paneminen ja vammaisuuden huomioiminen 
kansainvälisessä yhteistyössä ja humanitaarises-
sa avussa on haastavaa. Tämä johtuu siitä, että 
usein vammaisten henkilöiden akuutit tarpeet 
ovat ristiriidassa kehitysyhteistyön toimijoiden 
prioriteettien kanssa. Tämän vuoksi kansain-
väliset sopimukset – kuten kestävän kehityksen 
tavoitteet, YK:n yleissopimus vammaisten hen-
kilöiden oikeuksista ja vammaisten asemaa hu-
manitaarisissa tilanteissa koskeva julistus – toi-
mivat tärkeinä muistutuksina kaikille toimijoille. 
Vammaisjärjestöjen, kuten Abilis-säätiön, anta-
ma lisäarvo perustuu niiden käyttämään kolmi-
ulotteiseen lähestymistapaan, joka käsittää 
vammaisten valmiuksien lisäämisen ja voimaan-
tumisen projektirahoituksella, vammaisuuden 

valtavirtaistamisen ja toimintaperiaatteista kes-
kustelemisen. Vammaisille kohdennettu ra-
hoitus on erityisen tärkeää, jotta vammaiset 
henkilöt voidaan tavoittaa ruohonjuuritasolla. 
Vammaisjärjestöjen tukeminen korostuu eri-
tyisesti, mikäli vammaiset ihmiset jätetään kan-
sainvälisen yhteistyön ja humanitaarisen avun 
ulko puolelle. On tärkeää lisätä sekä yleistä että 
poliittista keskustelua vammaisten osallistumi-
sesta sekä vammaisuuden valtavirtaistamisesta. 
Kehitys yhteistyön toimijoiden on helppo jättää 
vammaiset ihmiset ulkopuolelle tahallisesti tai 
tahattomasti. Sen vuoksi Abilis-säätiön kolmi-
ulotteinen lähestymis tapa toimii erinomaisena 
muistutuksena vammaisten oikeuksien huo-
mioimisesta. Tämä korostuu erityisesti valtion 
nykyisen tiukan budjetin aikana, kun tulosten 

Jos tulosten 
aikaansaaminen 

nähdään tärkeämpänä 
kuin ihmisoikeuksien 
edistäminen, ”ketään 
ei jätetä” -periaatteen 
toimeenpaneminen on 
haastavaa.
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myös muille kehitys- ja humanitaarisen avun 
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Kuten artikkelissa on noussut esiin, kestä-
vän kehityksen politiikka on vammaisoikeustyön 
keskiössä. Kyse on valinnoista ja prioriteeteis-
ta. Monia toimijoita tulee jatkuvasti muistuttaa 
vammaisten asemasta kysymällä: ”Entä vammai-
set ihmiset?” Abilis-säätiö sen sijaan korostaa 
työssään kysymystä: ”Entäpä ne ihmiset, joilla 
on vakavia tai useita vammoja?” Abilis-säätiöllä 
on tärkeä rooli näiden kysymysten esiin tuomi-
sessa niin muille toimijoille kuin itselleen.
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Kuurot pääsevät 
yliopistoihin Etiopiassa

Kuurojenkoulu Hosainassa, Lounais 
Etiopiassa, alkoi vaatimattomissa 
puitteissa vuonna 1981. Alussa kuu
rojen ei uskottu pystyvän oppimaan 
mitään – viime vuosina yliopistojen
kin ovet ovat auenneet heille. Suo
men Lähetysseuran tukema koulu ja 
työ kuurojen aseman parantamiseksi 
laajemminkin ovat kantaneet hyvää 
hedelmää. 

Tällä hetkellä noin kolme prosenttia kuuroista 
lapsista pääsee kouluun Etiopiassa. Vaikka mää-
rä on edelleen pieni, se on noussut paljon uu-
sien kuurojenluokkien perustamisen ansiosta. 

”Vuonna 2003 lähdimme kartoittamaan 
kuurojen lasten tilannetta koko maassa”, ker-
tovat Lähetysseuran työntekijät Mirja Himanen 
ja Mekonnen Mulat. ”Kävimme katsomassa, 

missä kaikkialla kuurojenkouluja on ja mikä nii-
den tilanne on. Silloin ei vielä ollut mitään kou-
lutusta kuurojen opettajille.” Lähetysseura otti 
kartoitus- ja koulutustyön kehitysyhteistyö-
projektikseen, ja yhteistyökumppanina hank-
keessa on ollut Etiopian evankelinen Mekane Ye-
sus -kirkko. Social and Educational Programme 
for the Deaf -hankkeen kautta on koulutettu 
opettajia sekä luotu opetusmateriaaleja. Kym-
menen viime vuoden aikana tavallisten koulu-
jen yhteyteen eri puolille Etiopiaa on perustet-
tu 450 kuurojenluokkaa ja noin 10 000 kuuroa 
lasta on päässyt kouluun.

Syksyllä 2018 Mekonnen Mulat sai Etiopias-
sa arvostetun Bego Sew -palkinnon humanitaa-
risesta työstään kuurojen ja huonosti kuulevien 
ihmisten parissa. Palkinto myönnetään vuosit-
tain poikkeuksellisesta tai erinomaisesta teosta, 
suorituksesta, työstä tai urasta.

Kurkistus
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Naiset vievät yhteisvoimin kehitystä 
eteenpäin Nepalissa

Naisten toimeentulon ja omanarvon
tunnon parantaminen kehittävät 
koko yhteisöä. Tämä on nähty mones
sa tapauksessa Lähetysseuran työs
sä Nepalissa. Erittäin tehokasta on 
naisryhmien perustaminen ja niiden 
kouluttaminen. 

Etelä-Nepalissa lähes 6 000 alakastista dalit- 
naista ja -tyttöä sai vuonna 2016 tietoa nais-
ten oikeuksista, terveydestä, koulutuksesta ja 
toimeentulokeinoista Lähetysseuran tukemissa 
naistenryhmissä. 

Esimerkiksi Sarlahin piirikunnassa toimii 13 
aktiivista naisryhmää. Kansalaisuus todistusten 
lisäksi ne ovat onnistuneet hankkimaan dalit- 
naisille maaoikeuksia, mikä on Nepalissa erit-
täin harvinaista. Alakastisten joukossakin syrjitty 
mushar-yhteisö rakennutti kyläänsä naisryhmän 

Ku
va

: K
irs

ti 
K

irj
av

ai
ne

n
Kurkistus

voimin ensimmäisen julkisen vessan, mikä on 
nostanut yhteisön mainetta piirikunnan viran-
omaisten keskuudessa.

Omat oikeudet tutuksi

Yksi Lähetysseuran nepalilaisista yhteistyö-
järjestöistä on SAHAS, jonka vetämässä ruoka-
turvahankkeessa mukana olevista lähes 70 pro-
senttia on naisia.

Naiset saavat koulutusta muun muassa 
omista oikeuksistaan, keittiöpuutarhan pidosta, 
osuuskunnan perustamisesta tuotteiden myy-
miseksi sekä vihannesten ympärivuotisesta vilje-
lystä. Yhteisöryhmien kautta naiset pystyvät ot-
tamaan lainan pienyrityksen perustamiseen tai 

toimeentulon parantamiseen. Yhdessä valtion 
viranomaisten kanssa eri yhteisöissä on tuet-
tu esimerkiksi kastelujärjestelmien rakentamista.

Yksi tärkeimmistä toimista, joihin naisryh-
mät ovat koulutuksen ansiosta ryhtyneet, on 
valtion myöntämien sosiaalitukien saaminen yh-
teisöjen ulottuville sekä esimerkiksi invalidikort-
tien, lesken tai yksinhuoltajan status korttien ja 
henkilöllisyys-, avioliitto-, syntymä- tai kuolinto-
distusten myöntäminen.

Naisryhmillä on myös tärkeä rooli perhe-
väkivallan tunnistamisessa ja poistamisessa omin 
toimin ja tarvittaessa poliisin avulla. Äitiys terveys, 
terveellinen ruokavalio ja hygienia kuuluvat 
myös aiheisiin, joita on käsitelty naisryhmissä 
hyvin tuloksin.
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Luterilaiset kehitysyhteistyö 
hankkeet osana 

kansalaisyhteiskuntaa Intiassa

Ville Päivänsalo

Johdanto

Kristillislähtöisellä humanitaarisella työllä ja 
kehitysyhteistyöllä on pitkät ja vaikutusvaltaiset 
perinteet Intiassa. Länsimaisten lähetys-
järjestöjen toiminnan on kuitenkin usein miel-
letty olevan kytköksissä brittiläiseen siirtomaa-
historiaan. Tämä on osaltaan vaikeuttanut 
kyseisten järjestöjen toimintaedellytyksiä tässä 
vuodesta 1947 alkaen itsenäisessä maassa. Väki-
luvultaan maailman toiseksi suurimmassa ja kult-
tuuriperimältään poikkeuksellisen moninaisessa 
Intiassa on silti edelleen runsaasti protestanttis-
ten järjestöjen ja kirkkojen kehitys hankkeita ja 
satoja sairaaloita (Christian Medical Association 
India, CMAI 2018; Missionaries Health Services 
2018). Tässä artikkelissa huomion kohteena on 
erityisesti protestanttis-luterilainen terveystyö 
ymmärrettynä laajasti osana kehitysyhteistyötä. 
Keskustelen artikkelissa siitä, miten työ on voi-
nut jatkua juuri terveydenhoidon alalla ja mil-
laisia uusia, terveellistä elämää kestävällä tavalla 
tukevia hankkeita ja yhteistyön malleja on viime 
vuosikymmeninä kehitetty.

Kysymys useimpien alan järjestöjen 
”uskonnollis taustaisuudesta” on pintapuo-
lisesti katsoen yksin kertainen: vaikka kris-
tillinen usko on tärkeä osa toiminnan mo-
tivaatiotaustaa, itse työ on luonteeltaan 
tavanomaista sairaanhoitoa tai muuta avus-
tus- tai kehitystyötä. Kun kristillistaustainen 

Miten kristillinen 
terveystyö voi toimia 

moniuskontoisessa 
ja väestöpohjaltaan 
laajassa Intiassa?

Vaikuttaako 
hindunationalismi 

ja kaventunut 
kansalaisyhteiskunta 

kristillisten järjestöjen 
työhön?

Miten kansain
välisen yhteisön 
tulisi suhtautua 

terveysalan voittoa 
tavoittelemattomiin 

toimijoihin?

työ kuitenkin sijoitetaan laajempaan historial-
liseen, kulttuuriseen, uskonnolliseen ja poliitti-
seen kontekstiin, sen ymmärtäminen paljastuu 
pian varsin mutkikkaaksi haasteeksi. Samalla 
kristillistaustaisen terveys- ja kehityssektorin 
toimijoiden laaja kirjo Intiassa alkaa hieman 
avautua. Tällöin on heti mainittava Äiti Teresan 
työ Kalkutassa, joka on ollut omiaan juurrutta-
maan roomalaiskatolisen terveys- ja kehitystyön 
vankaksi osaksi alueen kansalaisjärjestötoimin-
taa. Roomalaiskatolinen työ on Intiassa ylipäänsä 
paljon laajempaa kuin protestanttinen: jopa tu-
hannet roomalaiskatoliset terveysalan instituu-
tiot ansaitsisivat oman lukunsa (Catholic Health 
Association India 2018). Täs-
sä kirjoituksessa keskityn kui-
tenkin muutamiin luterilaisiin 
ja muihin protestanttisiin taus-
toihin pohjautuviin työmuotoi-
hin, joista monilla on kiinnos-
tavia pohjoiseurooppalaisia 
ja nimen omaan pohjoismai-
sia yhteyksiä. Lisäksi erityisesti 
uskonnollistaustaisuuden kä-
site on tavallaan kiinnostava 
juuri luterilaisessa kontekstissa: 
toisinaan se vaikuttaa häviävän 
lähes näkymättömiin, mutta 
toisinaan se nousee esiin hy-
vinkin vahvasti toimintaa luonnehtivana tekijänä.

Kun vierailin luterilaisessa Beteshda-sai-
raalassa Etelä-Intian Amburissa vuonna 2014, 
sairaalan johtava ylilääkäri kertoi olevansa us-
konnoltaan hindu. Kysyin häneltä, kokevatko 
sairaalan valta osin ei-kristityt potilaat jotenkin 
ongelmalliseksi, että kyseessä on julkilausutus-
ti kristillinen sairaala. Minulla ei kuitenkaan ol-
lut vaikeuksia uskoa kieltävää vastausta hindu-
laisen johtavan ylilääkärin suusta. Tämän lähes 
90-vuotiaan, nykyisin noin 200 vuodepaikan sai-
raalan (Beteshda Hospital 2018) toimintatapoi-
hin näytti juurtuneen varsin syvään ajatus siitä, 
ettei siellä kohdella sen enempää työntekijöitä 

kuin potilaitakaan eri tavoin heidän uskontonsa 
perusteella. Sairaalan henkilökunnan tehtävänä 
on hoitaa kaikkia potilaita niin hyvin kuin noissa 
varsin niukoissa oloissa on mahdollista.

Kyseisen sairaalan uskontotaustaisuus ei toi-
saalta ole ollut lainkaan piilossa. Heprean kielinen 
sana sairaalan nimessä tarkoittaa ”armon taloa”. 
Portilla on puolestaan näkyvästi esillä mot-
to ”Me hoidamme, Jumala parantaa”. Kyseis-
tä sairaalaa voi pitää esimerkkinä varsin pit-
källe moniuskontoiseen intialaiseen kulttuuriin 
ja yhteiskuntaan sopeutuneesta protestanttis- 
luterilaisesta sairaalasta maan syrjäseuduil-
la. Samalla sairaala joutuu kuitenkin sinnittele-

mään varsin niukoilla taloudel-
lisilla voimavaroilla. Mikään ei 
takaa, etteikö se joutuisi vä-
hitellen muuntautumaan käy-
tännössä täysin yrityslogiikalla 
toimivaksi yksityissairaalaksi. 
Mutta voisiko se tällöin to-
teuttaa nykyiseen missioon-
sa kuuluvaa periaatetta tarjo-
ta laadukasta hoitoa potilaan 
maksukyvystä ri ippumat-
ta? (Bethesda Hospital 2018, 
Vision and Mission). Kysymys 
nivoutuu laajaan kuvaan inhi-
millisen kehityksen ydinhaas-

teesta yli 1,3 miljardin ihmisen Intiassa. Vaikka 
taloudellinen kehitys on vienyt laajoja väes-
tönosia myös inhimillisen kehityksen kannalta 
eteenpäin, jopa sadat miljoonat joutuvat edel-
leen elämään joko äärimmäisessä köyhyydessä 
tai sen rajamailla ja juuri heidän oikeutensa laa-
dukkaaseen hoitoon on jatkuvasti uhanalainen.

Seuraavassa luon ensin lyhyen katsauksen 
alan kirjallisuuteen ja sen katvealueisiin. Tämän 
jälkeen tarkastelen erityisesti protestanttiskris-
tillisen terveys- ja kehitysyhteistyön kysymyksiä 
lyhyen historiallisen katsauksen ja viimeaikais-
ten esimerkkien kautta. Yksi jälkimmäisistä on 
Lutheran World Service India Trust (LWSIT) 

Vaikka 
kristillinen 

usko on tärkeä 
osa toiminnan 
motivaatiotaustaa, 
työ on luonteeltaan 
tavanomaista 
sairaanhoitoa tai 
muuta avustus- tai 
kehitystyötä.
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Luterilaiset kehitysyhteistyö 
hankkeet osana 

kansalaisyhteiskuntaa Intiassa

Ville Päivänsalo

Johdanto

Kristillislähtöisellä humanitaarisella työllä ja 
kehitysyhteistyöllä on pitkät ja vaikutusvaltaiset 
perinteet Intiassa. Länsimaisten lähetys-
järjestöjen toiminnan on kuitenkin usein miel-
letty olevan kytköksissä brittiläiseen siirtomaa-
historiaan. Tämä on osaltaan vaikeuttanut 
kyseisten järjestöjen toimintaedellytyksiä tässä 
vuodesta 1947 alkaen itsenäisessä maassa. Väki-
luvultaan maailman toiseksi suurimmassa ja kult-
tuuriperimältään poikkeuksellisen moninaisessa 
Intiassa on silti edelleen runsaasti protestanttis-
ten järjestöjen ja kirkkojen kehitys hankkeita ja 
satoja sairaaloita (Christian Medical Association 
India, CMAI 2018; Missionaries Health Services 
2018). Tässä artikkelissa huomion kohteena on 
erityisesti protestanttis-luterilainen terveystyö 
ymmärrettynä laajasti osana kehitysyhteistyötä. 
Keskustelen artikkelissa siitä, miten työ on voi-
nut jatkua juuri terveydenhoidon alalla ja mil-
laisia uusia, terveellistä elämää kestävällä tavalla 
tukevia hankkeita ja yhteistyön malleja on viime 
vuosikymmeninä kehitetty.

Kysymys useimpien alan järjestöjen 
”uskonnollis taustaisuudesta” on pintapuo-
lisesti katsoen yksin kertainen: vaikka kris-
tillinen usko on tärkeä osa toiminnan mo-
tivaatiotaustaa, itse työ on luonteeltaan 
tavanomaista sairaanhoitoa tai muuta avus-
tus- tai kehitystyötä. Kun kristillistaustainen 

Miten kristillinen 
terveystyö voi toimia 

moniuskontoisessa 
ja väestöpohjaltaan 
laajassa Intiassa?

Vaikuttaako 
hindunationalismi 

ja kaventunut 
kansalaisyhteiskunta 

kristillisten järjestöjen 
työhön?

Miten kansain
välisen yhteisön 
tulisi suhtautua 

terveysalan voittoa 
tavoittelemattomiin 

toimijoihin?

työ kuitenkin sijoitetaan laajempaan historial-
liseen, kulttuuriseen, uskonnolliseen ja poliitti-
seen kontekstiin, sen ymmärtäminen paljastuu 
pian varsin mutkikkaaksi haasteeksi. Samalla 
kristillistaustaisen terveys- ja kehityssektorin 
toimijoiden laaja kirjo Intiassa alkaa hieman 
avautua. Tällöin on heti mainittava Äiti Teresan 
työ Kalkutassa, joka on ollut omiaan juurrutta-
maan roomalaiskatolisen terveys- ja kehitystyön 
vankaksi osaksi alueen kansalaisjärjestötoimin-
taa. Roomalaiskatolinen työ on Intiassa ylipäänsä 
paljon laajempaa kuin protestanttinen: jopa tu-
hannet roomalaiskatoliset terveysalan instituu-
tiot ansaitsisivat oman lukunsa (Catholic Health 
Association India 2018). Täs-
sä kirjoituksessa keskityn kui-
tenkin muutamiin luterilaisiin 
ja muihin protestanttisiin taus-
toihin pohjautuviin työmuotoi-
hin, joista monilla on kiinnos-
tavia pohjoiseurooppalaisia 
ja nimen omaan pohjoismai-
sia yhteyksiä. Lisäksi erityisesti 
uskonnollistaustaisuuden kä-
site on tavallaan kiinnostava 
juuri luterilaisessa kontekstissa: 
toisinaan se vaikuttaa häviävän 
lähes näkymättömiin, mutta 
toisinaan se nousee esiin hy-
vinkin vahvasti toimintaa luonnehtivana tekijänä.

Kun vierailin luterilaisessa Beteshda-sai-
raalassa Etelä-Intian Amburissa vuonna 2014, 
sairaalan johtava ylilääkäri kertoi olevansa us-
konnoltaan hindu. Kysyin häneltä, kokevatko 
sairaalan valta osin ei-kristityt potilaat jotenkin 
ongelmalliseksi, että kyseessä on julkilausutus-
ti kristillinen sairaala. Minulla ei kuitenkaan ol-
lut vaikeuksia uskoa kieltävää vastausta hindu-
laisen johtavan ylilääkärin suusta. Tämän lähes 
90-vuotiaan, nykyisin noin 200 vuodepaikan sai-
raalan (Beteshda Hospital 2018) toimintatapoi-
hin näytti juurtuneen varsin syvään ajatus siitä, 
ettei siellä kohdella sen enempää työntekijöitä 

kuin potilaitakaan eri tavoin heidän uskontonsa 
perusteella. Sairaalan henkilökunnan tehtävänä 
on hoitaa kaikkia potilaita niin hyvin kuin noissa 
varsin niukoissa oloissa on mahdollista.

Kyseisen sairaalan uskontotaustaisuus ei toi-
saalta ole ollut lainkaan piilossa. Heprean kielinen 
sana sairaalan nimessä tarkoittaa ”armon taloa”. 
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ja yhteiskuntaan sopeutuneesta protestanttis- 
luterilaisesta sairaalasta maan syrjäseuduil-
la. Samalla sairaala joutuu kuitenkin sinnittele-

mään varsin niukoilla taloudel-
lisilla voimavaroilla. Mikään ei 
takaa, etteikö se joutuisi vä-
hitellen muuntautumaan käy-
tännössä täysin yrityslogiikalla 
toimivaksi yksityissairaalaksi. 
Mutta voisiko se tällöin to-
teuttaa nykyiseen missioon-
sa kuuluvaa periaatetta tarjo-
ta laadukasta hoitoa potilaan 
maksukyvystä ri ippumat-
ta? (Bethesda Hospital 2018, 
Vision and Mission). Kysymys 
nivoutuu laajaan kuvaan inhi-
millisen kehityksen ydinhaas-

teesta yli 1,3 miljardin ihmisen Intiassa. Vaikka 
taloudellinen kehitys on vienyt laajoja väes-
tönosia myös inhimillisen kehityksen kannalta 
eteenpäin, jopa sadat miljoonat joutuvat edel-
leen elämään joko äärimmäisessä köyhyydessä 
tai sen rajamailla ja juuri heidän oikeutensa laa-
dukkaaseen hoitoon on jatkuvasti uhanalainen.

Seuraavassa luon ensin lyhyen katsauksen 
alan kirjallisuuteen ja sen katvealueisiin. Tämän 
jälkeen tarkastelen erityisesti protestanttiskris-
tillisen terveys- ja kehitysyhteistyön kysymyksiä 
lyhyen historiallisen katsauksen ja viimeaikais-
ten esimerkkien kautta. Yksi jälkimmäisistä on 
Lutheran World Service India Trust (LWSIT) 

Vaikka 
kristillinen 

usko on tärkeä 
osa toiminnan 
motivaatiotaustaa, 
työ on luonteeltaan 
tavanomaista 
sairaanhoitoa tai 
muuta avustus- tai 
kehitystyötä.
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-järjestö, joka on jatkanut vuodesta 2008 al-
kaen edeltäjänsä Lutheran World Service In-
dia (LWSI) -järjestön työtä. Toinen nyky-
ajan tapaus esimerkki on Northern Evangelical 
Lutheran Church (NELC) -kirkon yllä pitämä 
Mohulpaharin sairaala ja siihen liittyvät kehitys-
projektit köyhässä Jharkhandin osavaltiossa. 
Sairaalan toiminta on paikallista ja lähes täysin 
omavaraista.

Näiden esimerkkien pohjalta palaan kysy-
mykseen tällaisten kansalaisyhteiskunnan toimi-
joiden tulevaisuudennäkymistä. LWSIT:n osalta 
viittaan sen päivitettyyn strategiaan ja orasta-
vaan yhteistyöhön uskonnollisesti tunnustuk-
settoman NNEdPro Global Center for Nut-
rition and Health -keskuksen (Cambridge, UK) 
kanssa opetuskeittiöprojektissa Kalkutan kahdel-
la slummi alueella. Mohulpaharin osalta kiinnitän 
huomiota laajemman yhteisön merkitykseen 
sairaalan koulutettuja työntekijöitä sitouttavana 
tekijänä. Lopulta muotoilen kaksi mallia, joiden 
mukaisesti lääkintälähetyksen perinteestä nou-
seva työ on voinut jatkua. Niiden päivitetty ym-
märtäminen voi myös auttaa esiteltyjen järjes-
töjen taustatraditioita, toimintaa ja kansainvälisiä 
yhteistyökumppaneita tukemaan inhimillistä ke-
hitystä Intiassa entistä paremmin.

Keskustelua ja 
kehityspoliittisten linjausten 
haasteita

Protestanttis-luterilainen terveystyö nyky- 
Intiassa on aihe, jonka liepeillä on käyty tut-
kimuksellista keskustelua. Työn historias-
ta on kirjoitettu melko paljon, tosin jok-
seenkin hajanaisesti. Lääkintä lähetyksen ja 
parantumisen teologian historiaa käsittele-
vissä tutkimuksissa tarjotaan asian tuntevia 
katsauksia aiheeseen (Grundmann 2005; 
Porterfield 2005). Uusimpien kehityskulkujen 

osalta tärkeimpiä lähteitä ovat puolestaan käy-
tännön toimijoiden omat raportit ja strategiat, 
joihin viittaan soveltuvin osin tuonnempana.

1900-lopulla sekä Intiassa että länsimaissa 
keskusteltiin parantumisen teologiasta, paran-
tavasta yhteisöllisyydestä ja oikeudesta ter-
veyteen (esim. Campbell 1995; Sulmasy 1997; 
CMAI 1997b). Kristillisen terveystyön kipu-
pisteistä matalan tulotason maissa löytyy niin 
ikään tutkimusta (esim. Asante 1998). Kirkko-
jen Maailmanneuvoston (KMN) yhteydessä toi-
mineen Kristillisen Lääkintäneuvoston (Chris-
tian Medical Council, CMC), Saksan Kristillisen 
Lääkintä lähetysseuran (DIFAEM) ja Intian Kris-
tillisen Lääkäriliiton (Christian Medical Associati-
on of India, CMAI) julkaisut ovat tässä keskeisiä, 
samoin esimerkiksi maineikkaan eteläintialai-
sen Christian Medical College and Hospital, 
Vellore-järjestön (CMC Vellore) julkaisut. Kris-
tillisen terveystyön painopisteen siirtyminen 
HIV/AIDS-pandemiaan 1980-luvulta alkaen ja 
Kristillisen Lääkintäneuvoston toimintaan koh-
distuneet rajut leikkaukset Kirkkojen Maailman-
neuvostossa (KMN) vuosisadan lopulla johti-
vat teologista keskustelua poispäin terveysalan 
kehitysyhteistyöstä. Samalla parantamisen teo-
logiasta puhuttiin KMN:ssa yhä enemmän niin 
globaalisti, että ruohonjuuritason kehitysyhteis-
työn kysymykset jäivät osin sivuun. Globaalis-
ti nousussa ollut karismaattinen, lähinnä hel-
luntailaisuuteen liittyvä parantumisen teologia 
on kyllä herättänyt keskustelua (esim. Freeman 
2012). Nyttemmin myös ei-karismaattista pa-
rantumisen teologiaa on alettu löytämään uu-
destaan jopa länsimaisten valtavirtateologien 
keskuudessa (esim. Cavanaugh 2016). Uskon-
non paluu keskeiseksi kehitysyhteistyöteemaksi 
kansainvälisessä kehityspoliittisessa keskustelus-
sa on osaltaan tuonut uutta kiinnostusta myös 
kristillistaustaista terveystyötä kohtaan glo-
baalissa etelässä. Suuret vaihtelut maiden ke-
hitystasoissa, poliittis-yhteiskunnallisissa olois-
sa ja uskonnollis-kulttuurisissa muuttujissa ovat 

kuitenkin vaikeuttaneet aihepiirin systemaattis-
ta käsittelyä.

Julkiset terveyspalvelut ovat kyllä parantu-
neet useimmissa matalankin tulotason mais-
sa. Onkin usein toivottu, ettei kristillistaustaisia 
kansalaisjärjestöjä enää juurikaan tarvittaisi ai-
nakaan sellaisissa taloudeltaan kasvavissa mais-
sa kuten Intia. Julkiseen terveydenhuoltoon 
osoitetut summat ovat kuitenkin jääneet siel-
lä hämmentävän pieniksi. Vaikka peruspalvelut 
ovat periaatteessa tarjolla 
jopa ilmaiseksi, niiden laa-
dun nostaminen lähelle-
kään länsimaista tasoa on 
vielä kaukainen tavoite var-
sinkin syrjäseuduilla. Myös 
jatkuva väestön kasvu vai-
keuttaa inhimillistä kehitys-
tä alituisesti. Maan julkisen 
terveyssektorin kehityk-
sen hitautta on kritisoinut 
esimerkiksi talousnobelisti 
Amartya Sen (Sen 2009; 
Drèze ja Sen 2013). 

Intialaisessa teologiassa yksi suurimpia 
ajatus malleja on ollut niin kutsuttu dalit-teologia, 
jonka keskiössä ovat Intian niin sanotut kastit-
tomat köyhät ja kärsivät (Onesimu 2012, 159). 
Viime aikoina tällainen näkökulma on nous-
sut esiin monesti HIV/AIDS-teeman kautta 
(Byamugisha ym. 2012). Merkittävimmät in-
tialaiset teologit ovat jatkaneet parantumisen 
teologian käsittelyä, kuten luterilaiseen kirkko- 
oppiin kohdennetussa teoksesta voidaan havaita 
(Sahayadhas 2013). Varsinaista heräämistä us-
konnon ja terveyden tematiikkaan kansallisena ja 
ylikansallisena oikeudenmukaisuuskysymyksenä 
ei ole kuitenkaan ollut näköpiirissä samaan ta-
paan kuin vaikkapa Etelä-Afrikassa (Internatio-
nal Religious Health Assets 2018). Kuten Sak-
san Lääkintälähetyksen Seuran vuoden 2014 
konferenssissa todettiin, Intiassa alan toimijat 
ovat edelleen suurelta osin omillaan: työtään 

jatkaneet järjestöt ovat oppineet tarvittavat it-
senäisen selviytymisen keinot, mutta muista 
moni on joutunut laittamaan lapun luukulle.

Tällaisissa olosuhteissa herää kehitys-
politiikan kannalta vääjäämättä kysymys, mi-
ten kansainvälisen yhteisön olisi suhtauduttava 
omillaan juuri ja juuri sinnitteleviin terveysalan 
voittoa tavoittelemattomiin toimijoihin. Näi-
den laatu riittäisi yleensä hyvin kilpailemaan 
tarvittaessa yksityisellä sektorilla, mutta kut-

sumus köyhien palvelemi-
seen ei taivu paljaaseen 
l i iketoimintalogiikkaan. 
Talouskasvusta nauttivan 
Intian voisi toki toivoa tu-
kevan kristillislähtöistäkin 
sektoria, mutta useim-
missa osavaltioissa hindu- 
nationalistinen suuntaus 
on sen verran vankka, että 
laadukkaatkaan hankkeet 
eivät voi haaveilla merkit-
tävästä julkisesta tuesta. 
Tässä tilanteessa kristillis-

lähtöiset järjestöt kuten LWSIT voivat yrittää 
pitää uskonnollisen profiilinsa matalana. Toisaal-
ta uskontolähtöisyys on oikeasti oleellista niiden 
toiminnan motivaation ja myös paikallisen yh-
teistyön kannalta, eikä niiden voida mitenkään 
odottaa luopuvan kristillisestä identiteetistään.

Kristillislähtöisen 
terveystyön vaiheita

Protestanttinen lääkintälähetys Intiaan sai al-
kunsa 1700-luvulla Saksasta ja Britanniasta. 
Ensimmäisenä järjestönä säännöllisen lääkintä-
lähetyksen Intiaan nykyisen Chennain alueel-
le kykeni 1830-luvulla aloittamaan American 
Board of Commissioners for Foreign Missions 
(A.B.C.F.M.). Myös saksalainen protestanttinen, 

Uskontolähtöisyys 
on oikeasti oleellista 

järjestöjen toiminnan 
motivaation ja myös 
paikallisen yhteistyön 
kannalta, eikä järjestöjen 
voida mitenkään odottaa 
luopuvan kristillisestä 
identiteetistään.
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Lutheran Church (NELC) -kirkon yllä pitämä 
Mohulpaharin sairaala ja siihen liittyvät kehitys-
projektit köyhässä Jharkhandin osavaltiossa. 
Sairaalan toiminta on paikallista ja lähes täysin 
omavaraista.

Näiden esimerkkien pohjalta palaan kysy-
mykseen tällaisten kansalaisyhteiskunnan toimi-
joiden tulevaisuudennäkymistä. LWSIT:n osalta 
viittaan sen päivitettyyn strategiaan ja orasta-
vaan yhteistyöhön uskonnollisesti tunnustuk-
settoman NNEdPro Global Center for Nut-
rition and Health -keskuksen (Cambridge, UK) 
kanssa opetuskeittiöprojektissa Kalkutan kahdel-
la slummi alueella. Mohulpaharin osalta kiinnitän 
huomiota laajemman yhteisön merkitykseen 
sairaalan koulutettuja työntekijöitä sitouttavana 
tekijänä. Lopulta muotoilen kaksi mallia, joiden 
mukaisesti lääkintälähetyksen perinteestä nou-
seva työ on voinut jatkua. Niiden päivitetty ym-
märtäminen voi myös auttaa esiteltyjen järjes-
töjen taustatraditioita, toimintaa ja kansainvälisiä 
yhteistyökumppaneita tukemaan inhimillistä ke-
hitystä Intiassa entistä paremmin.

Keskustelua ja 
kehityspoliittisten linjausten 
haasteita

Protestanttis-luterilainen terveystyö nyky- 
Intiassa on aihe, jonka liepeillä on käyty tut-
kimuksellista keskustelua. Työn historias-
ta on kirjoitettu melko paljon, tosin jok-
seenkin hajanaisesti. Lääkintä lähetyksen ja 
parantumisen teologian historiaa käsittele-
vissä tutkimuksissa tarjotaan asian tuntevia 
katsauksia aiheeseen (Grundmann 2005; 
Porterfield 2005). Uusimpien kehityskulkujen 

osalta tärkeimpiä lähteitä ovat puolestaan käy-
tännön toimijoiden omat raportit ja strategiat, 
joihin viittaan soveltuvin osin tuonnempana.

1900-lopulla sekä Intiassa että länsimaissa 
keskusteltiin parantumisen teologiasta, paran-
tavasta yhteisöllisyydestä ja oikeudesta ter-
veyteen (esim. Campbell 1995; Sulmasy 1997; 
CMAI 1997b). Kristillisen terveystyön kipu-
pisteistä matalan tulotason maissa löytyy niin 
ikään tutkimusta (esim. Asante 1998). Kirkko-
jen Maailmanneuvoston (KMN) yhteydessä toi-
mineen Kristillisen Lääkintäneuvoston (Chris-
tian Medical Council, CMC), Saksan Kristillisen 
Lääkintä lähetysseuran (DIFAEM) ja Intian Kris-
tillisen Lääkäriliiton (Christian Medical Associati-
on of India, CMAI) julkaisut ovat tässä keskeisiä, 
samoin esimerkiksi maineikkaan eteläintialai-
sen Christian Medical College and Hospital, 
Vellore-järjestön (CMC Vellore) julkaisut. Kris-
tillisen terveystyön painopisteen siirtyminen 
HIV/AIDS-pandemiaan 1980-luvulta alkaen ja 
Kristillisen Lääkintäneuvoston toimintaan koh-
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kuitenkin vaikeuttaneet aihepiirin systemaattis-
ta käsittelyä.

Julkiset terveyspalvelut ovat kyllä parantu-
neet useimmissa matalankin tulotason mais-
sa. Onkin usein toivottu, ettei kristillistaustaisia 
kansalaisjärjestöjä enää juurikaan tarvittaisi ai-
nakaan sellaisissa taloudeltaan kasvavissa mais-
sa kuten Intia. Julkiseen terveydenhuoltoon 
osoitetut summat ovat kuitenkin jääneet siel-
lä hämmentävän pieniksi. Vaikka peruspalvelut 
ovat periaatteessa tarjolla 
jopa ilmaiseksi, niiden laa-
dun nostaminen lähelle-
kään länsimaista tasoa on 
vielä kaukainen tavoite var-
sinkin syrjäseuduilla. Myös 
jatkuva väestön kasvu vai-
keuttaa inhimillistä kehitys-
tä alituisesti. Maan julkisen 
terveyssektorin kehityk-
sen hitautta on kritisoinut 
esimerkiksi talousnobelisti 
Amartya Sen (Sen 2009; 
Drèze ja Sen 2013). 

Intialaisessa teologiassa yksi suurimpia 
ajatus malleja on ollut niin kutsuttu dalit-teologia, 
jonka keskiössä ovat Intian niin sanotut kastit-
tomat köyhät ja kärsivät (Onesimu 2012, 159). 
Viime aikoina tällainen näkökulma on nous-
sut esiin monesti HIV/AIDS-teeman kautta 
(Byamugisha ym. 2012). Merkittävimmät in-
tialaiset teologit ovat jatkaneet parantumisen 
teologian käsittelyä, kuten luterilaiseen kirkko- 
oppiin kohdennetussa teoksesta voidaan havaita 
(Sahayadhas 2013). Varsinaista heräämistä us-
konnon ja terveyden tematiikkaan kansallisena ja 
ylikansallisena oikeudenmukaisuuskysymyksenä 
ei ole kuitenkaan ollut näköpiirissä samaan ta-
paan kuin vaikkapa Etelä-Afrikassa (Internatio-
nal Religious Health Assets 2018). Kuten Sak-
san Lääkintälähetyksen Seuran vuoden 2014 
konferenssissa todettiin, Intiassa alan toimijat 
ovat edelleen suurelta osin omillaan: työtään 

jatkaneet järjestöt ovat oppineet tarvittavat it-
senäisen selviytymisen keinot, mutta muista 
moni on joutunut laittamaan lapun luukulle.

Tällaisissa olosuhteissa herää kehitys-
politiikan kannalta vääjäämättä kysymys, mi-
ten kansainvälisen yhteisön olisi suhtauduttava 
omillaan juuri ja juuri sinnitteleviin terveysalan 
voittoa tavoittelemattomiin toimijoihin. Näi-
den laatu riittäisi yleensä hyvin kilpailemaan 
tarvittaessa yksityisellä sektorilla, mutta kut-

sumus köyhien palvelemi-
seen ei taivu paljaaseen 
l i iketoimintalogiikkaan. 
Talouskasvusta nauttivan 
Intian voisi toki toivoa tu-
kevan kristillislähtöistäkin 
sektoria, mutta useim-
missa osavaltioissa hindu- 
nationalistinen suuntaus 
on sen verran vankka, että 
laadukkaatkaan hankkeet 
eivät voi haaveilla merkit-
tävästä julkisesta tuesta. 
Tässä tilanteessa kristillis-

lähtöiset järjestöt kuten LWSIT voivat yrittää 
pitää uskonnollisen profiilinsa matalana. Toisaal-
ta uskontolähtöisyys on oikeasti oleellista niiden 
toiminnan motivaation ja myös paikallisen yh-
teistyön kannalta, eikä niiden voida mitenkään 
odottaa luopuvan kristillisestä identiteetistään.

Kristillislähtöisen 
terveystyön vaiheita

Protestanttinen lääkintälähetys Intiaan sai al-
kunsa 1700-luvulla Saksasta ja Britanniasta. 
Ensimmäisenä järjestönä säännöllisen lääkintä-
lähetyksen Intiaan nykyisen Chennain alueel-
le kykeni 1830-luvulla aloittamaan American 
Board of Commissioners for Foreign Missions 
(A.B.C.F.M.). Myös saksalainen protestanttinen, 

Uskontolähtöisyys 
on oikeasti oleellista 

järjestöjen toiminnan 
motivaation ja myös 
paikallisen yhteistyön 
kannalta, eikä järjestöjen 
voida mitenkään odottaa 
luopuvan kristillisestä 
identiteetistään.
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pääosin luterilaisten kirkkojen tukema lähetys-
lääkäritoiminta eteni merkittävästi 1800-luvulla. 
Tämän työn pioneereille modernia lääketiedettä 
hyödyntävä terveystyö ja naisten oikeuksien 
puolustaminen olivat yhtä aikaa sekä kaik-
kein vähäosaisimpien palvelua että paikallisten 
asukkaiden valmistelua evankeliumin vastaan-
ottamiseen (Vethanayagamony 2011: 93–94). 
A.B.C.F.M.-lähetti, tohtori Ida Scrudder ava-
si vuonna 1900 Etelä-Intiaan klinikan. Vello-
ren Christian Medical College and Hospitalista 
(CMC) rakentui pian yksi Intian 1900-luvun tär-
keimmistä terveystyön keskuksista ( Jeyakumar 
2002, 37–40; CMC 2011, 8).

Luterilaiset olivat kasvaneet 1900-luvun 
puoliväliin mennessä maassa merkittäväksi us-
konnolliseksi vähemmistöksi: vuonna 1952 
Intiassa arvioidaan olleen jo yli 560 000 kas-
tettua luterilaista (Swavely 1952, iii-v), monin-
kertaisesti enemmän kuin esimerkiksi noihin ai-
koihin Tansaniassa, missä luterilaisia oli vuonna 
1939 noin 85 000. (Lindquist 1982, 24.) Var-
sin merkittäväksi luterilaiseksi keskukseksi muo-
dostui norjalaisten ja tanskalaisten Pohjois-Intian 
Benagariaan vuonna 1867 perustama lähetys-
asema. Yhteisö laajeni sittemmin esimerkiksi 
vuonna 1948 Intiaan saapuneen norjalaisen lää-
kärin ja lähetystyöntekijän työn vaikutuksesta. 
Vähitellen kirkon yhteyteen rakennettiin jopa 
kuusi sairaalaa muun muassa sairaanhoitaja- ja 
kätilökoulun, neuvolan ja jopa teeviljelmän yh-
teyteen (Hodne 1967, iv, 105–113). Tällaisissa 
konteksteissa sairaanhoidon ja parantamisen ai-
heet ovat toki aivan keskeisiä kristinuskon kas-
vun ymmärtämiseksi Intiassa.

1900-luvun loppupuolelle tultaessa perin-
teisten lähetyssairaaloiden ylläpito alkoi käydä yhä 
haasteellisemmaksi. Niiden ylläpitokustannukset 
kasvoivat entistä kehittyneempien teknologioi-
den myötä ja kansainvälinen rahoitus terveys-
työlle oli päätynyt laskusuuntaan (CMAI 1997a, 
17–19). Vuonna 1947 itsenäistynyt Intia ei myös-
kään aina tarjonnut viisumeita lähetys lääkäreille 

noin vain. On puhuttu 1960-luvun paradig-
manmuutoksesta, jossa ”instituutioiden ku-
koistuksesta” siirryttiin kohti ennaltaehkäisevää 
hoitoa, terveyskoulutusta ja slummityötä 
(Valiaveettil ja Paravarakath 2003, 89–91). 
1950- and 1960-luvuilla CMAI:n koordinoimia 
keskeisiä työaloja olivat ennaltaehkäisevä lääke-
tiede, yhteisöllinen terveys, farmaseuttikoulutus 
ja perhesuunnittelu. Siten tämäkin järjestö siir-
si työnsä painopistettä pois kalliista sairaaloi-
den ylläpidosta terveyden yhteisölliseen edistä-
miseen, jonka nähtiin tarjoavan terveyshyötyjä 
monille huomattavasti sairaalahoitoa tehok-
kaammin (CMAI 1997a, 15–17). Muutoksen 
taustalla olivat siis kuitenkin myös poliittiset ja 
rahoitukselliset syyt.

Samoihin aikoihin alkoivat globaalisti katsoen 
muodostua nykyaikaisen kehitysyhteistyön ja 
humanitaarisen avustustyön ajatusmallit. Pro-
testanttiset kristilliset kirkot ympäri maailman 
alkoivat nähdä kehityskysymykset uudella taval-
la merkittäviksi viimeistään Kirkkojen maailman-
neuvoston New Delhin yleiskokouksen yhtey-
dessä vuonna 1961. Ceylonilla (sittemmin Sri 
Lanka) vuonna 1965 kokoontunut Itä-Aasian 
kristillinen konferenssi (The East Asian Chris-
tian Conference) korosti kehitystä innoittavaa 
”elävää teologiaa” (living theology), jonka nähtiin 
syntyneen elävän kirkon ja elävän yhteiskunnan 
vuorovaikutuksesta. (Thomas 2002, 61.) Lute-
rilaisessa Gurukul-instituutissa järjestettiin puo-
lestaan vuonna 1973 tohtori P. Davidin johdolla 
konferenssi, jossa inhimillisen kehityksen haas-
teita kytkettiin entistä ponnekkaammin yhteis-
kunnallisen oikeudenmukaisuuden vaatimuksiin 
(David 1973). Lopulta vuonna 1974 Luterilai-
nen Maailmanpalvelu perusti maaohjelmakseen 
Luterilaisen Maailmanpalvelun Intiassa (LWSI), 
joka rakentui suurelta osin muutamaa vuot-
ta aiemmin alkunsa saaneelle humanitaariselle 
pakolaistyölle Länsi-Bengalissa.

Luterilainen 
Maailmanpalvelu Intiassa – 
osa globaalia paradigmaa

Vuonna 1971 Intian Länsi-Bengalia kohtasi loh-
duton pakolaisten aalto. Itä-Bengalissa sijaitse-
va Bangladesh, joka oli vuoden alussa vielä Itä- 
Pakistan, kävi tuolloin veristä itsenäisyyssotaansa.
Ruoan, puhtaan veden, suojan ja lääkkeiden 
puutteessa pakolaisia kuoli massoittain alueel-
la, jota myös tulvat vaivasivat. Avustustyön-
tekijöitä oli paikalle kutsunut myös Luterilainen 
Maailmanpalvelu (The Lutheran World Service) 
(LWSI, 1979a). Intian Luterilainen Maailman-
palvelu saikin siten alkunsa tästä akuutissa hä-
dässä olleiden pakolaisten tarpeeseen vastaa-
misesta. Alusta asti se toimi hallituksen kanssa 
yhteistyössä.1

LWSI:n kenttätyö oli luonteeltaan uskon-
nollisesti tunnustuksetonta alusta alkaen, vaik-
ka sen uskontotaustaisuus olikin julkisesti näh-
tävillä. Esimerkiksi järjestön vuosiraportin 1978 
ala otsikkona oli ”kadotetun arvokkuuden pa-
lauttaminen”, eikä se sisältänyt juuri mitään us-
konnollisia viitteitä. Vuonna 1979 tämä vasta 
viisi vuotias järjestö oli jo varsin aktiivinen mo-
nella terveystyön alalla, kuten yhteisöllisen ter-
veyden edistämisessä, ravintolisien tarjoami-
sessa, terveyskoulutuksessa ja kotikäyntityössä 
(LWSI 1979b, appendix). LWSI:n kattojärjestön 
Luterilaisen Maailmanpalvelun dokumenteista 
teologiaa löytyy enemmän (esim. Ries 1978, 
13–15).

Vaikka LWSI:n työntekijät pyrkivät kuunte-
lemaan paikallisia toimijoita, siirtomaa historian 
valossa oli kuitenkin Intian hallinnon kannalta 
jatkuvasti haasteellista, että kyseessä oli län-
simaista käsin johdettu järjestö. Intiassa on 

helpompi toimia intialaisena järjestönä. Vuon-
na 2008 LWSI muuttuikin Intian Luterilaiseksi 
Maailman palveluksi (Lutheran World Service In-
dia Trust, LWSIT). Vaikka tämä Kalkutasta käsin 
johdettu kansallinen kansalaisjärjestö on edel-
leen toiminut merkittäviltä osin kansain välisin 
varoin, se on samalla lähentynyt paikallisia lu-
terilaisia kirkkoja.

Intian Luterilainen 
Maailmanpalvelu – nykyisiä 
työmuotoja

Intian Luterilaisen Maailmanpalvelun (LWSIT) 
mottona on ollut kaikkein viimeisimpien, vähäi-
simpien ja syrjäytyneimpien palvelu ja voimaan-
nuttaminen. Vaikka järjestön hankkeet ovat ta-
vanomaista humanitaarista työtä ja kehitys työtä, 
kristillisyys on ollut sen dokumenteissa selvästi 
esillä. Vuoden 2010 raportin esipuheessa tode-
taan muun muassa, että järjestöä on työn vai-
vojen keskellä ajanut eteenpäin visio ”Herran 
ja Pelastajan Jeesuksen Kristuksen haluamasta 
yhteiskunnasta” ja että kirjoittaja toivoo ja ru-
koilee, että ”kaikkivaltias Jumala tarjoaa työ-
hön kaiken tarvittavan voiman, rohkeuden ja 
uskalluksen” (LWSIT 2010, 3). Tällaisista sel-
keästi uskonnollisista sitaateista huolimatta 
LWSIT karttaa itse kehitystyön leimautumista 
uskonnolliseksi. Järjestön silloinen toiminnan-
johtaja painotti samaisen raportin alkusanoissa 
järjestön pyrkimystä ”oikeudenmukaisuuteen, 
tasa-arvoon ja syrjimättömyyteen” kaikissa 
hankkeissaan (LWSIT 2010, 5).

Vuonna 2010 LWSIT:n ydinprojektit keskit-
tyivät taloudelliseen voimaannuttamiseen ja ris-
kien vähentämiseen yhteiskunnallisten muutos-
ten keskellä (Social Transformation, Economic 
Empowerment and Risk Reduction, STEER) 
(LWSIT 2010, 40–41). Tämän ohjelman maa-
seutu- ja kaupunkihankkeisiin käytettiin lähes 

1 Järjestö työskenteli yhteistyössä erityisesti sellaisen hallituksen 

ohjelman kanssa, joka onnistui asuttamaan 13 782 maatonta 

tai koditonta Intiaan, pääosin pakolaisia Itä-Pakistanista (LWSI, 

1979a, Resettlement of the Landless and Homeless).
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pääosin luterilaisten kirkkojen tukema lähetys-
lääkäritoiminta eteni merkittävästi 1800-luvulla. 
Tämän työn pioneereille modernia lääketiedettä 
hyödyntävä terveystyö ja naisten oikeuksien 
puolustaminen olivat yhtä aikaa sekä kaik-
kein vähäosaisimpien palvelua että paikallisten 
asukkaiden valmistelua evankeliumin vastaan-
ottamiseen (Vethanayagamony 2011: 93–94). 
A.B.C.F.M.-lähetti, tohtori Ida Scrudder ava-
si vuonna 1900 Etelä-Intiaan klinikan. Vello-
ren Christian Medical College and Hospitalista 
(CMC) rakentui pian yksi Intian 1900-luvun tär-
keimmistä terveystyön keskuksista ( Jeyakumar 
2002, 37–40; CMC 2011, 8).

Luterilaiset olivat kasvaneet 1900-luvun 
puoliväliin mennessä maassa merkittäväksi us-
konnolliseksi vähemmistöksi: vuonna 1952 
Intiassa arvioidaan olleen jo yli 560 000 kas-
tettua luterilaista (Swavely 1952, iii-v), monin-
kertaisesti enemmän kuin esimerkiksi noihin ai-
koihin Tansaniassa, missä luterilaisia oli vuonna 
1939 noin 85 000. (Lindquist 1982, 24.) Var-
sin merkittäväksi luterilaiseksi keskukseksi muo-
dostui norjalaisten ja tanskalaisten Pohjois-Intian 
Benagariaan vuonna 1867 perustama lähetys-
asema. Yhteisö laajeni sittemmin esimerkiksi 
vuonna 1948 Intiaan saapuneen norjalaisen lää-
kärin ja lähetystyöntekijän työn vaikutuksesta. 
Vähitellen kirkon yhteyteen rakennettiin jopa 
kuusi sairaalaa muun muassa sairaanhoitaja- ja 
kätilökoulun, neuvolan ja jopa teeviljelmän yh-
teyteen (Hodne 1967, iv, 105–113). Tällaisissa 
konteksteissa sairaanhoidon ja parantamisen ai-
heet ovat toki aivan keskeisiä kristinuskon kas-
vun ymmärtämiseksi Intiassa.

1900-luvun loppupuolelle tultaessa perin-
teisten lähetyssairaaloiden ylläpito alkoi käydä yhä 
haasteellisemmaksi. Niiden ylläpitokustannukset 
kasvoivat entistä kehittyneempien teknologioi-
den myötä ja kansainvälinen rahoitus terveys-
työlle oli päätynyt laskusuuntaan (CMAI 1997a, 
17–19). Vuonna 1947 itsenäistynyt Intia ei myös-
kään aina tarjonnut viisumeita lähetys lääkäreille 

noin vain. On puhuttu 1960-luvun paradig-
manmuutoksesta, jossa ”instituutioiden ku-
koistuksesta” siirryttiin kohti ennaltaehkäisevää 
hoitoa, terveyskoulutusta ja slummityötä 
(Valiaveettil ja Paravarakath 2003, 89–91). 
1950- and 1960-luvuilla CMAI:n koordinoimia 
keskeisiä työaloja olivat ennaltaehkäisevä lääke-
tiede, yhteisöllinen terveys, farmaseuttikoulutus 
ja perhesuunnittelu. Siten tämäkin järjestö siir-
si työnsä painopistettä pois kalliista sairaaloi-
den ylläpidosta terveyden yhteisölliseen edistä-
miseen, jonka nähtiin tarjoavan terveyshyötyjä 
monille huomattavasti sairaalahoitoa tehok-
kaammin (CMAI 1997a, 15–17). Muutoksen 
taustalla olivat siis kuitenkin myös poliittiset ja 
rahoitukselliset syyt.

Samoihin aikoihin alkoivat globaalisti katsoen 
muodostua nykyaikaisen kehitysyhteistyön ja 
humanitaarisen avustustyön ajatusmallit. Pro-
testanttiset kristilliset kirkot ympäri maailman 
alkoivat nähdä kehityskysymykset uudella taval-
la merkittäviksi viimeistään Kirkkojen maailman-
neuvoston New Delhin yleiskokouksen yhtey-
dessä vuonna 1961. Ceylonilla (sittemmin Sri 
Lanka) vuonna 1965 kokoontunut Itä-Aasian 
kristillinen konferenssi (The East Asian Chris-
tian Conference) korosti kehitystä innoittavaa 
”elävää teologiaa” (living theology), jonka nähtiin 
syntyneen elävän kirkon ja elävän yhteiskunnan 
vuorovaikutuksesta. (Thomas 2002, 61.) Lute-
rilaisessa Gurukul-instituutissa järjestettiin puo-
lestaan vuonna 1973 tohtori P. Davidin johdolla 
konferenssi, jossa inhimillisen kehityksen haas-
teita kytkettiin entistä ponnekkaammin yhteis-
kunnallisen oikeudenmukaisuuden vaatimuksiin 
(David 1973). Lopulta vuonna 1974 Luterilai-
nen Maailmanpalvelu perusti maaohjelmakseen 
Luterilaisen Maailmanpalvelun Intiassa (LWSI), 
joka rakentui suurelta osin muutamaa vuot-
ta aiemmin alkunsa saaneelle humanitaariselle 
pakolaistyölle Länsi-Bengalissa.

Luterilainen 
Maailmanpalvelu Intiassa – 
osa globaalia paradigmaa

Vuonna 1971 Intian Länsi-Bengalia kohtasi loh-
duton pakolaisten aalto. Itä-Bengalissa sijaitse-
va Bangladesh, joka oli vuoden alussa vielä Itä- 
Pakistan, kävi tuolloin veristä itsenäisyyssotaansa.
Ruoan, puhtaan veden, suojan ja lääkkeiden 
puutteessa pakolaisia kuoli massoittain alueel-
la, jota myös tulvat vaivasivat. Avustustyön-
tekijöitä oli paikalle kutsunut myös Luterilainen 
Maailmanpalvelu (The Lutheran World Service) 
(LWSI, 1979a). Intian Luterilainen Maailman-
palvelu saikin siten alkunsa tästä akuutissa hä-
dässä olleiden pakolaisten tarpeeseen vastaa-
misesta. Alusta asti se toimi hallituksen kanssa 
yhteistyössä.1

LWSI:n kenttätyö oli luonteeltaan uskon-
nollisesti tunnustuksetonta alusta alkaen, vaik-
ka sen uskontotaustaisuus olikin julkisesti näh-
tävillä. Esimerkiksi järjestön vuosiraportin 1978 
ala otsikkona oli ”kadotetun arvokkuuden pa-
lauttaminen”, eikä se sisältänyt juuri mitään us-
konnollisia viitteitä. Vuonna 1979 tämä vasta 
viisi vuotias järjestö oli jo varsin aktiivinen mo-
nella terveystyön alalla, kuten yhteisöllisen ter-
veyden edistämisessä, ravintolisien tarjoami-
sessa, terveyskoulutuksessa ja kotikäyntityössä 
(LWSI 1979b, appendix). LWSI:n kattojärjestön 
Luterilaisen Maailmanpalvelun dokumenteista 
teologiaa löytyy enemmän (esim. Ries 1978, 
13–15).

Vaikka LWSI:n työntekijät pyrkivät kuunte-
lemaan paikallisia toimijoita, siirtomaa historian 
valossa oli kuitenkin Intian hallinnon kannalta 
jatkuvasti haasteellista, että kyseessä oli län-
simaista käsin johdettu järjestö. Intiassa on 

helpompi toimia intialaisena järjestönä. Vuon-
na 2008 LWSI muuttuikin Intian Luterilaiseksi 
Maailman palveluksi (Lutheran World Service In-
dia Trust, LWSIT). Vaikka tämä Kalkutasta käsin 
johdettu kansallinen kansalaisjärjestö on edel-
leen toiminut merkittäviltä osin kansain välisin 
varoin, se on samalla lähentynyt paikallisia lu-
terilaisia kirkkoja.

Intian Luterilainen 
Maailmanpalvelu – nykyisiä 
työmuotoja

Intian Luterilaisen Maailmanpalvelun (LWSIT) 
mottona on ollut kaikkein viimeisimpien, vähäi-
simpien ja syrjäytyneimpien palvelu ja voimaan-
nuttaminen. Vaikka järjestön hankkeet ovat ta-
vanomaista humanitaarista työtä ja kehitys työtä, 
kristillisyys on ollut sen dokumenteissa selvästi 
esillä. Vuoden 2010 raportin esipuheessa tode-
taan muun muassa, että järjestöä on työn vai-
vojen keskellä ajanut eteenpäin visio ”Herran 
ja Pelastajan Jeesuksen Kristuksen haluamasta 
yhteiskunnasta” ja että kirjoittaja toivoo ja ru-
koilee, että ”kaikkivaltias Jumala tarjoaa työ-
hön kaiken tarvittavan voiman, rohkeuden ja 
uskalluksen” (LWSIT 2010, 3). Tällaisista sel-
keästi uskonnollisista sitaateista huolimatta 
LWSIT karttaa itse kehitystyön leimautumista 
uskonnolliseksi. Järjestön silloinen toiminnan-
johtaja painotti samaisen raportin alkusanoissa 
järjestön pyrkimystä ”oikeudenmukaisuuteen, 
tasa-arvoon ja syrjimättömyyteen” kaikissa 
hankkeissaan (LWSIT 2010, 5).

Vuonna 2010 LWSIT:n ydinprojektit keskit-
tyivät taloudelliseen voimaannuttamiseen ja ris-
kien vähentämiseen yhteiskunnallisten muutos-
ten keskellä (Social Transformation, Economic 
Empowerment and Risk Reduction, STEER) 
(LWSIT 2010, 40–41). Tämän ohjelman maa-
seutu- ja kaupunkihankkeisiin käytettiin lähes 

1 Järjestö työskenteli yhteistyössä erityisesti sellaisen hallituksen 

ohjelman kanssa, joka onnistui asuttamaan 13 782 maatonta 

tai koditonta Intiaan, pääosin pakolaisia Itä-Pakistanista (LWSI, 

1979a, Resettlement of the Landless and Homeless).
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miljoona Yhdysvaltain dollaria. Kustannuksiltaan 
suuria projektiryhmiä olivat myös katas trofiapu 
ja toipuminen sekä monet vähemmän kiireel-
liset hankkeet. Kaikkinensa kustannukset olivat 
vuonna 2010 noin 3,3 miljoonaa Yhdysvaltain 
dollaria. 2010-luvun mittaan LWSIT on kuiten-
kin joutunut supistamaan toimintaansa huomat-
tavasti (LWSIT 2016, 39).

Maaseudun STEER-hankkeet olivat edelleen 
keskeisiä LWSIT:n työssä vuonna 2016 (LWSIT 
2016, 8, 17, 43). Gender-projektit olivat entistä 
näkyvämmin esillä. Vahvasti esillä oli nyt myös 
rauhantyö Assamissa ja aiemmin pienimuotoi-
semmin toiminut yhteisötukihanke kivilouhos-
ympäristössä. Katastrofiavun määrä oli laskenut 
aiemmasta murto-osaan, vaikka järjestön ohjel-
massa olivatkin tulvaprojektit Tamil Nadussa ja 
Assamissa. 

LWSIT toteutti terveystyötä kiinteäs-
sä yhteis työssä hallituksen kanssa jo olemassa 
olevissa tiloissa. Työssä tuettiin pääsyä perus-
terveydenhuoltoon ja terveyskoulutukseen 
sekä kaupungeissa että maaseuduilla. Keskei-
siä aktiviteetteja siinä 
ovat olleet esimerkiksi sa-
nitaatio- ja ravitsemus-
koulutusleirit sekä HIV/
AIDS-työ, samoin veden 
desinfiointi, kotipuutar-
hojen hoitaminen ja nuo-
rison terveyskasvatus. 
Tapaus esimerkissä noste-
taan esiin tuberkuloosista 
toipunut mies, joka pys-
tyy nyt työskentelemään 
elättääkseen perheensä. 

(LWSIT 2016, 22–24.)
Hyvä terveys on samalla syytä nähdä kes-

keisenä päämääränä valtaosassa LWSIT:n 
kehityshankkeita, aivan läheisesti esimerkiksi kes-
tävän toimeentulon ja ruokaturvan hankkeissa. 
Lisäksi vaikkapa yhteisön vastustuskykyisyyttä 
ympäristön- ja ilmastonmuutokselle, koulutusta, 

rauhaa, asumisoloja ja sukupuolten tasa-arvoa 
edistävät hankkeet tukevat samalla huomatta-
vasti hyvää terveyttä. Onkin perusteltua todeta, 
että LWSIT:n rooli varsinaisen terveyden hoidon 
alalla on ollut melko pieni, mutta sen työn ter-
veysvaikutukset ovat olleet varsin suuret. Samal-
la on hyvä muistaa, että moni luterilainen kirk-
ko pitää Intiassa edelleen yllä myös merkittävää 
terveydenhoitotyötä.

Mohulpaharin sairaala 
ja muita kristillisiä 
terveysinstituutioita

Intian kristillisellä lääkintäjärjestöllä (CMAI) oli 
alkuvuodesta 2017 yli 330 jäseninstituutiota. 
Näistä suurin osa on sairaaloita, mutta muka-
na on myös terveyskeskuksia ja yhteisö ohjelmia 
sekä lääketieteellisiä oppilaitoksia. Eniten 
terveys instituutioita oli helmikuun 2017 listauk-
sen mukaan Tamil Nadussa, Keralassa ja Andra 

Pradeshissa . Huomat-
tava osa CMAI:n jäsen  - 
sai raaloista sijaitsee syrjäi-
sillä seuduilla ja palvelee 
marginaalisia ihmisryhmiä 
(CMAI 2010; 2018).

Kaikki nämä instituu-
tiot eivät kytkeydy oleel-
lisesti mihinkään tiettyyn 
protestanttiseen tunnus-
tuskuntaan. Maan lute-
rilaisista kirkoista suurin, 
United Evangelical Luthe-
ran Church in India (UEL-

CI), julkaisi kuitenkin vuonna 2010 esitteen 
nimenomaan Intian luterilaisista terveyspalve-
luista. Sen mukaan kaikkiaan kahdeksalla maan 
luterilaisella kirkolla on yhteensä 33 luterilais-
ta sairaalaa (UELCI 2010, 2). Kaikki niistä eivät 
välttämättä pysty toimimaan kunnolla, mutta 

Yhteisön vastustus-
kykyisyyttä 

ympäristön- ja ilmaston-
muutokselle, koulutusta, 
rauhaa, asumisoloja ja 
sukupuolten tasa-arvoa 
edistävät hankkeet tukevat 
samalla huomattavasti 
hyvää terveyttä.

mitään romahdusta alalla ei näytä tapahtuneen. 
Ajan tasaisten tietojen hankkimista vaikeuttaa se, 
että National Lutheran Health & Medical Board 
NLHMB (2018) on ollut muutosten keskellä: 
UELCI on äskettäin eronnut sen jäsenyydestä. 

Yksi merkittävimpiä luterilaisten kirkkojen 
omistamia sairaaloita Intiassa on Mohulpahari 
Christian Hospital köyhässä Jharklandin osa-
valtiossa, joitakin satoja kilometrejä Kalkutasta 
luoteeseen. Se sai alkunsa kahden tanskalaisen 
lääkärin saavuttua vuonna 1915 tälle alueelle 
Benagariaan työskentelemään lähetyslääkäreinä 
Ebenezer-kirkon yhteydessä. Varsinaisen sairaa-
lan rakentaminen alkoi jo seuraavana vuonna. 
Sairaala siirrettiin Mohulpaharin teologisen se-
minaarin yhteyteen vuonna 1950. Nykyisin se 
on läheisessä Dhumkan kaupungissa keskustoi-
mistoaan pitävän Pohjoisen evankelis-luterilaisen 
kirkon (Northern Evangelical Lutheran Church, 
NELC) omistuksessa. Sairaala tarjoaa palvelui-
ta varsin monipuolisesti aina kirurgiasta ja gy-
nekologiasta ortopediaan ja tartuntatauteihin. 
Se toimii myös tukikohtana seurakuntalähtöisel-
le yhteisöterveysprojektille ja edellä mainitulle 
yhteisötukiprojektille kivilouhosympäristössä 
(Soren ym. 2017, 101).

Sairaala tulee nykyisin toimeen jotakuinkin 
omillaan, pääasiassa potilasmaksurahoituksella. 
Se joutuu kuitenkin kohtaamaan jatkuvasti ta-
loudellisia vaikeuksia, joihin se saa jonkin verran 
tukea. Sairaala pyrkii perustamaan erityisen ra-
haston köyhiä sairaita varten (Soren ym. 2017, 
101). Vieraillessani paikan päällä lokakuussa 
2017 kysyin keskeisiltä lääkäreiltä ja muun 
henkilö kunnan edustajilta, miten sairaalan ta-
loudelliset haasteet heijastuvat heidän tilantee-
seensa. He totesivat, ettei heidän palkkatason-
sa ole sama kuin mitä he voisivat saada muualla 
– varsinkin isommissa kaupungeissa. Erityisesti 
lääkäreille on monesti myös merkittävä haas-
te, että pikkupaikkakuntien koulutustarjonta 
on heidän lapsilleen kovin rajallinen. Hoidon 
korkean tason ylläpitämiseksi tämänkaltaiset 

sairaalat joutuvatkin usein jatkuvasti kamp-
pailemaan houkutellakseen hyviä lääkäreitä 
työntekijöikseen.

Mohulpaharin sairaalan vastuuhenkilöiden 
mukaan sen päätarkoitus on ”palvella ihmis-
kuntaa Jumalan kunniaksi” ja potilaita hoidetaan 
siellä ”rakastavasti ja välittävästi kuten meidän 
Herramme ja mestarimme Jeesus Kristus itse 
opetti” (Soren ym. 2017, 101). Intian kristilli-
sille sairaaloille tyypilliseen tapaan siellä palve-
lee myös aktiivinen sairaalasielunhoidon osas-
to, jonka johdolla huolehditaan potilaiden ja 
sairaalahenkilökunnan hengellisistä tarpeista. 
Koska fyysistä ja psyykkistä hoitoa tarjotaan kai-
kille uskonnosta riippumatta, kristillinen sielun-
hoito ei voi olla kaikille samalla tavalla avuksi – 
sitä kuitenkin tarjotaan.

Sairaalan yhteydessä toimii sairaanhoitaja-
opisto. Yhdessä nämä instituutiot muodostavat 
eloisan kristillisen parantumisen yhteisön, joka 
palvelee varsin laajasti koko lähiseutua. Ympäri 
Intiaa lähtevien sairaanhoitajien kautta sen vai-
kutus on paljon laajempikin. Samalla sairaala-
kompleksi on osa Pohjoisen evankelis-luteri-
laisen kirkon yhteisöä. Hengellisen luonteensa 
ohella kyseessä on myös monia maallisen elä-
män ulottuvuuksia oleellisesti koskeva yhteisö. 
Toimintaan kuuluu esimerkiksi teeviljelmä ja eri-
näisiä muita kehityshankkeita (NELC 2017). Kun 
myös Intian talouskasvun voi odottaa vähitel-
len koituvan yhteisön hyödyksi jollain tavoin, voi 
ulkopuolinenkin kuvitella siihen kuulumisen ole-
van monelle maalliseltakin kannalta arvokas asia.

LWSIT:n strategisia haasteita 
ja uusi yhteistyömahdollisuus

Intian Luterilainen Maailmanpalvelu LWSIT jul-
kaisi vuonna 2017 uuden toiminnanjohtajansa 
Joseph V. Shajun johdolla strategisen suunnitel-
mansa vuosille 2018–2022. Järjestön motto on 
edelleen kaikkein viimeisimpien, vähäisimpien 
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miljoona Yhdysvaltain dollaria. Kustannuksiltaan 
suuria projektiryhmiä olivat myös katas trofiapu 
ja toipuminen sekä monet vähemmän kiireel-
liset hankkeet. Kaikkinensa kustannukset olivat 
vuonna 2010 noin 3,3 miljoonaa Yhdysvaltain 
dollaria. 2010-luvun mittaan LWSIT on kuiten-
kin joutunut supistamaan toimintaansa huomat-
tavasti (LWSIT 2016, 39).

Maaseudun STEER-hankkeet olivat edelleen 
keskeisiä LWSIT:n työssä vuonna 2016 (LWSIT 
2016, 8, 17, 43). Gender-projektit olivat entistä 
näkyvämmin esillä. Vahvasti esillä oli nyt myös 
rauhantyö Assamissa ja aiemmin pienimuotoi-
semmin toiminut yhteisötukihanke kivilouhos-
ympäristössä. Katastrofiavun määrä oli laskenut 
aiemmasta murto-osaan, vaikka järjestön ohjel-
massa olivatkin tulvaprojektit Tamil Nadussa ja 
Assamissa. 

LWSIT toteutti terveystyötä kiinteäs-
sä yhteis työssä hallituksen kanssa jo olemassa 
olevissa tiloissa. Työssä tuettiin pääsyä perus-
terveydenhuoltoon ja terveyskoulutukseen 
sekä kaupungeissa että maaseuduilla. Keskei-
siä aktiviteetteja siinä 
ovat olleet esimerkiksi sa-
nitaatio- ja ravitsemus-
koulutusleirit sekä HIV/
AIDS-työ, samoin veden 
desinfiointi, kotipuutar-
hojen hoitaminen ja nuo-
rison terveyskasvatus. 
Tapaus esimerkissä noste-
taan esiin tuberkuloosista 
toipunut mies, joka pys-
tyy nyt työskentelemään 
elättääkseen perheensä. 

(LWSIT 2016, 22–24.)
Hyvä terveys on samalla syytä nähdä kes-

keisenä päämääränä valtaosassa LWSIT:n 
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ja syrjäytyneimpien voimaannuttaminen. Sen 
kuusi painopistealuetta ovat puolestaan kes-
tävä toimeentulo, yhteisön vastustuskykyisyys, 
koulutus, terveys, rauha ja gender-kysymykset. 
Strategisten linjausten osalta järjestö keskit-
tyy edistämään näitä kapasiteetin vahvistami-
sen, mahdollisuuksien optimoinnin, oppimisen, 
kannatustyön, verkostoitumisen ja liittoutu-
misen sekä kirkollisen sektorin kumppanuuk-
sien kautta. Arvoina nimetään oikeudenmu-
kaisuus, läpinäkyvyys, tilivelvollisuus, tasa-arvo, 
arvokkuus, demokratia ja mukaan ottaminen. 
Kansain välisessä kehityskontekstissa hyvinkin 
tavanomaisilta kuulostavat painopisteet, stra-
tegiset linjaukset ja arvot eivät kuitenkaan ole 
Intiassa itsestäänselvyys. LWSIT tuo esiin, että 
se voi hyvinkin joutua niiden myötä vastak-
kainasetteluihin hindunationalistisen oikeiston 
kanssa. Esimerkiksi tässä se tarvitsee kumppa-
neidensa tukea (LWSIT 2017, 4).

LWSIT muotoilee mandaattinsa seuraa-
vasti: ”Toimiminen todistuksena Intian kirkko-
jen sitoutumisesta kumppanuuteen köyhien, 
marginalisoitujen ja ulossuljettujen kanssa hei-
dän etsiessään oikeudenmukaisuutta, ihmisoi-
keuksien täyttä toteutumista ja elämää arvok-
kuudessa harmonisessa suhteessa luontoon” 
(LWSIT  2017, 7). Samassa yhteydessä LWSIT 
korostaa, että se pyrkii muuttumaan pelkäs-
tä toteuttamis järjestöstä yhä enemmän myös 
teknisen tuen järjestöksi. Tämä liittyy tavoit-
teeseen vahvistaa yhteistyötä kirkkojen diako-
niatyön ja kirkollisten yhteisöjen kanssa luteri-
laisten ja myös muiden protestanttisten sekä 
ortodoksisten perinteiden piirissä. Tärkeimpi-
nä verkosto- ja yhteistyökumppaneinaan LW-
SIT esittelee globaalin tason kirkollisen ACT 
Alliancen, Aasian kirkollisen verkoston, maa-
ilmanlaajuisen humanitaarisen Core Humani-
tarian Standard Alliancen, Luterilaisen maa-
ilmanliiton ja Sphere India -yhteenliittymän 
kansallisten humanitaaristen järjestöjen kesken 
(LWSIT 2017, 8). 

Kontekstianalyysissaan LWSIT nostaa esiin 
esimerkiksi sen, että Intia on talouskehityk-
sestään huolimatta vasta 97. sijalla Globaalis-
sa nälkäindeksissä. Terveyden kannalta erittäin 
merkittävästi todetaan puolestaan lapsikuollei-
suuden olevan maassa edelleen varsin korkean: 
Intiassa kuoli yli 13 miljoonaa alle 5-vuotias-
ta vuonna 2013, eli lähes 3 700 lasta päiväs-
sä. Samalla hallitus on osoittanut edelleen vain 
3,8 prosenttia kuluistaan terveydenhuoltoon. 
Brutto kansantuotteeseen verrattuna vastaa-
va lukema oli vain 1,18 prosenttia, mikä on 
kansain välisesti vertailtuna erittäin alhainen 
(LWSIT 2017, 17).

Samalla rauhanomainen kehitys on Intias-
sa monin paikoin vaarassa ääriliikkeiden nou-
sun myötä. Osavaltiokohtaisissa skenaarioissa 
LWSIT tuo esille esimerkiksi Länsi-Bengalin ja 
Odishan haavoittuvuuden tulville ja hirmumyrs-
kyille. Jharkhandin osalta huomiota kiinnitetään 
muun muassa huomattaviin lukutaito eroihin 
miesten ja naisten välillä. Kuumuus ja siihen 
liittyvät metsäpalot ovat alueen yksi merkit-
tävimmistä riskeistä kehitykselle. Assam, jossa 
LWSIT tekee rauhantyötä, on samalla erityisen 
altis monenlaisille luonnonkatastrofeille alkaen 
tulvista ja maanjäristyksistä. (LWSIT 2017, 
21–23.) Tällaisten haasteiden edessä LWSIT 
joutuu kamppailemaan varsin rajallisen järjestö-
kapasiteettinsa sekä kumppanuusriippuvuuten-
sa kanssa. Myös esimerkiksi konfliktit monilla 
työalueilla ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden 
kaventunut tila ovat sille suuria haasteita (LW-
SIT 2017, 36–37).

LWSIT:lle on avautunut varsin kiinnos-
tava mahdollisuus uuteen yhteistyöhank-
keeseen uskonnollisesti tunnustuksettoman 
NNEdPro Global Center for Nutrition and Health 
-keskuksen kautta. Tämän hankkeen välityk-
sellä LWSIT näyttäisi pystyvän vastaamaan ai-
nakin ravitsemuskehityksen haasteisiin merkit-
tävällä tavalla. NNEdPro (2018) on pienehkö 
mutta kuitenkin globaalisti toimiva ajatuspaja ja 

kehitys järjestö. Sen erityisvahvuus on huipputason 
ravitsemustieteellinen tutkimus, johon liittyen 
se onnistui myös perustamaan opetuskeittiöt 
kahdelle Kalkutan slummialueelle vuonna 2017. 
Vapaaehtoisten tuella NNEdPro tarjoaa slum-
mien asukkaille huipputieteeseen perustuvaa 
koulutusta terveellisen ravinnon hankkimises-
ta ja valmistamisesta erittäin köyhissä oloissa. 
Samalla asukkaita tuetaan muutoinkin terveel-
liseen ruokavalioon. Koska NNEdPro kuitenkin 
haluaa suunnata rajalliset voimavaransa pääosin 
tutkimukseen sekä opetuskeittiöidean varioimi-
seen ja verkoston laajentamiseen, se tarvitsee 
paikallisia toimijoita pitämään yllä jo perustet-
tuja opetuskeittiöitä. Opittuaan LWSIT:n työs-
tä tällä seudulla NNEdPro:n johto tiedustelikin 
syksyllä 2017 mahdollisuutta järjestöjen väli-
seen strategiseen kumppanuuteen. Nähtäväk-
si jää, miten juuri tämä kumppanuus kehittyy. 
Orastava yhteistyö voi palvella kiinnostavana 
esimerkkinä siitä, miten eri kehitysalojen toimi-
jat voivat omine vahvuuksineen muodostaa toi-
siaan ja erityisesti kaikkein köyhimpiä hyödyttä-
viä kumppanuuksia nyky-Intiassa.

Tällä hetkellä Mohulpaharin sairaalalla ei 
tietääkseni ole vastaavaa vireää kansainvälistä 
yhteistyökumppania, jonka kautta sen työntekijät 
pääsisivät välittömästi osallisiksi ravitsemus- tai 
terveystieteen ja kehityspolitiikan globaalin ta-
son osaamisesta. On helposti kuviteltavissa, 
miten tällaiset yhteydet voisivat innostaa esi-
merkiksi sairaalan lääkäreitä sitoutumaan toi-
mintaan syrjäseudulla. Toki kyse olisi arvattavas-
ti samalla rahasta. Kansainvälisen näkyvyyden 
myötä toiminnalle voisi hyvinkin aueta uusia 
rahoitusmahdollisuuksista, jotka saattaisivat 
länsi maisittain katsoen pienilläkin summilla aut-
taa sairaalaa ja siihen liittyviä kehityshankkeita 
merkittävästi eteenpäin.

Johtopäätöksiä ja 
toimintasuosituksia

Miten siis protestanttis-luterilainen työ on voi-
nut jatkua Intiassa juuri terveydenhoidon alalla? 
Pääsuuntauksia on edellä kuvatun valossa kak-
si. Yhdessä mallissa, kuten LWSIT:n tapaukses-
sa, varsinainen terveystyö on vain pieni osa ny-
kyaikaista kehitysyhteistyötä. Tällöin työ lähinnä 
täydentää julkisen sektorin terveyspalveluita ja 
toimii pääosin joko ulkomaisella tai intialaisella 
kehitysrahoituksella. LWSIT:n kaltaisten järjestö-
jen muutkin työmuodot kuin erityiset terveys-
projektit kuitenkin tukevat terveellistä elämää 
varsin monipuolisesti. Tämä on otettava huo-
mioon arvioitaessa toiminnan merkityksellisyyt-
tä kestävän inhimillisen kehityksen kannalta.

Toisessa mallissa aikanaan pääosin lähetysjär-
jestöjen perustamat sairaalat ovat onnistuneet 
jatkamaan toimintaansa omavaraisesti tai lähes 
omavaraisesti paikallisten kirkkojen yhteydessä. 
Tällöin ne joutuvat jatkuvasti tasa painoilemaan 
l i iketoiminnan ja hyväntekeväisyyden 
välimaastossa pystyäkseen sekä keräämään ra-
haa potilasmaksuista että tarjoamaan laadukkai-
ta palveluita syrjäseutujen asukkaille tulotasosta 
riippumatta. Oleellista tällaisten instituutioiden 
toiminnan ymmärtämiseksi – ainakin edellä ku-
vatun Mohulpaharin sairaalan tapauksessa – 
on nähdä ne osana pitempää historiaa ja laa-
jempaa kristillistä yhteisöä. Näihin liittyminen 
luo kontekstin, jossa henkilökunta voi haluta 
sitoutua työhönsä taloudellisesti niukemmilla 
ehdoilla kuin mihin heidän koulutustasonsa ja 
osaamisensa antaisivat mahdollisuuden vapail-
la markkinoilla.

LWSIT:n ulkoiset olosuhteet, kuten kan-
sainvälisen tuen romahdusmainen lasku ja stra-
tegiset linjaukset, ovat omiaan juurruttamaan 
sitä entistä kiinteämmin osaksi intialaisia yhteis-
työverkostoja. Samalla uudet mahdollisuudet 
kansainväliseen yhteistyöhön ja taloudelliseen tu-
keen voisivat olla sille erittäin arvokkaita. Nämä 
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voisivat tukea sitä myös hindunationalismiin 
liittyvien haasteiden kanssa. Arvovaltaiset 
kansainväliset kumppanuudet voivat vahvistaa 
työn asemaa myös kansallisesti.

Kun LWSIT:n toiminnanjohtaja Shaju vierai-
li Helsingissä helmikuussa 2018, heräteltiin ky-
symystä myös suomalaisten kehitysjärjestöjen 
mahdollisuuksista jälleen lisätä tukeaan Intiaan. 
Samalla keskusteluissa nousi esiin, että LWSIT:n 
asiantuntemuksesta voisi olla runsaasti hyötyä 
koko suomalaista Etelä-Aasian kehitysyhteis-
työtä ajatellen. Terveyden osalta kansainvälisten 
kumppanuuksien painopistettä ei tarvitsisi vält-
tämättä viedä suoraan terveydenhoidon tee-
moihin, vaan myös esimerkiksi ravitsemuksen 
ja kestävän toimeentulon hankkeet voivat edis-
tää terveyttäkin varsin tehokkaasti.

Varsinainen terveydenhoitokaan ei siis silti 
ole mitenkään kuihtunut pois Intian luterilais-
ten eikä laajemminkaan kristittyjen esityslistalta. 
Tähän asti nähtyjen Intian hallituksen toimen-
piteiden ja ennakoitavissa olevien tulevaisuu-
den haasteiden näkökulmasta myöskään laa-
dukkaiden, kirkkojen omistamien sairaaloiden 
tarve ei ole poistumassa mihinkään, ei varsin-
kaan syrjäseuduilla. Siten olisikin erittäin suo-
siteltavaa, että kansainvälisessä kehityspoliitti-
sessa keskustelussakin muistettaisiin kiinnittää 
näihin huomiota. Tätä kautta sekä sairaaloiden 
että niihin liittyvien laajempien kehitys projektien 

tukemiseen voisi hyvinkin löytyä uusia muotoja 
– kenties myös sellaisia, jotka hyödyttäisivät vä-
hitellen yhä enemmän kansainvälisiä kumppanei-
takin. Lääke tieteen tutkijat voivat saada tietoa 
sairauksista ja terveyden edistämisestä troop-
pisissa olosuhteissa, teologian tutkijat konteks-
tuaalisesta ja kokonaisvaltaisesta hengellisyy-
destä, esimerkiksi parantavan yhteisöllisyyden 
näkökulmasta nyky-Intiassa, politiikan tutkijat 
alueen poliittis-yhteiskunnallisista olosuhteista 
ja lopulta myös yritysmaailman edustajat alueen 
liiketoimintamahdollisuuksista.

Oleellista on kuitenkin lähteä siitä, että sekä 
kehitysyhteistyöhankkeiden että vakiintuneiden 
kirkkojen omistamien sairaaloiden toimintaa 
ymmärretään niiden historiallisia taustoja vas-
ten. Tällöin on myös mahdollista sijoittaa so-
pivasti asiayhteyksiinsä niiden toimintaan aika 
ajoin liittyvä uskonnollinen kielenkäyttö. Muiden 
uskonnollisten järjestöjen tapaan myös kristilli-
sissä järjestöissä on vaarana, että uskonnollinen 
kielenkäyttö menee niin pitkälle, että se alkaa 
häiritä varsinaisen työn toteuttamista ketään 
syrjimättömällä tavalla. Varsinkin alalla pitkään 
toimineet järjestöt, joilla on kumppanuuksia 
sekä kansainvälisiin järjestöihin että paikalliseen 
julkiseen sektoriin, ovat kuitenkin yleensä op-
pineet tuomaan työn uskontolähtöisyyttä esiin 
siten, etteivät muiden uskontojen edustajat koe 
sitä syrjiväksi.
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Vettä ja vessoja Nepalissa

Kalu Ram Chaudhary

Vuodesta 2011 lähtien Fida on työsken
nellyt yhdessä nepalilaisen New Life 
Service Associationin kanssa paran
taakseen vesi, sanitaatio ja hygienia
tilannetta (WASH) sekä ruoka turvaa 
Kailalin alueella LänsiNepalissa. 
Monien kehityshaasteiden joukos
ta juuri tämä alue on valittu hanke
alueeksi. Tarve käy ilmi Nepalin 
valtion kehitys suunnitelmista. Han
ketta toteutetaan Nepalin valtion 
kehitystavoitteiden mukaisesti 
yhteistyössä viranomaisten kans
sa. Suurin oivallus on ollut lähestyä 

kyliä niin, että niissä muodostetaan 
vapaaehtoiset WASHryhmät, jotka 
saavat koulutusta ja toimivat muutos
agentteina omilla alueillaan. Kou
lutamme tavallisia kyläläisiä toimi
maan kylänsä vaikuttajina, ja tämä 
ruohonjuuritason menetelmämme on 
ollut menestyksen syy.

Kailalin alueella heikko hygienia ja sanitaatiotilanne 
sekä terveydelle vaarallinen juomavesi ovat ylei-
siä ja kiireellisiä kehitysongelmia. Ennen hank-
keen käynnistymistä paikalliset asukkaat olivat 
tietämättömiä yksinkertaisistakin sanitaatio- ja 

Tharunainen hakee vettä kaivolta, jonka Fida rakennutti yhdessä kansalaisjärjestö NSA:n ja Sapnasivirin 
kyläyhteisön kanssa Kailalin läänissä. Kylässä on nyt puhdas juomavesi ja kylän jokaisella 43 koti-
taloudella on oma käymälä.
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hygieniaohjeista. Joissakin kylissä ei ollut lain-
kaan käymälöitä ja asukkaat tekivät tarpeensa 
maastoon. Tämän lisäksi asukkaan joivat likaista 
vettä joista ja lammikoista. Tämän seurauksena 
ripuli ja muut likaisen veden aiheuttaman tau-
dit olivat yleisiä, mikä johti kohonneeseen lapsi-
kuolleisuuteen. Ravintoon ja terveyteen liittyvän 
tiedon puute, haitalliset kulttuuriset ja perintei-
set käytänteet, sukupuolten epätasa-arvo, köy-
hyys ja poliittinen epävakaus vaikeuttivat vielä 
tätä kierrettä.

Kehityshaasteiden taltuttamiseksi hanke 
suunniteltiin ja toteutettiin kahdessa köyhäs-
sä ja marginalisoituneessa alkuperäisyhteisös-
sä. Alku peräisryhmiä on kastittomien ohella 
pidetty statukseltaan alempiarvoisina hindujen 
sosiaalisessa järjestelmässä ja kastilaitoksessa. 
Nämä ihmisryhmät ovat joutuneet syrjinnän 
ja väkivallan uhreiksi yhteiskunnassa. Kehitys-
hankkeen seurauksena yhteisöt ovat oppineet 
elämään sovussa keskenään ja tekemään työtä 
yhdessä paremman hygienian ja sanitaation sekä 

puhtaan juomaveden puolesta. Hanke on myös 
voimaannuttanut valtionhallinnon organisaati-
oita ja yhteisöjen johtajia tekemään työtä yh-
dessä näiden yhteisöjen kanssa haitallisten käy-
täntöjen lopettamiseksi. Tämä on tapahtunut 
muun muassa mobilisoimalla vesi-, sanitaatio- ja 
hygieniaryhmiä valveutuneisuuden lisäämiseksi 
ja valmiuksien kehittämiseksi. Työ on kehittä-
nyt yhteistoimintaa paikallisyhteisöjen, paikallis- 
ja aluehallinnon sekä kansalaisjärjestöjen kesken. 
Tiedotuskampanjat suunnattiin koko väestölle 
hankealueella, kun taas erityistä tukea kaivojen 
ja vessojen rakentamiseksi annettiin köyhimmil-
le ja haavoittuvassa asemassa oleville kyläläisille.
Kokonaiset yhteisöt ja erityisesti heikoimmassa 
asemassa olleet ovat hyötyneet suoraan tästä 
kehityshankkeesta oppimalla parempia sanitaatio- 
ja hygieniatapoja ja saamalla puhtaampaa vet-
tä ja käymälöitä käyttöönsä. Hanke on suures-
ti parantanut väestön terveystilannetta. Vuon-
na 2013 osa hankealueestamme julistettiin 
Kailalissa ensimmäiseksi alueeksi, jossa ihmiset 

Fida rakennutti yhdessä NSA:n ja Sapnasivirin kyläyhteisön kanssa julkisen käymälän ja kaivon kylän 
torialueelle. Kylän asukas Hari Sankar Kathariya innostui projektista niin, että lahjoitti tonttinsa käymä-
lälle ja huolehtii käymälän siivouksesta.
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eivät enää tehneet tarpeitaan maastoon. Tä-
män Open Defecation Free -statuksen myön-
tää Nepalin valtio. Vuonna 2017 kaikki muut-
kin hankkeen alueet olivat saavuttaneet saman 
sanitaatiostatuksen. Tänä päivänä jokaisella per-
heellä on oma käymälä ja turvallista juoma vettä 
käytettävissään. Aikaisempaan verrattuna lapset 
ovat terveempiä ja käyvät säännöllisesti koulua. 
Paikallisten terveysasemien raporttien mukaan 
esimerkiksi ripulia, lavantautia, koleraa ja suo-
listoloisia esiintyy selvästi aiempaa vähemmän. 
Myös terveyspalveluiden kysyntä on vähenty-
nyt. Tietoisuuden lisääntyminen ja arki tapojen 
muutokset ovat merkittävällä tavalla paran-
taneet 35 000 ihmisen elämää hanke alueen 

yhteisöissä. Hanke jatkaa työtä Kailalin terve-
ystilanteen parantamiseksi. Koska kaikissa han-
kealueen kylissä on onnistuttu pääsemään 
Open Defecation Free -statukseen, on seuraa-
va tavoite syventää ja laajentaa terveyshanketta 
niin, että yhteisöt saavuttaisivat Nepalin valtion 
määrittelemän parhaan mahdollisen hygienia- 
ja sanitaatiotason. Hankkeen edistyminen riip-
puu ihmisten käyttäytymisen muutoksista. Kos-
ka paikallisilla yhteisöillä on ollut aktiivinen rooli 
tässä muutoksessa, niillä on myös vahva omis-
tajuus tämänkaltaisissa hankkeissa ja ne ovat yh-
teistyössä paikallishalllinnon ja kunnan kanssa. 
Tässä on kestävän kehityksen avaimet.

Fidan paikallisen kumppanin, New Life Service Associationin, hanketyöntekijät kaivolla, joka rakennet-
tiin yhdessä paikallisen yhteisön kanssa Sapnasivirin kylään. 

OSA II 
Uskonnollistaustaiset järjestöt, 

kansalaisyhteiskunta ja 
kestävä kehitys
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Uskonnollistaustaisten järjestöjen 
rooli kansalaisyhteiskunnassa

Ari Joensuu

Ari Joensuu avaa uskonnollistaustais
ten järjestöjen julkista roolia Afrikas
sa. Siellä uskonnollistaustaiset järjes
töt ovat tärkeä osa koko yhteiskuntaa 
ja uskonnollisuus on osa ihmisten 
jokapäiväistä elämää. Se ei ole kiel
teinen asia, vaan järjestöt nauttivat 
usein luottamusta yhteiskunnassa. On 
olemassa kuitenkin monenlaisia jär
jestöjä, jolloin joudutaan pohtimaan, 
millaisia uskonnollisia järjestöjä luot
tamus koskee. Afrikassa niitä ovat 
usein historialliset kirkkokunnat. 

Kirkkokuntien merkitys yhteiskunnassa pe-
rustuu muun muassa niiden edustamiin ar-
voihin. Seurakuntien tekemä työ muuttaa Ari 
Joensuun mukaan usein arvoja sellaisiksi, että 
ne ovat keskeisiä yhteiskunnan hyvinvoinnin li-
säämiseksi. Tällaisia arvoja ovat esimerkiksi re-
hellisyys, huomaavaisuus, läpinäkyvyys, lap-
sista huolehtiminen ja lähimmäisenrakkaus. 
Tältä arvo pohjalta kristilliset kansalaisjärjestöt 
voivat olla yksi linkki siinä ketjussa, jossa voi-
daan vaikuttaa yhteistyössä muiden toimijoi-
den kanssa yhteisöihin ja yhteiskuntaan. Sa-
manaikaisesti yhteistoiminta toisenlaisten 
toimijoiden kanssa tähtää esi merkiksi koulu-
tuksen, terveydenhoidon ja elinolosuhteiden 
parantamiseen sekä vähemmistöjen huomioi-
miseen. Historialliset kirkkokunnat ovat osoit-
taneet olevansa luottamuksen arvoisia, ja niil-
lä on valtion toimintaa helpottavia kouluja ja 
sairaaloita. Kristillisten järjestöjen rikkaus on 

yhteisöllisten arvojen kunnioitus. Yhteisölli-
syys on Afrikassa hyvin keskeistä. Joensuu ker-
too: ”Afrikassa olemme oppineet, että emme 
voi eristäytyä muusta yhteiskunnasta vaan 
olemme osa suurempaa kokonaisuutta, eikä 
meidän silti tarvitse hävetä tai piilotella omaa 
identiteettiämme.”

Joensuu ottaa esille Afrikan nopean kaupun-
gistumisen ja sen haasteet kansalaisjärjestötyölle 
nyt ja tulevaisuudessa: ”Afrikassa väestönkasvu 
on suuri haaste. On arvioitu, että vuonna 2050 
puolet maailman lapsista ja nuorista asuu Af-
rikassa, jossa kaupungistuminen on nopeaa ja 
suurkaupunkialueet kasvavat valtavalla nopeu-
della. Maaseutu autioituu ja ihmiset muuttavat 
kaupunkeihin. Onkin kysyttävä, mitä kristillisil-
lä järjestöillä on suurkaupungeissa tarjottavana. 
Haaste on, millä tavalla kansalaisjärjestöt voisi-
vat olla kehittämässä slummialueita. Kansalais-
järjestöjen kokonaisvaltainen lähestymistapa 
on ymmärretty rikkautena sekä Afrikassa että 
Etelä-Amerikassa.”

 
Uskonnollistaustaiset 
järjestöt, arvot ja kestävä 
kehitys

Ari Joensuu yhdistää kristillisen etiikan ja kes-
tävän kehityksen: ”Kristillisten järjestöjen rooli 
kestävässä kehityksessä on se, että me olem-
me nöyrällä asenteella osa sitä ketjua, joka voi 
palvella ruohonjuuritasolla siellä, mihin muut ei-
vät pääse. Lähimmäisenrakkauden osoittaminen 
kätten töin voi olla edesauttamassa kestävää 

Haastattelu

kehitystä. Monissa muissakin uskonnoissa, kuten 
buddhalaisuudessa ja islamissa, on sama kultai-
nen sääntö: rakasta lähimmäistäsi kuten itseäsi. 
Uskonnolliset erot lähimmäisenrakkauden osoit-
tamisessa eri kirkkokuntien välillä eivät lopulta 
ole hirveän suuria. On joitakin sellaisia ohjeita, 
kuten älä tapa, älä varasta ja älä valehtele, jot-
ka eivät ole pelkästään kristinuskon omaisuutta, 
vaan niillä on yhteys myös muihin uskontoihin.” 

”Kestävän kehityksen ohjelman ydinviesti on, 
että ketään ei jätetä ulkopuolelle”, Joensuu tote-
aa ja jatkaa: ”Se on mielestäni kristillisyyden yksi 
ydinsanomista. Ei ole mitään sellaista syytä, mik-
si joku voisi jäädä lähimmäisenrakkauden ja sen 
osoittamisen ulkopuolelle, oli hänen uskonnol-
linen, poliittinen tai seksuaalinen taustansa mikä 
hyvänsä. Uskon, että kristillisyyden korostamat 
arvot, kuten pyyteetön rakkaus, edellyttävät lä-
himmäisenrakkauden oikeaa oivaltamista. Sen 

takia en usko, että kestävää kehitystä syntyy 
pelkästään sillä, että saadaan bruttokansantuo-
te nousemaan. Se ei ole välttämättä mittarina 
paras mahdollinen. Kristillistä ydinsanomaa on 
myös se, että kun tulet autetuksi, jaa se myös 
muille, mene ja kerro muille se, mitä olet kuul-
lut ja oppinut. Tällainen moninkertaistaminen 
on osaltaan tiettyjen uskonnollisten suuntaus-
ten rajun kasvun takana. Kristillisten järjestöjen 
rooli on yksilöiden auttamista, yhden vähim-
mistä auttamista. Sen takia tulokset eivät ole 
heti tai helposti mitattavissa. Kristillisen monin-
kertaistamisen taustalla on ajatus, että jos olen 
itse kokenut muutoksen, niin tämän muutok-
sen haluan mahdollistaa niille, jotka haluavat 
vastaavanlaisen muutoksen. Tallainen monin-
kertaistaminen voisi olla eräs kestävän kehityk-
sen osatekijä.”
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Uskonnollistaustaisten järjestöjen 
rooli kansalaisyhteiskunnassa

Ari Joensuu
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Uskonnon lukutaito 
vähentäisi jännitteitä Euroopassa

Heikki Huttunen

Isä Heikki Huttunen toimii Euroopan 
kirkkojen konferenssin pääsihteerinä 
kolmatta vuotta. Näköalapaikka sijait
see Brysselissä, EUinstituutioiden 
varjossa. Huttunen seuraa työssään 
Euroopan unionin kehitystä ja erityi
sesti sen siirtolais ja pakolaispolitiik
kaa. Euroopan kirkkojen konferens
sissa on jäseninä 114 protestanttista, 
luterilaista, anglikaanista ja ortodok
sista kirkkoa. Katolinen kirkko ei ole 
sen jäsen, mutta se on mukana useim
pien Euroopan maiden, kuten Suo
men, kansallisessa ekumeenisessa 
neuvostossa. Lisäksi järjestö on lä
heisessä yhteistyössä Euroopan kato
listen piispainkokousten neuvoston 
(CCEE) ja Euroopan unionin katolisten 
piispain kokousten komission kanssa 
(COMECE).

Euroopan kirkkojen konferenssi perustettiin kyl-
män sodan aikana liennyttämään ja tuomaan yh-
teen idän ja lännen kirkkoja rautaesiripun mo-
lemmilta puolin. Nykyään iso joukko entisiä 
Itä-Euroopan maita on Euroopan unionin jäse-
niä. Tehtävä on muuttunut ja sitä tehdään erityi-
sesti Euroopan sadan vähemmistökirkon parissa. 

Euroopan kirkkojen konferenssin yleis-
kokouksessa, Novi Sadissa Serbiassa, kesällä 
2018 nousivat esiin Euroopan ihmisoikeus-
kysymykset. Työn keskeisiä teemoja ovat 
vieraan varaisuuden, oikeudenmukaisuuden ja 
kristillisen todistuksen välittäminen. 

”Keskusteluissa nousi vahvasti esiin toivon 
tuominen maailmaan sekä kirkkojen ja ihmis-
ten välille. Kirkot elävät Euroopassa eritahtisesti. 
Enemmistökirkot pohtivat suhdettaan valtioon 
ja sen ohjaukseen. Isojen kirkkojen pitäisi kui-
tenkin kuunnella pienempiä kirkkoja. Ehkä näin 
voitaisiin yhteisessä vuorovaikutuksessa parem-
min nähdä, mihin Euroopassa ollaan menossa”, 
Heikki Huttunen kertoo.

Siirtolaiskirkot ovat puolestaan jo läsnä eu-
rooppalaisissa yhteiskunnissa, ja muutaman 
suku polven aikana niiden jäsenet etabloituvat 
eli sijoittuvat yhteiskuntaansa. 

Kirkon ja erilaisten uskonnollisperäisten jär-
jestöjen rooli vaihtelee Euroopassa paljon. Jois-
sain maissa järjestöt toimivat erillään kirkon yh-
teydestä, joissain ne puolestaan ovat tiiviissä 
yhteydessä kirkkoon. 

”Konstantinolainen aika on päättynyt. Kirk-
kojen on löydettävä uusi rooli eurooppalaisessa 
yhteiskunnassa. Kristinuskon on löydettävä uusi 
paikka länsimaissa entisten historiallisten kirk-
kojen roolin sijaan: nyt kirkot eivät ole enää osa 
julkista valtaa mutta eivät myöskään halua näyt-
täytyä kolmannen sektorin tai kansalaisyhteis-
kunnan toimijoina”, Huttunen sanoo.

”Kirkot siirtyvät tulevaisuudessa osaksi 
kansalais yhteiskuntaa Euroopassa”, Heikki Hut-
tunen ennustaa. ”Ne selvittävät suhdettaan jär-
jestöihinsä ja valtioon. Erityisesti katolinen kirk-
ko on halunnut korostaa, että kirkko ei ole 
järjestö vaan toimija julkisen vallan ja kansalais-
toimijoiden rinnalla omana erityisenä itsenään – 
ei organisaationa. Kirkko ei lobbaa vallanpitäjiä 
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vain omaa etuaan silmällä pitäen vaan ajaa koko 
yhteiskunnan yleistä hyvää.”

Eurooppaan on syntynyt erottavia kui-
luja Euroopan unionin perustamisen jälkeen. 
Medias sa ruokitaan hyvin stereotyyppisiä 
viholliskuvia, on kyse sitten eri kirkkojen tai us-
kontojen ihmisistä tai kokonaisista kansoista. 
Esimerkiksi Unkarista ja sen kirkoista on maan 
maahanmuuttovastaisen politiikan takia muo-
dostunut kielteinen kuva. Unkarin isojen kirk-
kojen nähdään myötäilevän hallintoa ja val-
tionjohtoa. Silti maassa hoidetaan pakolaisten 
vastaanotto ja ihmiset saavat apua kirkoilta sa-
malla tavalla kuin muuallakin.

”Muodostetut raja-aidat ja ennakkoluulot 
ovat erittäin vaarallisia – kirkkojen tulee raken-
taa siltoja. Siltoja ei kuitenkaan enää rakenneta 
julkilausumilla tai yhteisillä dokumenteilla. Kirk-
koja tuovat yhteen entistä enemmän käytännön 
asiat ja yhteinen tekeminen, esimerkiksi se, tu-
leeko jonnekin rakentaa moskeija tai miten huo-
mioidaan turvapaikanhakijat.” 

Kirkoilla on myös itsellään kritiikkiä länsi-
maista kirkkojen välistä yhteistyötä eli ekume-
niaa kohtaan. Toisaalta syntyy ymmärrystä sii-
hen, että jokaisen kirkon tarina on erilainen. 

Kirkotko hampaattomia? 

Euroopan kirkkoja moititaan joskus julkisessa 
keskustelussa hampaattomiksi. 

”Ehkä tämä on sitä postmodernismia – on 
hyvin monia todellisuuksia, jotka ovat totta yhtä 
aikaa. Se näkyy eurooppalaisessa järjestökentäs-
sä ja yhteiskunnissa eri maissa”, Heikki Huttu-
nen arvelee.

Uudet jakolinjat kirkkojen välille syntyvät il-
mastosta ja siirtolaisuudesta. Euroopan tasolla 
kirkkojen tulee olla tietoisia globaaleista muu-
toksista. Niihin ei voi vaikuttaa vain Euroopassa. 
Näitä muutoksia ovat muun muassa ilmaston-
muutos ja sota Euroopassa – Ukrainan sota ei 

saa paljoakaan mediahuomiota, ja toisaalta so-
taa käydään Europan lähialueella Syyriassa. Kris-
tillinen lähetystyö on merkinnyt näiden asioiden 
ja globaalin todellisuuden tiedostamista. 

Kirkoilta kysytään jatkuvasti, kuinka ne voivat 
välittää toivon sanomaa. Huttunen nostaa esiin 
yhden yhteisen vahvuuden kirkkojen perhe- 
ja seksuaalipoliittisten eroavaisuuksien takaa: 
kirkot tunnustavat vahvasti kaikkien ihmisten 
ihmisarvon – ”human dignity for all”. Ihmisen 
näkeminen Jumalan kuvana lakihenkisen lähes-
tymistavan sijaan on ensimmäinen  askel yli eri-
mielisyyksien ja lähtökohta sille, että voidaan yh-
dessä löytää siedettäviä ratkaisuja.

”Merkitsee yhä räikeämpää synnintekoa, 
kun ihmisarvo kielletään niiltä ihmisiltä, jotka 
yrittävät paeta sotaa tai toivotonta tulevaisuut-
ta, jossa ei ole työtä tai elämän edellytyksiä. Se 
merkitsee ihmisarvon kieltämistä. Ovatko po-
liitikot todella täydessä ymmärryksessä, kun he 
rakentavat muuria erilaisilla rajoituksilla? Se ei 
tule toimimaan”, Heikki Huttunen sanoo.

Euroopan kirkkojen siirtolaiskomissio CCME 
on kriittinen ääni Euroopan pakolaispolitiikassa. 

”Nyt on vaikeampaa kuin kylmän sodan ai-
kana. Kirkot eivät ole samanlainen työkalu lien-
nytyksessä tai yhteisymmärryksen kokoamises-
sa”, Heikki Huttunen arvioi. 

Uskonnon merkitys säilyy 
mutta muuttuu
 
Eurooppalaisille on yleensä selvää, että jär-
jestöistä esimerkiksi Punainen Risti ja Punai-
nen Puolikuu ovat uskonnollisesti ja poliittisesti 
sitoutumattomia.

Uskonto taas on monil le pohjois-
eurooppalaisille jo vieras käsitteenä ja si-
sältönsä puolesta. Tieto uskontojen mer-
kityksestä on kauttaaltaan vähentynyt . 
Asiaan törmätään jatkuvasti erityisesti länsi-
maisissa kirkoissa, missä kirkkoon kuuluvien ja 
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uskonnonopetukseen osallistuvien määrä vähe-
nee. Tiedollinenkin tunteminen olisi tärkeää, sillä 
uskontoasiantuntemus on ikään kuin kielitaitoa 
ja avaa sitä todellisuutta, jossa ihmiset elävät  
myös tulevaisuudessa. Albanian piti olla ensim-
mäinen uskonnoton valtio, mutta vuoden 1993 
jälkeen uskonto on sielläkin palannut vahvasti 
ihmisten elämään. ”Uskonnottomuus on hyvin 
muovautuva käsite”, Heikki Huttunen toteaa. 

Kirkoilla ja kirkkojen järjestöillä tulisi olla yh-
teinen tahtotila siihen, että kirkkojen ei tarvitse 
eristää jäseniään yhteiskunnasta vaan yhteiskun-
nallisen ja kirkollisen elämän välillä on vuoro-
puhelua. Karismaattisia yhteisöjä syntyy, mut-
ta myös ne muuttuvat ja kehittyvät koko ajan. 
”Voin olla samalla kristitty ja sekulaarin yhteis-
kunnan jäsen – ei ole samanlaista vastakkain-
asettelua kuin ennen. Voin olla kokonainen it-
seni hyvin erilaisten ihmisten kanssa ja kautta”, 
Heikki Huttunen sanoittaa.

Hän painottaa, että kirkkojen ja kirkon jär-
jestöjen on nähtävä oma identiteettinsä – ne ei-
vät voi olla irrallaan omasta taustastaan.

Lähetysjärjestöjen rooli avun perille viejänä 
on merkittävä. Luottamus ja avoimuus syntyvät 
siitä, että varoja seurataan, korruptioon puutu-
taan ja yhteiskunnassa vallitsee luottamus siihen, 
että apu menee perille. 

”Näen erittäin tärkeänä avoimuuden ja hy-
vin tehdyn työn – on toimittava avoimesti kaik-
kien kanssa. Toinen, mihin kannattaa kiinnittää 
huomiota, on mielikuvat. Esimerkiksi paavi Fran-
ciscus ei juuri sano puheessaan uutta mutta hä-
nessä on katu-uskottavuutta. 

Huttusen mielestä kirkon pitäisi käyttää 
vanhoja konsteja: uskoa identiteettiinsä ja avoi-
muuteen – eikä seurata ennakkoluuloja tai luo-
da kynnyksiä lähestymiselle. 

”On oltava aitoutta kommunikaatiossa ih-
miseltä ihmiselle. Uskon, että siinä on kirkon ja 
sen järjestöjen tulevaisuus. Kirkot ja niiden ase-
ma muuttuvat. Ne ovat ison haasteen edessä, 
ja oppia voisi ottaa vaikka karibialaisesta kirkos-
ta Britanniassa tai Puolan luterilaisesta kirkosta. 
Miten ne pärjäävät muuttuvassa eurooppalai-
sessa todellisuudessa? Menkää katsomaan vä-
hemmistökirkkoja!” Heikki Huttunen päättää.

Uskonnollistaustaiset järjestöt ja 
kansalaisyhteiskunta Kolumbiassa

Lorena Rios Cuellar

Kolumbian ensimmäinen uskonnon ja 
kokoustoiminnan vapautta koskeva 
kansallinen ja julkinen säädös laadit
tiin ja hyväksyttiin vuonna 2018. Sää
döksen tausta juontaa juurensa Fidan 
ja Asambleas de Dios kirkkokunnan 
johdon yhteistyössä hankkimiin koke
muksiin ja oivalluksiin, joita he ovat 
keränneet vuonna 2004 allekirjoite
tun yhteistyösopimuksen jälkeen.

Kokemukset yhteistyöprojekteista avasivat ym-
märrykseni huomaamaan, että valtion aset-
tamat säädökset ovat tarpeellisia sosiaalisen 
vastuun vahvistamiseksi seurakuntien roolis-
sa ja uskonnollisen ja kansainvälisen yhteistyön 
kehittämisessä.

Minut nimettiin Kolumbian hallituksen us-
konnollisten asioiden kansalliseksi koordinaatto-
riksi syyskuussa 2014. Aikaisempi kokemukseni, 
kirkkoja ja seurakuntia koskevan tematiikan tun-
temus ja sisäministeriön tavoitteiden ymmär-
täminen mahdollistivat ehdotukseni maksaa 
historiallinen velka koko maan uskonnollisel-
le sektorille. Koordinaattorin roolissa ehdo-
tin uskonnollisen ja kokoustoiminnan vapaut-
ta koskevan teeman lisäämistä säädökseen ja 
kansalliseen kehityssuunnitelmaan 2014–2018. 
Tiedostin uskonnollisten yhteisöjen ja niiden 
taustaorganisaatioiden avainroolin maan rau-
han rakentamisessa ja sosiaalisten verkostojen 
jälleenrakentamisessa. Ehdotin suunnitelmaan 
lisättäväksi myös lauselman, jossa tunnuste-
taan uskonnollisten järjestöjen ja organisaa-
tioitten osallistaminen ja vahvistaminen sosiaa-
lisina muutosvaikuttajina sekä niiden toiminnan 
takaaminen kaikissa olosuhteissa. 

Kurkistus

Lorena Rios toteaa, että yhteistyö Fidan kanssa 
avasi hänen silmänsä näkemään sosiaalisen työn 
merkittävyyden. Samalla hän sai käytännön koke-
musta kenttätyön tekemisestä yhteistyössä  
kansainvälisen järjestön (Fida) kanssa. 
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Sisäministeriön ja kansallisen suunnittelu-
osaston (DNP) kanssa tehdyn tiiviin työsken-
telyn jälkeen uskonnollisten yhteisöjen ja or-
ganisaatioiden sisällyttäminen vahvistui sekä 
perusyksiköissä että lopullisen kansallisen 
kehitys suunnitelman 2014–2018 sisällössä. Jäl-
kimmäisessä on maininta tasavertaisuudesta, lä-
pikotaisesta turvallisuusstrategiasta, oikeuden-
mukaisuudesta ja demokratiasta rauhan 
rakentamiseksi. Tämän myötä kansallinen 
kehitys suunnitelma asettaa tavoitteeksi ja stra-
tegiseksi linjaukseksi siviiliyhteiskuntaan liittyvien 
uskonnon, kokoustoiminnan ja omantunnon va-
pauteen perustuvien ilmaisujen vahvistamisen. 
Muutos saatiin aikaiseksi yhteistyöllä seura-
kuntien ja valtion kanssa. Seurakunnissa muutos 
käynnistyi osallisuuden kautta. Ihmiset pääsivät 
osallistumaan ja oppivat tunnistamaan lasten, 
nuorten, ikääntyneiden ja perheiden ongelmia 
ja niiden ratkaisumahdollisuuksia. 

Tänä päivänä uskonnollinen sektori tunnus-
tetaan vastuullisena avaintoimijana sosiaalisen ja 

poliittisen verkoston uudelleenrakentamisessa. 
Tähän kehitykseen johtanut lakimuutos on tär-
keä koko maalle, jossa vuodesta 1994 lähtien 
ei ole ollut valtion taholta instrumentteja, joilla 
voidaan taata uskonnonvapauden toteutuminen 
sekä kirkkojen sosiaalisen toiminnan merkityk-
sen tunnustaminen.

Yhteisö on hyvin aktiivinen vaikuttaja uuden 
muutoksen toteuttamis- ja edistämis prosessissa. 
Muutosta pidetään yllä koulutusten avulla yh-
dessä kumppanien kanssa. Tavoitteena on kes-
tävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen. 
Koulutuksista tehokkaiksi ovat osoittautuneet 
temaattiset aiheet, kuten ”Hiljaisuuden rikko-
minen” (perheväkivallan vastainen koulutus), 
TUCAN (Ennaltaehkäisevä huumevalistus-
ohjelma) ja työpaikan etiikka -koulutus. Nämä 
koulutukset osana seurakunnallista toimin-
taa olivat niitä julkista toimintaamme ruokki-
via linjauksia, joilla yhteiskunnallinen vaikutus-
toimintamme mahdollistui.

Uskonnollistaustaisten järjestöjen 
rooli kestävässä kehityksessä

Henry Mbaya

Johdanto

Maailmanlaajuisen ympäristökrii
sin vuoksi ympäristöön liittyvät ky
symykset ovat olleet viime aikoina 
entistä enemmän esillä ja ympäris
tönsuojelun rooli on korostunut. Kii
vas keskustelu ympäristön tilasta 
johti vuonna 2009 pidettyyn YK:n 
Kööpenhaminan ilmastokokoukseen 
(DeaneDrummond ja BedfordStrohm 
2011, 5). Kokouksessa nousi esiin 
näkökulma, jonka mukaan ympäris
tön tuhoutuminen johtuu nykypäivän 
materialistisesta ja maallistuneesta 
maailmankuvasta. Ihmiset korostavat 
oman toimintansa keskeisyyttä ym
päristöön nähden ja näkevät luonnon 
kohteena, jota voivat käyttää hyväk
seen. Tämän näkemyksen mukaan ym
päristökriisi juontaa pohjimmillaan 
siitä, että ihmiset ovat vieraantuneet 
luonnosta (Irawan 2016, 5). Ihmisten 
asenteet ja tavat tekevät koko luoma
kunnan elämänlaadun parantamisen 
vaikeaksi. Näin ollen ympäristö kriisi 
on vaikuttanut merkittävästi luontoon 
sekä ihmisten ja luonnon väliseen 
suhteeseen. 

Ympäristökriisi on tiukasti sidoksissa myös so-
siaaliseen epäoikeudenmukaisuuteen. Voidaan 

Kuinka uskonnolliset 
arvot ja etiikka 

voivat tukea kestävän 
kehityksen tavoitteiden 

toteutumista?

Mikä voisi olla 
uskonnollistaustaisen 

järjestöjen rooli 
kestävän kehityksen 

ja ympäristöllisen 
oikeudenmukaisuuden 

edistämisessä?

Miten kansalais ja 
ympäristöjärjestöt 

voisivat toimia 
yhteistyössä 

uskonnollisten 
yhteisöjen kanssa 

kestävän kehityksen 
puolesta?

82



83

Sisäministeriön ja kansallisen suunnittelu-
osaston (DNP) kanssa tehdyn tiiviin työsken-
telyn jälkeen uskonnollisten yhteisöjen ja or-
ganisaatioiden sisällyttäminen vahvistui sekä 
perusyksiköissä että lopullisen kansallisen 
kehitys suunnitelman 2014–2018 sisällössä. Jäl-
kimmäisessä on maininta tasavertaisuudesta, lä-
pikotaisesta turvallisuusstrategiasta, oikeuden-
mukaisuudesta ja demokratiasta rauhan 
rakentamiseksi. Tämän myötä kansallinen 
kehitys suunnitelma asettaa tavoitteeksi ja stra-
tegiseksi linjaukseksi siviiliyhteiskuntaan liittyvien 
uskonnon, kokoustoiminnan ja omantunnon va-
pauteen perustuvien ilmaisujen vahvistamisen. 
Muutos saatiin aikaiseksi yhteistyöllä seura-
kuntien ja valtion kanssa. Seurakunnissa muutos 
käynnistyi osallisuuden kautta. Ihmiset pääsivät 
osallistumaan ja oppivat tunnistamaan lasten, 
nuorten, ikääntyneiden ja perheiden ongelmia 
ja niiden ratkaisumahdollisuuksia. 

Tänä päivänä uskonnollinen sektori tunnus-
tetaan vastuullisena avaintoimijana sosiaalisen ja 

poliittisen verkoston uudelleenrakentamisessa. 
Tähän kehitykseen johtanut lakimuutos on tär-
keä koko maalle, jossa vuodesta 1994 lähtien 
ei ole ollut valtion taholta instrumentteja, joilla 
voidaan taata uskonnonvapauden toteutuminen 
sekä kirkkojen sosiaalisen toiminnan merkityk-
sen tunnustaminen.

Yhteisö on hyvin aktiivinen vaikuttaja uuden 
muutoksen toteuttamis- ja edistämis prosessissa. 
Muutosta pidetään yllä koulutusten avulla yh-
dessä kumppanien kanssa. Tavoitteena on kes-
tävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen. 
Koulutuksista tehokkaiksi ovat osoittautuneet 
temaattiset aiheet, kuten ”Hiljaisuuden rikko-
minen” (perheväkivallan vastainen koulutus), 
TUCAN (Ennaltaehkäisevä huumevalistus-
ohjelma) ja työpaikan etiikka -koulutus. Nämä 
koulutukset osana seurakunnallista toimin-
taa olivat niitä julkista toimintaamme ruokki-
via linjauksia, joilla yhteiskunnallinen vaikutus-
toimintamme mahdollistui.

Uskonnollistaustaisten järjestöjen 
rooli kestävässä kehityksessä

Henry Mbaya

Johdanto

Maailmanlaajuisen ympäristökrii
sin vuoksi ympäristöön liittyvät ky
symykset ovat olleet viime aikoina 
entistä enemmän esillä ja ympäris
tönsuojelun rooli on korostunut. Kii
vas keskustelu ympäristön tilasta 
johti vuonna 2009 pidettyyn YK:n 
Kööpenhaminan ilmastokokoukseen 
(DeaneDrummond ja BedfordStrohm 
2011, 5). Kokouksessa nousi esiin 
näkökulma, jonka mukaan ympäris
tön tuhoutuminen johtuu nykypäivän 
materialistisesta ja maallistuneesta 
maailmankuvasta. Ihmiset korostavat 
oman toimintansa keskeisyyttä ym
päristöön nähden ja näkevät luonnon 
kohteena, jota voivat käyttää hyväk
seen. Tämän näkemyksen mukaan ym
päristökriisi juontaa pohjimmillaan 
siitä, että ihmiset ovat vieraantuneet 
luonnosta (Irawan 2016, 5). Ihmisten 
asenteet ja tavat tekevät koko luoma
kunnan elämänlaadun parantamisen 
vaikeaksi. Näin ollen ympäristö kriisi 
on vaikuttanut merkittävästi luontoon 
sekä ihmisten ja luonnon väliseen 
suhteeseen. 

Ympäristökriisi on tiukasti sidoksissa myös so-
siaaliseen epäoikeudenmukaisuuteen. Voidaan 

Kuinka uskonnolliset 
arvot ja etiikka 

voivat tukea kestävän 
kehityksen tavoitteiden 

toteutumista?

Mikä voisi olla 
uskonnollistaustaisen 

järjestöjen rooli 
kestävän kehityksen 

ja ympäristöllisen 
oikeudenmukaisuuden 

edistämisessä?

Miten kansalais ja 
ympäristöjärjestöt 

voisivat toimia 
yhteistyössä 

uskonnollisten 
yhteisöjen kanssa 

kestävän kehityksen 
puolesta?

83



84

jopa sanoa, että ympäristökriisi ja sosiaalinen 
epäoikeudenmukaisuus ovat erottamattomia. 
Sosiaalisten epäoikeudenmukaisuuksien vähen-
täminen edellyttää puuttumista kehittyneiden 
ja kehittyvien maiden välisiin ilmastollisiin epä-
oikeudenmukaisuuksiin (Deane-Drummond 
2011, 189). Yksinkertaisesti ilmaistuna kysy-
mykset sosiaalisesta ja ilmastollisesta oikeuden-
mukaisuudesta kulkevat käsi kädessä ja perustu-
vat ajatukseen, että luomakuntaa tulee kohdella 
oikeudenmukaisesti sen pyhyyden vuoksi. 

Norjan entisen pääministerin ja Brundt-
landin komission puheenjohtajan Gro Harlem 
Brundtlandin mukaan kestävä kehitys merkitsee 
”kykyä, jonka avulla kehityksestä voidaan teh-
dä kestävää sellaisella tavalla, joka ei vaaranna 
nykyisten eikä tulevien sukupolvien kykyä tyy-
dyttää omia tarpeitaan” (Boff 1995, 22). Kestä-
vän kehityksen käsitteeseen sisältyy oletus siitä, 
että luonnonresursseja käytetään vastuullisesti 
siten, että niitä riittää myös tulevien suku polvien 
tarpeiden tyydyttämiseen. Käsite on kokonais-
valtainen: Se sisältää elämän kokonaisuudessaan 
huomioiden sen kaikki eri muodot ja merkit-
see tasapainon ylläpitämistä kaikkien eri elä-
mänmuotojen välillä. Kestävä kehitys korostaa 
ihmisoikeuksia ja ympäristöllistä oikeuden-
mukaisuutta. Sen vastakohtana voidaan pitää 
luonnonvarojen hyväksikäyttöä. Moraalinen ja 
eettinen kysymys onkin se, miten taata, että 
luonnonvarat ovat tasapuolisesti kaikkien ih-
misten käytettävissä riippumatta heidän ase-
mastaan yhteiskunnassa. 

Tämä artikkeli käsittelee uskonnollistaustais-
ten järjestöjen ja uskonnollisten perinteiden si-
sältämiä eettisiä ja moraalisia arvoja. Artikkeli 
pyrkii selvittämään, kuinka nämä uskonnolliset 
arvot ja moraaliset säännöt voivat tukea kestä-
vän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Lisäksi 
artikkeli tuo esille uskonnollistaustaisten järjes-
töjen roolin kestävän kehityksen ja ympäristöl-
lisen oikeudenmukaisuuden edistämisessä. Ar-
tikkeli keskittyy erityisesti perustavanlaatuiseen 

ja moniulotteiseen kysymykseen: mitä arvo-
ja ja perinteitä näillä uskonnollistaustaisilla jär-
jestöillä on ja miten nämä arvot näkyvät kes-
tävää kehitystä edistävässä käytännön työssä? 
Artikkeli pyrkii lisäämään ymmärrystä siitä, kuin-
ka nämä arvot ilmenevät yhteisöjen elämässä 
ja kuinka suuri vaikutus uskonnollistaustaisilla 
järjestöillä on kestävän kehityksen edistämises-
sä. Artikkeli korostaa kansalaisyhteiskunnan ja 
uskonnollis taustaisten järjestöjen ainutlaatuista 
asemaa kestävän elämäntavan ja ympäristöllisen 
oikeuden mukaisuuden toteutumisessa.

Käsittelen seuraavassa eri uskontojen jul-
kista roolia luomakunnan varjelemisessa nos-
tamalla esimerkkejä eri maailmanuskonnois-
ta. Tuon ensin esille juutalaisuuden sapatin ja 
kestävän kehityksen käsitteen välisen yhtey-
den. Tämän jälkeen esittelen katolisen kirkon ja 
Englannin kirkon opetuksia ja käytäntöjä luoma-
kunnan varjelemisesta, minkä jälkeen tarkastelen 
islamin uskon näkemyksiä ympäristöstä käyttäen 
apuna esimerkkejä Britanniasta. Lopuksi kuvai-
len eteläafrikkalaisen moniuskontoisen järjestön 
työtä ympäristöllisen oikeudenmukaisuuden ja 
kestävän elämäntavan hyväksi.

Uskontojen julkinen rooli 
luomakunnan varjelemisessa

Yhteiskunnan toimivuus on riippuvaista sekä ih-
misten keskinäisistä suhteista että ihmisten ja 
luonnon välisistä suhteista. Nämä suhteet ovat 
riippuvaisia eettisistä arvoista. Eettisten arvojen 
taustalla on lopulta kysymys vastuusta. Näin ol-
len voidaan sanoa, että ihmisillä on vastuu teh-
dä maailmasta parempi paikka (Boff 1995, 22). 
Jokainen uskonto ottaa kantaa ajatukseen oi-
keasta ja väärästä, ja lähes jokainen uskonto si-
sältää eettisiä arvoja, jotka vaikuttavat ihmisten 
ja luonnon suhteisiin. On tärkeää huomata, että 
moraaliset arvot koskettavat ihmis suhteiden li-
säksi kaikkia luomakunnan suhteita. Se, kuinka 

ihmiset kohtelevat luontoa, on yhtä lailla moraa-
linen kysymys. Maailmaa uhkaavan ympäristö-
katastrofin myötä on alettu pohtimaan sitä, 
kuinka maailmanuskonnot voivat reagoida tä-
hän kriisiin ja samanaikaisesti edistää ihmis-
kunnan hyvinvointia ja suojella maapalloa (Golo 
2012, 348–361). Aikamme moraaliset haasteet 
vaativat myös uskontokuntien huomioimista, sil-
lä kaikki kulttuurit ja yhteiskunnat ovat globaa-
listi vuorovaikutuksessa keskenään (Schweiker 
2004, 5). Elämän holistisuus globaalissa maail-
massa tarjoaakin uskonnoille mahdollisuuden 
vastata osaltaan näihin haasteisiin. Joidenkin nä-
kemysten mukaan uskontojen anti liittyy paitsi 
globaalien eettisten arvojen edistämiseen, myös 
inhimillistä arvokkuutta koskeviin asenteisiin ja 
uskomuksiin (Golo 2012, 348–361). 

Saksalaisen filosofin Jürgen Habermasin 
mukaan uskonnollisilla yhteisöillä on merkittävä 
rooli demokraattisten instituutioiden kehittämi-
sessä (Habermas 2001, 29). Habermas peruste-
lee kantaansa kritisoimalla modernia maallistu-
nutta toimintatapaa, jossa liberaalien valtioiden 
tekemät poliittiset päätökset perustuvat pelkäs-
tään järkeen eivätkä uskoon. Hän näkee tällais-
ten yhteiskuntien olevan vaarassa menettää ym-
märryksensä elämän tarkoituksesta (Habermas 
2001, 29). Vaikuttaa siltä, että Habermas pitää 
uskontoa järjen kaltaisena perusteluna, jonka 
pohjalta poliittisia päätöksiä tulisi tehdä.

Samaan tapaan Yhdysvaltojen entinen 
vara presidentti Al Gore oli sitä mieltä, että 
ympäristö kriisiin tulisi vastata huomioiden hen-
gellinen näkökulma. Gore perusteli kantaansa 
sanoen: ”Mitä syvällisemmin tarkastelen globaa-
lin ympäristökriisin juuria, sitä vakuuttuneem-
pi olen siitä, että kyseessä on oikeasti sisäi-
sen hengellisen kriisin ilmentymä” (Gore 1992, 
220–221). Goren mukaan ympäristökriisi ei ole 
luonteeltaan vain aineellinen vaan mukana on 
myös hengellinen ulottuvuus. Vaikuttaa jopa sil-
tä, että Gore kritisoi materialistiselle ja ihmis-
keskeiselle maailmankatsomukselle annettua 

suurta painoarvoa. Vaikka Gore ei suoranaises-
ti mainitse uskontoa, hänen viittauksensa hen-
gellisyyteen voidaan katsoa liittyvän uskontoon, 
käsitteleehän uskonto hengellistä maailmaa. Jot-
kut tutkijat ovat jopa sitä mieltä, että kristillisellä 
teologialla on vastuu osallistua globaaliin julki-
seen elämään sekä kritisoida globalisaatiosta ai-
heutuvia taloudellisia, sosiaalisia, poliittisia ja ym-
päristöllisiä haittoja (Storrar 2007, 25). Tämän 
johdannon valossa käsittelen seuraavassa niitä 
uskonnollistaustaisten järjestöjen arvoja, jotka 
edistävät ympäristönsuojelua.

Uskonnollistaustaiset 
järjestöt ja luomakunnan 
varjeleminen

Juutalaisuus, kristinusko ja islam sisältävät kaikki 
arvoja, asenteita ja käytäntöjä, jotka tukevat luo-
makunnan varjelemista. Nämä arvot perustuvat 
ajatukseen siitä, että luomakunta on lahja Ju-
malalta. Erityisesti juutalaisuuden ja kristin uskon 
yksi tärkeimmistä opetuksista liittyy sapatin eli 
lepopäivän viettämiseen. Tämä opetus on tiu-
kasti kytköksissä luomakunnan varjelemiseen. 

Lepopäivän tärkeyttä perustellaan muun 
muassa korostamalla sen yhteyttä ihmisarvoon 
ja Jumalan luomistyöhön. Lepopäivä on tärkeä 
periaate, jonka avulla voidaan tarkastella Juma-
lan ja luomakunnan välistä suhdetta (Claassens 
2011, 71–80). Mooseksen toisessa kirjassa käs-
ky lepopäivän pyhittämisestä yhdistetään oleel-
lisesti Jumalan luomistyöhön; on tärkeää, että 
ihmiset pyhittävät lepopäivän, sillä myös Ju-
mala lepäsi luomistyön seitsemäntenä päivä-
nä (Claassens 2011, 73). Voidaan myös tulkita, 
että Vanhan testamentin kertomus lepopäiväs-
tä korostaa levon merkitystä erityisesti yhteis-
kunnan vähemmistöryhmien ja luonnon hyvin-
voinnin edistämiseksi. Aivan kuten ihmisiä ja 
eläimiä, myös maata voidaan ylirasittaa ja käyt-
tää hyväksi, jolloin maasta voi tulla hedelmätön. 
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jopa sanoa, että ympäristökriisi ja sosiaalinen 
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ja moniulotteiseen kysymykseen: mitä arvo-
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oikeuden mukaisuuden toteutumisessa.

Käsittelen seuraavassa eri uskontojen jul-
kista roolia luomakunnan varjelemisessa nos-
tamalla esimerkkejä eri maailmanuskonnois-
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Tämä tulkinta nostaa esiin kaksi ajatusta: Ensin-
näkin vaikuttaa siltä, että lepopäivän perimmäi-
senä tavoitteena oli taata esimerkiksi eläimille 
ja orjille heidän tarvitsemansa lepo. Toisekseen 
lepo päivän voidaan katsoa edesauttavan kestä-
viä taloudellisia periaatteita, jotka puolestaan 
edistävät oikeudenmukaisuutta ja myötätuntoa 
(Claassens 2011, 78). Käsky lepopäivän pyhittä-
misestä on siis tärkeä elämää säätelevä peri aate, 
joka pyrkii takaamaan elämän uusiutumisen ja 
luonnon tasapainon. 

Kenties lepopäivän käytännöllisen ulottu-
vuuden vuoksi myös Yhdistyneet kansakunnat 
on alkanut soveltaa luomakunnan varjelemista 
kansainvälisissä aloitteissaan. Lepopäivä on tär-
keä käytännöllinen ja moraalinen arvo, sillä se 
mahdollistaa ympäristöstä huolehtimisen. Ehkä 
juuri sen vuoksi myös YK pyrkii edistämään aja-
tusta lepopäivästä työnsä välityksellä. Muun 
muassa YK:n ympäristöjärjestö (UNEP) hyö-
dynsi käskyä lepopäivän pyhittämisestä pyrkies-
sään lisäämään maailmanuskontojen kiinnostus-
ta ympäristön suojeluun. Vuodesta 1986 lähtien 
UNEP on kannustanut yhteisöjä viettämään 
”ympäristöllistä lepopäivää kesäkuun ensimmäi-
senä viikonloppuna ja välittämään sen sanomaa 
messuissa ympäri vuoden” (Hessel 1996, 150).

UNEP:n New Yorkin -toimiston johtaja 
Noel J. Brown puhui Los Angelesin uskonto-
jen välisen neuvoston tilaisuudessa (Los Angeles 
Interfaith Council) 2. marraskuuta 1989:

Olen innoissani siitä, että suurimmat 
uskonto kunnat ja hengelliset johtajat ovat 
edustettuina täällä saman pöydän ääressä, 
jotta voimme tarkastella vastuuta yhteises
tä tulevaisuudestamme. Tämä on vahvas
ti sidoksissa UNEP:n pyrkimykseen tuoda 
ympäristölliset kysymykset osaksi kaikkia 
yhteis kunnan alueita sekä mobilisoida 
yhteiskunnan eri sektorit. UNEP on työsken
nellyt yhdistysten, kansanedustajien, nuo
risojärjestöjen, taideyhteisöjen, teollisuuden 

ja yksityisen sektorin kanssa – eli kaikkien 
niiden kanssa, joilla on mahdollisuus edes
auttaa ratkaisujen löytämistä… (Brown 
1990.)

Brown selkeästi tiedostaa, että ihmisistä ja ym-
päristöstä huolehtiminen on niin suuri vastuu, 
ettei yksikään julkisen sektorin toimija pysty 
kantamaan sitä yksin. Uskonnolliset yhteisöt 
ovat tärkeitä toimijoita, sillä niiden toiminta no-
jaa vanhoihin eettisiin arvoihin ja periaatteisiin. 
Näin ollen Brown ehdottaa seuraavaa:

On aika työskennellä läheisemmin uskonnol
listen ja hengellisten yhteisöjen kanssa. Mei
dän täytyy luoda ekumeeninen liike – jota 
kutsuisin ”ekomeeniseksi” liikkeeksi – ja 
joka toimisi maan hyväksi. On aika miettiä 
uudestaan ja uusilla tavoilla… Se, saavu
tammeko haluamamme maailman, riippuu 
toimintaperiaatteista, toiminnasta ja hal
linnasta. Vastatakseni tähän kysymykseen, 
meidän on tarkasteltava niitä vaihtoehtoja, 
jotka ovat meille avoinna. Sen lisäksi meidän 
tulee lisätä mahdollisuuksia ja kykyämme 
valita viisaasti. Meidän tulee valita elämä 
katastrofin sijaan. Tämä vaatii hengellisten 
voimien ja ihmisen hengellisen viisauden uu
delleen järjestämistä. Sen vuoksi vetoamme 
teihin. (Brown 1990.)

Jo tuolloin Brown ymmärsi uskonnollisten jär-
jestöjen ja arvojen voiman ja näki yhteistyön jär-
jestöjen kanssa tarpeellisena:

…Ensimmäisenä ovat uusi visio ja muutosta 
tukevat instituutiot, jotka auttavat meitä tä
män muutoksen luomisessa. Emme Yhdisty
neissä kansakunnissa usko, että voimme rat
kaista tulevaisuuden ongelmat pelkästään 
vanhojen instituutioiden ja mentaliteettien 
avulla. Tarvitsemme vision, joka huomioi ih
misoikeudet, vapauden, tasaarvon ja elä

män edellytykset. Visioon kuuluu myös ym
päristö, joka takaa elämän arvokkuuden 
ja hyvinvoinnin toteutumisen. Tarvitsemme 
myös uuden oikeutuksen, etiikan ja vertaus
kuvat. (Brown 1990.)

Vielä merkittävämpää on se, että Brown käyt-
ti määritelmiä, jotka ovat yleisimmin käytössä 
juutalaiskristillisessä teologiassa. Koska Brown 
ymmärsi, että YK ei pysty ratkaisemaan ongel-
maa yksin, hän pyysi avuksi uskonnollisia yh-
teisöjä: ”Yksi uusista vertauskuvista, joita ha-
luan edistää, on vertauskuva liitosta – uusi liitto 
maan kanssa. Te uskonnollisten yhteisöjen edus-
tajat voitte auttaa meitä tässä…” On mielen-
kiintoista, että Brown käytti termiä liitto sen 
teologisessa merkityksessä. Tämän pyhä liitto 
on tärkeä, sillä siihen liittyy moraalinen ulottu-
vuus, jota myös Brown korosti: ”Me myös toi-
vomme, että autatte meitä tuomaan moraalisen 
ulottuvuuden tähän Maata uhkaavaan kriisiin ja 
autatte meitä ideoimaan tapoja, joiden avulla 
ihmiset saadaan näkemään ja ymmärtämään, 
mistä tässä kriisissä on kyse…” Brown oli va-
kuuttunut, että uskonto voi edistää positiivisia 
ympäristöasenteita:

Viimeisimmän ympäristöllisen lepopäivän ai
kana kuulimme monia tarinoita ympäri maa
ilmaa. Kenties kaikkein dramaattisin tarina 
tuli Bronxista, missä pastori – yrittäessään 
dramatisoida tapahtumaa, jota hän itse kut
sui ”planeettamme häpäisemiseksi” – avasi 
roska pussin kesken oman saarnansa ja tyhjen
si sen sisältöineen pyhättöön. Seurakunta oli 
Šokissa tämän pöyristyttävän pyhäinhäväis
tyksen johdosta. Pastori kysyi seurakunnalta, 
eikö se, mitä teemme Jumalan luomakunnal
le, ole yhtä häpäisevää kuin hänen äskeinen 
tekonsa? Jos todella uskomme siihen, että 
Maa on Jumalan luoma, miten voimme sanoa 
palvelevamme Jumalaa samalla kun turme
lemme Jumalan työn tuloksia? (Brown 1990.)

On ilmeistä, että pastorin käyttämä vertaus 
teki Browniin suuren vaikutuksen. Uskonnon 
voima on siinä, että se vetoaa sekä moraaliseen 
että hengelliseen omatuntoon. Tähän vedoten 
Brown jatkoi:

Jotta voimme löytää oikeanlaisen tavan elää 
maapallolla, meidän tulee laajentaa käsitys
tämme oikeasta ja väärästä. Meidän pitää 
aloittaa tarkastelemalla omaa elämäämme. 
Roskat, jotka jätämme jälkeemme, toimivat 
vertauskuvana moraaliselle tilanteellemme. 
Tämä kielikuva kuvastaa moraalista jätettä, 
jota toimintamme jättää jälkeensä. Toivom
me, että uskonnolliset yhteisöt voivat aut
taa meitä ratkaisemaan tämän ongelman. 
(Brown 1990.)

YK:n toimijat ymmärsivät, että uskonnon avulla 
voidaan muuttaa ympäristönsuojelua koskevia 
asenteita. Brown korosti uskonnon julkista roo-
lia ympäristönsuojelussa ja yhdisti sen juutalais-
kristilliseen ajatukseen lepopäivästä. 

Samaan tapaan vuonna 2009 paavi Benedic-
tus XVI kiinnitti huomiota ihmiskuntaa uhkaa-
vaan kriisiin katolisen kirkon piispoille osoitta-
massaan kiertokirjeessä. Kirjeessään paavi myös 
kritisoi modernia teknologiaa ja tiedettä (Deane- 
Drummond 2011, 203): ”Voimmeko pysyä piit-
taamattomina ongelmien edessä, jotka koskevat 
ilmastonmuutosta, aavikoitumista, maatalous-
maan huonontumista ja tuottavuuden heikenty-
mistä … luonnonkatastrofien lisääntymistä sekä 
päiväntasaajalla ja trooppisilla alueilla tapahtuvaa 
metsien tuhoutumista” (Paavi Benedictus XVI 
2009). Paavi toi esille tarpeen uudistaa Yhdisty-
neiden kansakuntien rakennetta, jotta maailman 
köyhimmät valtiot voisivat osallistua paremmin 
heitä itseään koskeviin päätöksiin. Paavin ehdo-
tus perustui vahvasti yhteisöllisen lähestymis-
tavan periaatteeseen. Tämän lisäksi paavi ko-
rosti, että kehittyvien ja kehittyneiden maiden 
luonnonresurssien hallintaan liittyy monenlaisia 
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Tämä tulkinta nostaa esiin kaksi ajatusta: Ensin-
näkin vaikuttaa siltä, että lepopäivän perimmäi-
senä tavoitteena oli taata esimerkiksi eläimille 
ja orjille heidän tarvitsemansa lepo. Toisekseen 
lepo päivän voidaan katsoa edesauttavan kestä-
viä taloudellisia periaatteita, jotka puolestaan 
edistävät oikeudenmukaisuutta ja myötätuntoa 
(Claassens 2011, 78). Käsky lepopäivän pyhittä-
misestä on siis tärkeä elämää säätelevä peri aate, 
joka pyrkii takaamaan elämän uusiutumisen ja 
luonnon tasapainon. 

Kenties lepopäivän käytännöllisen ulottu-
vuuden vuoksi myös Yhdistyneet kansakunnat 
on alkanut soveltaa luomakunnan varjelemista 
kansainvälisissä aloitteissaan. Lepopäivä on tär-
keä käytännöllinen ja moraalinen arvo, sillä se 
mahdollistaa ympäristöstä huolehtimisen. Ehkä 
juuri sen vuoksi myös YK pyrkii edistämään aja-
tusta lepopäivästä työnsä välityksellä. Muun 
muassa YK:n ympäristöjärjestö (UNEP) hyö-
dynsi käskyä lepopäivän pyhittämisestä pyrkies-
sään lisäämään maailmanuskontojen kiinnostus-
ta ympäristön suojeluun. Vuodesta 1986 lähtien 
UNEP on kannustanut yhteisöjä viettämään 
”ympäristöllistä lepopäivää kesäkuun ensimmäi-
senä viikonloppuna ja välittämään sen sanomaa 
messuissa ympäri vuoden” (Hessel 1996, 150).

UNEP:n New Yorkin -toimiston johtaja 
Noel J. Brown puhui Los Angelesin uskonto-
jen välisen neuvoston tilaisuudessa (Los Angeles 
Interfaith Council) 2. marraskuuta 1989:

Olen innoissani siitä, että suurimmat 
uskonto kunnat ja hengelliset johtajat ovat 
edustettuina täällä saman pöydän ääressä, 
jotta voimme tarkastella vastuuta yhteises
tä tulevaisuudestamme. Tämä on vahvas
ti sidoksissa UNEP:n pyrkimykseen tuoda 
ympäristölliset kysymykset osaksi kaikkia 
yhteis kunnan alueita sekä mobilisoida 
yhteiskunnan eri sektorit. UNEP on työsken
nellyt yhdistysten, kansanedustajien, nuo
risojärjestöjen, taideyhteisöjen, teollisuuden 

ja yksityisen sektorin kanssa – eli kaikkien 
niiden kanssa, joilla on mahdollisuus edes
auttaa ratkaisujen löytämistä… (Brown 
1990.)

Brown selkeästi tiedostaa, että ihmisistä ja ym-
päristöstä huolehtiminen on niin suuri vastuu, 
ettei yksikään julkisen sektorin toimija pysty 
kantamaan sitä yksin. Uskonnolliset yhteisöt 
ovat tärkeitä toimijoita, sillä niiden toiminta no-
jaa vanhoihin eettisiin arvoihin ja periaatteisiin. 
Näin ollen Brown ehdottaa seuraavaa:

On aika työskennellä läheisemmin uskonnol
listen ja hengellisten yhteisöjen kanssa. Mei
dän täytyy luoda ekumeeninen liike – jota 
kutsuisin ”ekomeeniseksi” liikkeeksi – ja 
joka toimisi maan hyväksi. On aika miettiä 
uudestaan ja uusilla tavoilla… Se, saavu
tammeko haluamamme maailman, riippuu 
toimintaperiaatteista, toiminnasta ja hal
linnasta. Vastatakseni tähän kysymykseen, 
meidän on tarkasteltava niitä vaihtoehtoja, 
jotka ovat meille avoinna. Sen lisäksi meidän 
tulee lisätä mahdollisuuksia ja kykyämme 
valita viisaasti. Meidän tulee valita elämä 
katastrofin sijaan. Tämä vaatii hengellisten 
voimien ja ihmisen hengellisen viisauden uu
delleen järjestämistä. Sen vuoksi vetoamme 
teihin. (Brown 1990.)

Jo tuolloin Brown ymmärsi uskonnollisten jär-
jestöjen ja arvojen voiman ja näki yhteistyön jär-
jestöjen kanssa tarpeellisena:

…Ensimmäisenä ovat uusi visio ja muutosta 
tukevat instituutiot, jotka auttavat meitä tä
män muutoksen luomisessa. Emme Yhdisty
neissä kansakunnissa usko, että voimme rat
kaista tulevaisuuden ongelmat pelkästään 
vanhojen instituutioiden ja mentaliteettien 
avulla. Tarvitsemme vision, joka huomioi ih
misoikeudet, vapauden, tasaarvon ja elä

män edellytykset. Visioon kuuluu myös ym
päristö, joka takaa elämän arvokkuuden 
ja hyvinvoinnin toteutumisen. Tarvitsemme 
myös uuden oikeutuksen, etiikan ja vertaus
kuvat. (Brown 1990.)

Vielä merkittävämpää on se, että Brown käyt-
ti määritelmiä, jotka ovat yleisimmin käytössä 
juutalaiskristillisessä teologiassa. Koska Brown 
ymmärsi, että YK ei pysty ratkaisemaan ongel-
maa yksin, hän pyysi avuksi uskonnollisia yh-
teisöjä: ”Yksi uusista vertauskuvista, joita ha-
luan edistää, on vertauskuva liitosta – uusi liitto 
maan kanssa. Te uskonnollisten yhteisöjen edus-
tajat voitte auttaa meitä tässä…” On mielen-
kiintoista, että Brown käytti termiä liitto sen 
teologisessa merkityksessä. Tämän pyhä liitto 
on tärkeä, sillä siihen liittyy moraalinen ulottu-
vuus, jota myös Brown korosti: ”Me myös toi-
vomme, että autatte meitä tuomaan moraalisen 
ulottuvuuden tähän Maata uhkaavaan kriisiin ja 
autatte meitä ideoimaan tapoja, joiden avulla 
ihmiset saadaan näkemään ja ymmärtämään, 
mistä tässä kriisissä on kyse…” Brown oli va-
kuuttunut, että uskonto voi edistää positiivisia 
ympäristöasenteita:

Viimeisimmän ympäristöllisen lepopäivän ai
kana kuulimme monia tarinoita ympäri maa
ilmaa. Kenties kaikkein dramaattisin tarina 
tuli Bronxista, missä pastori – yrittäessään 
dramatisoida tapahtumaa, jota hän itse kut
sui ”planeettamme häpäisemiseksi” – avasi 
roska pussin kesken oman saarnansa ja tyhjen
si sen sisältöineen pyhättöön. Seurakunta oli 
Šokissa tämän pöyristyttävän pyhäinhäväis
tyksen johdosta. Pastori kysyi seurakunnalta, 
eikö se, mitä teemme Jumalan luomakunnal
le, ole yhtä häpäisevää kuin hänen äskeinen 
tekonsa? Jos todella uskomme siihen, että 
Maa on Jumalan luoma, miten voimme sanoa 
palvelevamme Jumalaa samalla kun turme
lemme Jumalan työn tuloksia? (Brown 1990.)

On ilmeistä, että pastorin käyttämä vertaus 
teki Browniin suuren vaikutuksen. Uskonnon 
voima on siinä, että se vetoaa sekä moraaliseen 
että hengelliseen omatuntoon. Tähän vedoten 
Brown jatkoi:

Jotta voimme löytää oikeanlaisen tavan elää 
maapallolla, meidän tulee laajentaa käsitys
tämme oikeasta ja väärästä. Meidän pitää 
aloittaa tarkastelemalla omaa elämäämme. 
Roskat, jotka jätämme jälkeemme, toimivat 
vertauskuvana moraaliselle tilanteellemme. 
Tämä kielikuva kuvastaa moraalista jätettä, 
jota toimintamme jättää jälkeensä. Toivom
me, että uskonnolliset yhteisöt voivat aut
taa meitä ratkaisemaan tämän ongelman. 
(Brown 1990.)

YK:n toimijat ymmärsivät, että uskonnon avulla 
voidaan muuttaa ympäristönsuojelua koskevia 
asenteita. Brown korosti uskonnon julkista roo-
lia ympäristönsuojelussa ja yhdisti sen juutalais-
kristilliseen ajatukseen lepopäivästä. 

Samaan tapaan vuonna 2009 paavi Benedic-
tus XVI kiinnitti huomiota ihmiskuntaa uhkaa-
vaan kriisiin katolisen kirkon piispoille osoitta-
massaan kiertokirjeessä. Kirjeessään paavi myös 
kritisoi modernia teknologiaa ja tiedettä (Deane- 
Drummond 2011, 203): ”Voimmeko pysyä piit-
taamattomina ongelmien edessä, jotka koskevat 
ilmastonmuutosta, aavikoitumista, maatalous-
maan huonontumista ja tuottavuuden heikenty-
mistä … luonnonkatastrofien lisääntymistä sekä 
päiväntasaajalla ja trooppisilla alueilla tapahtuvaa 
metsien tuhoutumista” (Paavi Benedictus XVI 
2009). Paavi toi esille tarpeen uudistaa Yhdisty-
neiden kansakuntien rakennetta, jotta maailman 
köyhimmät valtiot voisivat osallistua paremmin 
heitä itseään koskeviin päätöksiin. Paavin ehdo-
tus perustui vahvasti yhteisöllisen lähestymis-
tavan periaatteeseen. Tämän lisäksi paavi ko-
rosti, että kehittyvien ja kehittyneiden maiden 
luonnonresurssien hallintaan liittyy monenlaisia 
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moraalisia velvoitteita. On kuitenkin melkein 
mahdotonta saada selvyyttä siitä, kuinka pal-
jon tämänkaltaiset globaalit ja julkiset lausunnot 
vaikuttavat ihmisten ympäristönsuojeluun liitty-
viin asenteisiin.

Toinen esimerkki on Englannin kirkos-
ta. Englannin kirkko organisoi lukuisia ohjel-
mia ja kampanjoita, jotka pyrkivät edistämään 
ympäristö tietoisuutta ja -aktivismia. Kirkon kan-
salliset ympäristöohjelmat asettavat luomakun-
nan varjelun yhdeksi kirkon päätehtävistä, sil-
lä luomakunnan varjelemisella nähdään olevan 
yhteys ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Eng-
lannin kirkon mukaan ympäristöstä tulee huo-
lehtia, sillä se on lahja Jumalalta. Kirkko myös 
toteaa, että ”Ilmastonmuutokseen vastaami-
nen on keskeistä, jotta voimme suojella Jumalan 
luomakuntaa. Samaan aikaan naapurimme ra-
kastaminen – erityisesti sellaisen naapurin, jota 
emme tunne, mutta jonka jokapäiväistä elä-
mää tämä moraalinen kriisi uhkaa – on Jeesuk-
sen Kristuksen seuraamisen ytimessä” (Church 
Care, päiväämätön a.). Englannin kirkko myös 
haastaa ihmisiä toimimaan ympäristöystävälli-
sesti: ”Oletko vähentänyt muovin käyttöä, lisän-
nyt kirkkomaan luonnon monimuotoisuutta, 
parantanut omaa energiatehokkuuttasi, otta-
nut yhteyttä kansanedustajaasi tai levittänyt 
ympäristöystävällistä sanomaa?” (Church Care, 
päiväämätön, b.)

Yhdistyneessä kuningaskunnassa myös 
muslimi yhteisöt järjestävät ympäristökampan-
joita ja -liikkeitä, joiden toiminta perustuu isla-
min periaatteisiin. Ympäristöprojekteja järjestä-
viä liikkeitä ovat esimerkiksi Khatrin muslimien 
yhdistys (Muslim Khatri Association) sekä Isla-
milainen ekologian ja ympäristötieteiden säätiö 
(Islamic Foundation for Ecology and Environ-
mental Sciences, IFEES), jonka on perusta-
nut islam oppinut Fazlun Khalid (Irawan 2016, 
247). Yhdessä nämä kaksi järjestöä ovat kus-
tantaneet Muslimien vihreän oppaan, jonka tar-
koituksena on hillitä ilmastonmuutosta. Opas 

tarjoaa neuvoja kestävämpään elämän tapaan 
esi merkiksi kiinnittämällä huomiota liikenne-
päästöihin ja energian kulutukseen kotona. Toi-
mintansa kautta IFEES kannustaa muslimeja 
kiinnittämään huomiota ympäristöön (Irawan 
2016, 247). 1980-luvun puolivälistä lähtien 
IFEES on keskittynyt ”lisäämään tietoisuutta 
ja kehittämään tutkimusta, opetusmateriaale-
ja, projekteja sekä koulutusta”. Lisäksi järjestö 
haluaa ”saavuttaa kaikki ihmiset heidän taus-
tastaan ja sijainnistaan riippumatta”. Kyseessä 
on kaikille muslimeille suunnattu kehotus kan-
taa vastuunsa ja toimia Allahin luomakunnan ja 
työn suojelijoina, jotta maapallo säilyisi asumis-
kelpoisena tulevia sukupolvia varten (Irawan 
2016, 247). Vihreiden oppaiden julkaisemisen 
lisäksi IFEES korostaa luontoon liittyviä islamin 
opetuksia myös muussa toiminnassaan. Eko- 
islam-nimisen uutiskirjeen perustamisen lisäksi 
IFEES on kampanjoinut Sansibarilla tapahtuvan 
dynamiitti kalastamisen lopettamisen puoles-
ta sekä tukenut puiden istutusta Indonesiassa. 
Kampanjointi perustuu islamin opetusten seu-
raamiseen (Irawan 2016, 247).

Teologiset, filosofiset ja eettiset arvot tuke-
vat näitä positiivisia luomakunnan varjelemiseen 
liittyviä asenteita. Koraani opettaa muslimeille, 
että Allah on kaikkien elävien ja elottomien la-
jien luoja. Allah on kaikkivaltias, joka hallitsee 
luomakuntaa; Allah asetti luonnon järjestyk-
sen, jossa kaikilla elämän muodoilla on jumalal-
lisesti nimetty ja Allahin tahdon mukainen rooli 
(Timm 1994, 86). Vaikka islamissa ei ole ympä-
ristöä kuvaavaa sanaa, Koraani viittaa ”merkkei-
hin”, joita Allah on jättänyt maan päälle (Timm 
1994, 89). Tässä mielessä luomakunta nähdään 
jumalallisena ilmestyksenä ja ympäristö nähdään 
testamenttina Allahin kaiken kattavasta läsnä-
olosta maailmassa (Timm 1994, 88).

Vaikuttaa siltä, että islam edistää kaikkien 
elämänmuotojen kunnioittamista ottaen huo-
mioon myös eläinkunnan ja luonnon reilun 
kohtelun. Uskonnollinen kirjallisuus ja erityisesti 

profeetta Muhammedin elämästä kertovat 
hadith-kokoelmat sisältävät runsaasti aihee-
seen liittyviä opetuksia. Islamin oppi painot-
taa harmoniaa ja tasapainoa ihmisten, Allahin 
ja luoma kunnan välillä. Islamin mukaan Allah 
omistaa luonnon ja ympäristön mutta ihmiset 
ovat vastuussa tämän jumalallisen omaisuuden 
oikeudenmukaisesta kohtelusta (Hope ja Jones 
2014, 56). Toisin sanoen islam painottaa kaik-
kien elämänmuotojen jumalallista alkuperää ja 
sitä, miten ihmisten ja luonnon välillä olevan 
harmonian säilyttäminen perustuu uskonnolli-
seen velvoitteeseen. 

EteläAfrikka 
tapaustutkimuksena

Kestävä kehitys Etelä-Afrikassa on tärkeää maan 
historian vuoksi. Siirtomaa-aika ja rotuerottelu 
eivät ainoastaan jättäneet Etelä-Afrikkaan sy-
välle juurtunutta eriarvoisuutta rotujen vä-
lille vaan vaikuttivat myös maan ympäris-
töön. Eteläafrikkalainen uskonnollistaustainen 
ympäristöjärjestö SAFCEI (South Africa Faith 
Communities Environmental Initiatives) perus-
tettiin vuonna 2005 vastaamaan näihin haas-
teisiin. Järjestön perustivat Nobelin rauhan-
palkinnon saanut kenialainen luonnonsuojelija 
Wangari Maathai ja afrikkalainen ympäristö-
järjestö Green Belt Movement. SAFCEI kertoo 
olevansa ”moniuskontoinen järjestö, joka pyrkii 
lisäämään tietoisuutta, ymmärrystä ja aloitteita 
ympäristölliseen oikeudenmukaisuuteen, kestä-
vään elämäntapaan ja ilmastonmuutokseen liit-
tyen. Toiminta tapahtuu uskonnollisten johtajien 
ja heidän yhteisöjensä avulla eteläisessä Afrikas-
sa” (SAFCEI 2018). SAFCEI:n mottona on: ”Yksi 
maailma, monta uskontoa luomakunnan puo-
lesta” sekä ”Monimuotoisuutemme yhdistämä-
nä huolehtien Jumalan luomistyöstä” (SAFCEI, 
päiväämätön a.).

SAFCEI:lla on lukuisia projekteja, jotka keskit-
tyvät ympäristölliseen oikeudenmukaisuuteen, 

kuten ilmastonmuutokseen, uusiutuvaan ener-
giaan, eläinten hyvinvointiin sekä energian ja ve-
den käyttöön. Projektien avulla järjestö pyrkii 
sekä lisäämään yleistä tietoisuutta ympäristös-
tä että tiedottamaan luonnonvarojen kestäväs-
tä käytöstä. Järjestön projektien tavoitteena on 
tuoda ympäristöystävällisyys paikallisten ihmis-
ten arkeen esimerkiksi kannustamalla kestävään 
veden ja sähkön käyttöön. Lisäksi ne pyrkivät 
edistämään ympäristöystävällisten materiaalien 
käyttöä esimerkiksi ruumisarkuissa. SAFCEI:n 
projektit keskittyvät kolmeen osa-alueeseen: 
paikalliseen yhteisöön, uskonnollisten johtajien 
koulutukseen ja yleiseen vaikuttamistyöhön 
(SAFCEI, päiväämätön a., c. ja d.).

Ensinnäkin SAFCEI toimii paikallisen yhtei-
sön tasolla. Yksi järjestön vahvuuksista on se, 
että se pystyy hyödyntämään uskonnollisten 
yhteisöjen olemassa olevia rakenteita ympäris-
tötietoisuuden lisäämiseksi. SAFCEI tiedostaa, 
että paikallisella yhteisöllä on tärkeä rooli ym-
päristöön liittyvien mielipiteiden muuttamisessa. 
Tämän vuoksi järjestö pyrkii osallistamaan pai-
kalliset ihmiset niin kutsuttujen ekoseurakuntien 
avulla. Ekoseurakunnat pyrkivät ympäristötietoi-
suuden lisäämiseen ja ympäristökasvatukseen 
ruohonjuuritasolla. Tämä toiminta tukee myös 
SAFCEI:n mottoa ”ajattele globaalisti, toimi pai-
kallisesti”. Motto perustuu ajatukseen, että elä-
mä on yksi ja yhtenäinen kokonaisuus, jossa on 
monia eri ulottuvuuksia; paikallisen yhteisön toi-
milla voi olla globaaleja seurauksia (SAFCEI, päi-
väämätön b.).

Moton perusteella voidaan ajatella, että 
kaikki maailman ihmiset ovat yhtä suurta per-
hettä. Tietyissä yhteisöissä elävät ihmiset ovat 
vastuussa toisissa yhteisöissä eläville ihmisille. 
He ymmärtävät, että mikä vaikuttaa heihin nyt, 
vaikuttaa vääjäämättä muihin ihmisiin tulevai-
suudessa. Ajatus perustuu vastavuoroisuuteen 
ja molemminpuoliseen vastuuntuntoon. Tämä 
näkemys pyrkii vähentämään ihmisten itsek-
kyyttä sekä koko maailman kansalle kuuluvien 
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moraalisia velvoitteita. On kuitenkin melkein 
mahdotonta saada selvyyttä siitä, kuinka pal-
jon tämänkaltaiset globaalit ja julkiset lausunnot 
vaikuttavat ihmisten ympäristönsuojeluun liitty-
viin asenteisiin.

Toinen esimerkki on Englannin kirkos-
ta. Englannin kirkko organisoi lukuisia ohjel-
mia ja kampanjoita, jotka pyrkivät edistämään 
ympäristö tietoisuutta ja -aktivismia. Kirkon kan-
salliset ympäristöohjelmat asettavat luomakun-
nan varjelun yhdeksi kirkon päätehtävistä, sil-
lä luomakunnan varjelemisella nähdään olevan 
yhteys ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Eng-
lannin kirkon mukaan ympäristöstä tulee huo-
lehtia, sillä se on lahja Jumalalta. Kirkko myös 
toteaa, että ”Ilmastonmuutokseen vastaami-
nen on keskeistä, jotta voimme suojella Jumalan 
luomakuntaa. Samaan aikaan naapurimme ra-
kastaminen – erityisesti sellaisen naapurin, jota 
emme tunne, mutta jonka jokapäiväistä elä-
mää tämä moraalinen kriisi uhkaa – on Jeesuk-
sen Kristuksen seuraamisen ytimessä” (Church 
Care, päiväämätön a.). Englannin kirkko myös 
haastaa ihmisiä toimimaan ympäristöystävälli-
sesti: ”Oletko vähentänyt muovin käyttöä, lisän-
nyt kirkkomaan luonnon monimuotoisuutta, 
parantanut omaa energiatehokkuuttasi, otta-
nut yhteyttä kansanedustajaasi tai levittänyt 
ympäristöystävällistä sanomaa?” (Church Care, 
päiväämätön, b.)

Yhdistyneessä kuningaskunnassa myös 
muslimi yhteisöt järjestävät ympäristökampan-
joita ja -liikkeitä, joiden toiminta perustuu isla-
min periaatteisiin. Ympäristöprojekteja järjestä-
viä liikkeitä ovat esimerkiksi Khatrin muslimien 
yhdistys (Muslim Khatri Association) sekä Isla-
milainen ekologian ja ympäristötieteiden säätiö 
(Islamic Foundation for Ecology and Environ-
mental Sciences, IFEES), jonka on perusta-
nut islam oppinut Fazlun Khalid (Irawan 2016, 
247). Yhdessä nämä kaksi järjestöä ovat kus-
tantaneet Muslimien vihreän oppaan, jonka tar-
koituksena on hillitä ilmastonmuutosta. Opas 

tarjoaa neuvoja kestävämpään elämän tapaan 
esi merkiksi kiinnittämällä huomiota liikenne-
päästöihin ja energian kulutukseen kotona. Toi-
mintansa kautta IFEES kannustaa muslimeja 
kiinnittämään huomiota ympäristöön (Irawan 
2016, 247). 1980-luvun puolivälistä lähtien 
IFEES on keskittynyt ”lisäämään tietoisuutta 
ja kehittämään tutkimusta, opetusmateriaale-
ja, projekteja sekä koulutusta”. Lisäksi järjestö 
haluaa ”saavuttaa kaikki ihmiset heidän taus-
tastaan ja sijainnistaan riippumatta”. Kyseessä 
on kaikille muslimeille suunnattu kehotus kan-
taa vastuunsa ja toimia Allahin luomakunnan ja 
työn suojelijoina, jotta maapallo säilyisi asumis-
kelpoisena tulevia sukupolvia varten (Irawan 
2016, 247). Vihreiden oppaiden julkaisemisen 
lisäksi IFEES korostaa luontoon liittyviä islamin 
opetuksia myös muussa toiminnassaan. Eko- 
islam-nimisen uutiskirjeen perustamisen lisäksi 
IFEES on kampanjoinut Sansibarilla tapahtuvan 
dynamiitti kalastamisen lopettamisen puoles-
ta sekä tukenut puiden istutusta Indonesiassa. 
Kampanjointi perustuu islamin opetusten seu-
raamiseen (Irawan 2016, 247).

Teologiset, filosofiset ja eettiset arvot tuke-
vat näitä positiivisia luomakunnan varjelemiseen 
liittyviä asenteita. Koraani opettaa muslimeille, 
että Allah on kaikkien elävien ja elottomien la-
jien luoja. Allah on kaikkivaltias, joka hallitsee 
luomakuntaa; Allah asetti luonnon järjestyk-
sen, jossa kaikilla elämän muodoilla on jumalal-
lisesti nimetty ja Allahin tahdon mukainen rooli 
(Timm 1994, 86). Vaikka islamissa ei ole ympä-
ristöä kuvaavaa sanaa, Koraani viittaa ”merkkei-
hin”, joita Allah on jättänyt maan päälle (Timm 
1994, 89). Tässä mielessä luomakunta nähdään 
jumalallisena ilmestyksenä ja ympäristö nähdään 
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profeetta Muhammedin elämästä kertovat 
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suuden lisäämiseen ja ympäristökasvatukseen 
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luonnonvarojen hyväksikäyttöä. SAFCEI kuvaa 
ekoseurakuntien olevan ”paikallisia uskonnolli-
sia yhteisöjä, jotka sitoutuvat elämään sovussa 
ja ympäristöystävällisesti pyhiä tekstejä ja uskon-
nollisia perinteitä seuraten” (SAFCEI, päiväämä-
tön b.). Ekoseurakuntien tavoitteena on istuttaa 
ihmisten mieleen ajatus yhteenkuuluvuudesta ja 
yhteisen päämäärän saavuttamisesta; ihmisten 
halutaan elävän sovussa ympäristön kanssa ja 
välttävän itsekkyyttä. Lisäksi ekoseurakuntiin 
kuuluu ajatus ”ekohenkisyydestä”, jonka tavoit-
teena on saada ihmiset kunnioittamaan luontoa 
Jumalalta saatuna lahjana. 

Toiseksi SAFCEI:llä on myös projekteja, jot-
ka keskittyvät uskonnollisten yhteisöjen johta-
jien koulutukseen ja pyrkivät lisäämään heidän 
ymmärrystään luomakunnan varjelemisesta. 
Tämä on tärkeää, sillä uskonnollisilla johtajil-
la on tärkeä rooli eteläafrikkalaisissa yhteisöis-
sä. ”SAFCEI uskoo, että uskovilla ihmisillä on 
sekä moraalinen velvollisuus että erityinen ti-
laisuus puhua sosio-ekologisista epäoikeuden-
mukaisuuksista, joita afrikkalaiset kohtaavat” 
(SAFCEI 2015a, SAFCEI päiväämätön, e.). Jär-
jestön mukaan ihmisiä yhdistävät ympäristölliset 
moraaliset arvot ja periaatteet ovat merkittä-
vämpiä kuin uskontojen opilliset tai tunnustuk-
selliset erot. Tämän vuoksi SAFCEI:n toiminta 
yhdistää eri uskontokuntia. SAFCEI on järjes-
tänyt työ pajoja Etelä-Afrikassa, Sambiassa ja 
Zimbabwessa vuodesta 2014 lähtien (SAFCEI 
2015a, SAFCEI, päiväämätön d.). Järjestön visio 
vaikuttamistyöstä on seuraava: 

Hallitusta tulee haastaa muistuttamalla, 
että hallituksen tulee toimia sellaisten peri
aatteiden ja arvojen pohjalta, jotka suojele
vat maapallon ekosysteemiä mukaan lukien 
ihmiskuntaa. Lisäksi hallitusta tulee rohkais
ta pääsemään yli muutosten pelosta ja kan
nustaa suosimaan edistyksellisiä toimintata
poja. (SAFCEI 2015a.)

Jos visiota tarkastellaan teologisesta näkö-
kulmasta, huomataan, että SAFCEI näkee lä-
hetystehtävänään muistuttaa maan hallitus-
ta sen tehtävästä kestävän kehityksen hyväksi. 
SAFCEI:n mukaan juuri hallituksella on merkittä-
vä rooli kestävän kehityksen edistämisessä. Vielä 
tärkeämpänä SAFCEI kuitenkin pitää tavallisten 
ihmisten roolia kestävän kehityksen saavuttami-
sessa. Juuri tästä syystä järjestö tukee ”uskon-
nollisten yhteisöjen paikallisia toimia, jotka edis-
tävät luontoa suojelevaa elämäntapaa” (SAFCEI 
2015a). Toisin sanoen SAFCEI:n mukaan taval-
lisiin ihmisiin keskittyvät projektit ovat tärkeitä 
kestävän kehityksen edistämiseksi. 

Kolmanneksi SAFCEI:n projektit keskit-
tyvät vaikuttamistyöhön. Esimerkiksi vuonna 
2014 järjestö huolestui Etelä-Afrikan energia-
politiikan tulevaisuudesta. Vaikutti siltä, että 
energia politiikasta keskusteltiin suljettujen ovi-
en takana pitkälti ulkomaalaisten yritysten int-
ressien pohjalta. Niinpä järjestö pyysi nähtä-
väkseen luottamuksellista tietoa hallituksen 
ydinenergiasopimuksesta julkisuusasetukseen 
perustuen (Promotion of Access to Informa-
tion Act, PAIA) (SAFCEI 2016). Maan hallitus 
kuitenkin kielsi kyseisen sopimuksen olemas-
saolon ja totesi, ettei sillä ”ollut tietoa mistään 
alle kirjoitetusta sopimuksesta” (SAFCEI 2015b). 
Lokakuussa 2015 SAFCEI ja Earthlife Africa 
(ELA) (SAFCEI 2016) nostivat kanteen ener-
giaministeriötä, hallitusta ja presidentti Jacob 
Zumaa vastaan. Haaste koski ydinenergian 
hankintaprosessiin liittyviä epäkohtia (SAFCEI 
2016). SAFCEI:n ja ELA:n haasteen mukaan hal-
litus ”ei seurannut laillista menettelytapaa han-
kintaprosessissa eikä se myöskään onnistunut 
täyttämään perustuslain vaatimuksia reilusta, oi-
keudenmukaisesta, läpinäkyvästä, kilpailukykyi-
sestä ja kustannustehokkaasta prosessista”. En-
simmäinen oikeuskäsittely oli joulukuussa 2016 
Kapkaupungissa (SAFCEI 2016).

Oikeuskäsittelyn jatkuessa SAFCEI ja 
ELA saivat myös muiden organisaatioiden, 

kuten Right2Know ja Green Anglicans, tuen 
(SAFCEI 2016). Hallituksen ydinenergian 
hankintaprosessi todettiin Kapkaupungin 
tuomioistuimessa ”laittomaksi ja perustus-
lain vastaiseksi, ja tämän vuoksi hylättäväksi”. 
Tuomio istuimen mukaan hallitus oli ”rikko-
nut läpinäkyvän ja vastuuvelvollisen hallituk-
sen edellytyksiä” (SAFCEI 2017a). Päätös teh-
tiin Etelä-Afrikan Vapauden päivän aattona, 
TŠernobylin ydinvoimalaonnettomuuden 
muisto päivänä huhtikuussa 2017. 

SAFCEI näyttää olevan sitoutunut pitkä-
aikaiseen taisteluun hallituksen kanssa. Se yllä-
piti moraalisia ja eettisiä arvoja, jotka ovat Etelä- 
Afrikan perustuslain perustana samalla estäen 
hallituksen salaisen ja laittoman ydinenergia-
sopimuksen. Tuomioistuimen päätöksellä 
SAFCEI voitti hallituksen, ja tätä päätöstä on pi-
detty yhtenä järjestön hienoimmista saavutuk-
sista. Verkkosivuilla julkaistussa videossa voikin 
nähdä järjestön jäsenten juhlivan ja riemuitsevan 
tästä suuresta voitosta. 

Lopuksi

Tämän artikkelin alussa pohdin, onko uskon-
tojen perinteissä sellaisia eettisiä tai moraalisia 
arvoja, jotka liittyvät ympäristöön. On selvää, 
että vastaus kysymykseen on myönteinen. Ar-
tikkelin ja siinä lainattujen tutkijoiden mukaan 
uskonnoilla on tärkeä rooli ympäristöhaasteiden 
ratkaisemisessa. Tämä johtuu erityisesti uskon-
tojen opeista ja moraalisista arvoista. Artikkeli 
pyrki erityisesti korostamaan eri uskonnollisten 
ryhmien ja johtajien vastauksia ympäristökrii-
siin. Artikkelissa on myös noussut esiin se, että 
luoma kunnan varjeleminen on koko maailmaa 
koskettava asia, jolla voi olla eettisiä seuraa-
muksia. Artikkeli toi esille, kuinka uskonnollis-
taustaiset järjestöt tekevät yhteistyötä muiden 

järjestöjen kanssa ympäri maailmaa eroavista 
näkemyksistä huolimatta. Koska luoma kunnan 
varjelemiseen liittyy monia ulottuvuuksia, se 
vaatii eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Kan-
salais- ja ympäristöjärjestöjen on syytä työs-
kennellä yhteistyössä uskonnollisten yhteisöjen 
kanssa. Ympäristökriisin pysäyttäminen ei on-
nistu ilman uskonnollistaustaisten järjestöjen 
osallistumista, sillä uskonnollistaustaiset järjes-
töt ylläpitävät perinteitä ja arvoja, jotka edis-
tävät luonnon tasapainoa. Uskonnollistaustais-
ten järjestöjen vaikutusvaltaisen julkisen roolin 
vuoksi on tärkeää, etteivät poliitikot ja muut 
päätöksen  tekijät unohda näiden järjestöjen 
merkitystä. 
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Ruokaturvaa parantamassa 
PohjoisKoreassa

Pasi Pitkänen

Fida on saanut olla mukana Pohjois 
Korean työssä tavalla ja toisella jo lä
hes 20 vuoden ajan. Avustustoiminnan 
jälkeen varsinainen ohjelmaperus
teinen hanketoiminta alkoi vuonna 
2001 maatalous eli perunaprojek
teilla. Muutama vuosi myöhemmin 
aloitettiin lisäksi aluesairaalahanke 
ja sen jälkeen mukana oli useita vuo
sia myös lasten hammashoitoon ja 
suun terveyteen liittynyt hanke sekä 

kyläklinikkahanke. Hankkeita on to
teutettu useissa lääneissä eri puolil
la maata. Tuoreimman YK:n julkai
sun (Needs and Priorities 2018 DPRK) 
mukaan PohjoisKoreassa 10,3 miljoo
naa ihmistä kärsii aliravitsemukses
ta. Noin 25miljoonaisesta kansasta 
se on 41 prosenttia. PohjoisKorean 
pintaalasta valta osa on vuoristoa, ja 
vain 17 prosenttia maaalasta soveltuu 
hyvin viljelyyn. Lähes jokavuotiset 

Kurkistus

Nykyaikaiset perunavarastot ovat vähentäneet siemenperunan talvihävikin muutamaan prosenttiin 
Pohjois-Koreassa. 

Kuva: Pasi Pitkänen / Fida

sään ääriilmiöt, kuten rankka sateet 
ja kuivuus, aiheuttavat haasteita 
ruoantuotannolle. 

Kahta siemenperunahanketta, joista toinen 
pääosin Suomen ulkoministeriön rahoittama 
ja toinen pääosin Euroopan Unionin rahoitta-
ma, toteutetaan tällä hetkellä Kangwonin lää-
nissä maan itäosassa. Hankkeita toteutetaan 
Korean maatalousakatemian kanssa neljäs-
sä eri piiri kunnassa yhteensä kymmenellä yh-
teistyömaatilalla. Miksi sitten perunaa Pohjois- 
Koreassa? Perunan on todettu olevan ruoka-
turvan parantamisessa yksi parhaita viljely-
kasveja. Se menestyy myös vuoristoisilla alueil-
la, kuivissa olosuhteissa ja kestää hyvin kylmää. 
Perunan sato valmistuu ruokaturvan paranta-
misen kannalta otolliseen aikaan heinäkuussa, 
kun pääsadot riisi ja maissi valmistuvat vasta 
lokakuussa. Suomalainen osaaminen perunan-
viljelyssä on maailmanluokkaa. Pohjois-Korean 
kontekstissa yhtenä keskeisenä haasteena on ol-
lut siemenperunan laatu ja perunan varastointi. 
Perunasadosta on talvisin tuhoutunut jopa 35–
50 prosenttia, joskus lähes koko sato, puutteel-
listen säilytystilojen johdosta. 

Yksi ulkoministeriön rahoittaman hank-
keen kohteista on Pubang-rin maatila Muncho-
nin piirikunnan vuoristoalueella maan itäosassa. 
Pitkälti omavarainen maatila sijaitsee melko 
vaikea kulkuisen vuoristotien takana noin 50 
kilometriä läänin pääkaupungista Wonsanista. 
Isolla kuorma-autolla maatilalle ei voida tuoda 
tavaraa, vaan loppumatka on tehtävä pienem-
millä ajoneuvoilla. Parasta onkin, jos käytössä 
on maastoauto. 

Maatilaa ei voi verrata suomalaiseen maa-
tilaan, enemmänkin on kyse maaseutukyläs-
tä maanviljelysalueiden ympärillä. Pubang-rin 
yhteistyömaatilan alueella asuu kaikkiaan 1 567 
asukasta, joista alle 17-vuotiaita lapsia on 421. 
Yhteisössä on siis asukkaita saman verran kuin 
pienimmissä maaseutukunnissa Suomessa. 

Fida teki alustavat tunnustelut maatilalle vuon-
na 2016 ja aloitti yhteistyön tilan kanssa var-
sinaisesti vuonna 2017. Tavoitteena on paran-
taa koko Munchonin vuoristoalueen asukkaiden 
ruokaturvaa vahvistamalla osaamista ja kapasi-
teettia siemenperunantuotannossa. Alueella on 
kaikkiaan 16 maatilaa tai ”maaseutukylää”, jois-
ta Pubang-ri on siis yksi. Tavoitteena on luoda 
maatilasta perunanviljelyn mallitila alueen muil-
le tiloille. 

Pubang-rin maatilan johtajana on noin 
60-vuotias toimelias ja iloinen nainen, rouva 
Jong. Hän johtaa maatilaa tarmokkaasti. Työtä 
tehdään pitkälti manuaalisesti, koneita ei juuri 
ole. Kaikkiaan maatilalla on noin 420 hehtaaria 
viljelystä, laajoja rinneviljelyksiä maissille ja pie-
nemmältä osin perunaa, myös erilaisia vihannek-
sia kasvatetaan korealaiseen tapaan paljon, kaa-
leja, erityisesti kiinankaalia, salaatteja, pippureita, 
tomaattia ja kurkkua. Riisiä ei tämän maatilan 
alueella kasvateta, koska vuoristoiset olosuhteet 
eivät ole siihen suotuisat. Sen sijaan vuoristosta 
kerätään paljon luonnonyrttejä. Ruokaperunan 
kaksoissatoviljely käynnistyi maatilalla viime syk-
synä ja tänä vuonna samaa suunnitellaan sie-
menperunan tuotannolle. Perunan tuotanto oli 
vuonna 2017 jopa noin 19 tonnia hehtaarilta, 
mikä on alueen keskiarvo tuotantoon nähden 
kaksinkertainen. Lannoitteet ja hyvälaatuinen 

Virusvapaata siemenperunaa valmiina seuraa-
vaan istutukseen Pubang-Ri maatilalla Muchonin 
piirikunnassa. 
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virusvapaa siemenperuna parantavat tuotantoa. 
Siemenperunatuotannolle on aidattu nyt oma 
alueensa, uusia perunalajikkeita on saatu maati-
lalle, uutta siemenperunavarastoa suunnitellaan 
ja maaperälaadun parantamiseksi kestävämmäk-
si maatilalla kehitetään uudenaikaista kompos-
tointia. Pubang-ri on jo hakenut mallia Sephon 
piirikunnasta, jossa Fida on työskennellyt myös 
EU-rahoitteisen ruokaturvahankkeen ”Closing 
the Gap: Community Based Potato Project” 
avulla viimeiset viisi vuotta viiden yhteistyömaa-
tilan kanssa. Fida on järjestänyt viime vuosina 
siemenperunan viljelyyn, perunan jatkojalos-
tukseen ja kompostointiin liittyviä koulutuksia 
kaikille yhteistyömaatiloille 3–5 kertaa vuodes-
sa. Oppia hakemassa koulutuksissa ja vierailuilla 
ovat Pubang-rin maatilalta olleet tilanjohtaja ja 
usein kolmesta viiteen muuta maatilan keskeis-
tä henkilöä, monet heistäkin naisia. Hyvät opit 
leviävät! 

Rouva Jong on kunnostautunut maatalous-
puolen ohella myös lastenkasvatuksessa. Hän 
on kasvattanut maatilallaan oman perheensä 
kahden lapsen lisäksi kaikkiaan 27 orpolasta, 
jotka ovat nyt jo aikuisiässä ja naimisissa. Rouva 
Jongin saavutuksia arvostetaan paljon. Aktiivinen 
ote Fidan järjestämissä koulutuksissa ja vierailu-
käynneillä näkyy ja kuuluu. Syrjäisessä vuoristo-
kylässä ei ole jääty lepäämään laakereilla, vaan 
ruokaturvan ja ihmisten elintason parantami-
nen on sydämen asia myös maatilan johtajalle. 
Kun Fidan projektityöntekijät tulevat vierailul-
le maatilalle, pöytään on katettu parhaita pai-
kallisia herkkuja: männynsiemenpuuroa, erilaisia 
kasviksia, ankkaa, perunaa eri muodoissaan, he-
delmiä ja paikallista teetä. Sydämellisyys näkyy 
ja kuuluu. 

Ja miten kestävää tämä on? Tapa, jolla maa-
tiloja tuetaan, pyritään jo lähtökohdiltaan luo-
maan kestäväksi. Fida on tukemassa maatiloja 
alkuun hyvässä kehityksessä, onnistuminen riip-
puu pitkälti sitoutumisesta. Monissa piirikunnis-
sa on onnistuttu. Perunasta on tullut elintärkeä 
osa parempaa ruokaturvaa heinäkuun ja loka-
kuun välillä ennen vuosittaista maissi- ja riisisa-
toa. Ilmakanavilla painovoimaisesti tuulettuvat 
ja ilman ulkopuolista energiaa toimivat peruna-
varastot rakennetaan rinteisiin kaivaen, lannoi-
tetuotannossa tuetaan maatilojen omaa työtä 
oikean kompostin tuottamiseksi, perunan yksin-
kertaisilla jatkojalostuslaitteistoilla pyritään peru-
naa jalostamaan myös jauhoksi, jonka säilyvyys 
kuuman ja kostean kesän yli on parempi. Maa-
tilan väki on aidosti kiinnostunut yhteistyöstä, 
tilan perunatuotannon kehittämisestä ja suo-
malaisista ystävistä. Samalla he saavat kuvan ul-
komaailmasta, korealaisilla on ystäviä yli maan 
rajojen. Tästä on hyvä jatkaa, matkaa on vielä 
tehtävä yhdessä, mutta se on hieno matka upei-
den ihmisten kanssa! Onnistumisen edellytykset 
ovat tämänkin piirikunnan ja yhteistyömaatilan 
kohdalla olemassa.

Fidan yhteistyömaatila Munchonin piirikunnassa 
Pohjois-Koreassa. 

Jätteestä proteiiniruokaa

Tapani Kotisaari

Kehitysmaissa kärsitään yleisesti pro
teiinien puutteesta. Muutenkin ruo
ka on usein laadultaan riittämätöntä 
terveydelle ja lasten hyvälle kasvul
le. Sienet sisältävät arvokkaita ravin
toaineita, ja niillä voidaan korvata 
lihaa ja kalaa, joita vain harvoin nä
kyy köyhien, maalla asuvien ihmisten 
ruokapöydissä.

Sienten viljely on mahdollista lähes kaikille pien- 
viljelijöille. Osterivinokas ja riisinolkisieni kasva-
vat hyvin yksinkertaisella alustalla. Olki, heinä, 
sahanpuru ja lähes kaikki orgaaninen jäte voi-
daan käyttää niiden kasvualustaksi.

Vuonna 2016 Lähetysseura ja Fida Inter-
national kouluttivat yhteistyössä Kambodžas-
sa 17 kansalaisjärjestöjen ja kirkkojen työnteki-
jää ja avainviljelijää sieniviljelijöiksi ja sieniviljelyn 
neuvojiksi. Koulutus jakaantui kahteen intensiivi-
jaksoon ja niiden välillä ohjattuun käytännön 
työskentelyyn kotona. 

Ensimmäisen intensiiviviikon kuluessa kurs-
silaiset oppivat sieniviljelyn keskeiset asiat 
laboratoriotyöskentelystä sienten viljelyyn ja nii-
den prosessointiin. Sitten he palasivat koteihinsa 
aloittamaan viljelyä. Kuukauden kuluttua kurssin 
opettajat kävivät tapaamassa jokaista kurssilais-
ta nähdäkseen heidän edistymisensä ja neuvo-
massa vaikeimmissa kysymyksissä. Vähän myö-
hemmin opiskelijat palasivat vielä parin päivän 
intensiivikurssille. Kaiken aikaa kurssilaiset olivat 
yhteydessä toisiinsa, vaihtoivat kuulumisia ja ky-
selivät neuvoja toisiltaan. 

Kurssi todellakin tuotti tulosta. Sieniviljely 
on levinnyt kovasti noiden 17 koulutetun sie-
nineuvojan työn tuloksena. Kun sieniviljely on-
nistuu oikein hyvin, voidaan saada hetkellistä 
ylituotantoa. Viljelijöitä opetettiin kuivattamaan 
maataloustuotteitaan yksinkertaisilla ja halvoilla 
aurinkokuivureilla, jotta ne säilyvät hyvinä jopa 
yli vuoden. Moni maaseudun asukas kärsii huo-
noimpien kuukausien aikana heikosta ravinnos-
ta ja suoranaisesta nälästä. Kuivatut sienet ovat 
erinomainen lisä ruokapöytään, ja jos niitä edel-
leen on liikaa, ne voi myydä hyvällä hinnalla ja 
käyttää tulot esimerkiksi lasten koulukuluihin.
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Toinen sieniviljelykouluttajista kokeilee kaikki vilje-
lyn vaiheet kotonaan. Kuvassa Tapani Kotisaari, 
joka käyttää kehittämäänsä minisienikasvihuonet-
ta kotonaan Phnom Penhissä.
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Jätteestä proteiiniruokaa

Tapani Kotisaari
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Kestävä kehitys 
kristillisen etiikan valossa

Modestus Lukonge

Johdanto

Vuonna 2015 Yhdistyneiden kansa
kuntien jäsenmaat sopivat globaa
leista kestävän kehityksen tavoitteis
ta. Kehitys viittaa yleisesti ihmisten 
elämän laadun parantamiseen resurs
seja ja verkostoja hyödyntämällä. Kes
tävään kehitykseen sen sijaan liittyy 
ajatus köyhyyden poistamisesta ja 
hyvän elämän takaamisesta kaikille 
ihmisille sekä luonnonvarojen käyt
tö niin, että myös tulevat sukupolvet 
pystyvät tyydyttämään omat tarpeen
sa (United Nations 2015). Tästä syys
tä kestävä kehitys korostaa erityises
ti sellaisten luonnonvarojen käyttöä, 
jotka uusiutuvat ihmisten elämän 
aikana. 

Kehitys on vahvasti sidoksissa arvoihin 
(Holenstein 2005, 23). Emme useinkaan tiedä 
kehitysprosesseista ja niihin liittyvistä eettisistä 
kysymyksistä tai arvoista niin paljon kuin luu-
lemme tietävämme (Vernon 2007, 68). Tämän 
vuoksi on tärkeää, että eettisyys huomioidaan 
kaikissa kehitykseen liittyvissä keskusteluissa. Sik-
si myös kestävää kehitystä koskevassa keskus-
telussa olisi huomioitava kirkon eettinen rooli. 
Kirkoilla ja uskonnollistaustaisilla järjestöillä on 
kuitenkin edessään haastava tehtävä: millaisen 
julkisen roolin ne ottavat kestävän kehityksen 
edistämisessä? Kirkot ovat pitkään tehneet työtä 

Mitä annettavaa 
kristillisellä
etiikalla on 

taloudelliselle 
oikeudenmukai

suudelle ja kestävälle 
kehitykselle?

Miten kristillisellä 
etiikalla voitaisiin 

edistää 
vähemmistöjen ja 

alkuperäiskansojen 
oikeuksia?

Miten kristillisellä 
etiikalla voidaan tukea 

rauhaa ja sovittelua?

kehityksen parissa ja niiden rooli on vuosien ai-
kana muuttunut. Saharan eteläpuolisessa Afri-
kassa kirkoilla on ollut tärkeä rooli koulutuksen, 
sairaaloiden ja maatalouden kehittämisessä siir-
tomaa-ajoista lähtien. Kirkot jatkoivat toimin-
taansa alueella myös siirtomaa-ajan jälkeen, 
itsenäistymisen ja kylmän sodan aikana. 

Käsittelen tässä artikkelissa kolmea eri 
ajatus mallia, joita kirkko on käyttänyt työssään 
ja suhteissaan tansanialaiseen yhteiskuntaan 
siirtomaa-ajoista nykyhetkeen. Lisäksi käsittelen 
kirkon edustamaa etiikkaa ja sen roolia kestävän 
kehityksen tavoitteiden, taloudellisen oikeuden-
mukaisuuden ja vähemmistöjen oikeuksien sekä 
rauhan ja sovinnon edistämisessä.

Kolme ajatusmallia 
kehityksestä

Kirkoilla on ollut tärkeä rooli Tansanian kehityk-
sessä varhaisista edelläkävijöistä aina itsenäisyy-
teen ja sen jälkeiseen aikaan. Esimerkiksi monet 
Tansaniassa olevat koulut ja sairaalat ovat eri 
kirkkojen perustamia. Näihin lukeutuvat niin ka-
toliset, luterilaiset, anglikaaniset ja adventti kirkot 
kuin mennoniitat ja myöhemmin helluntailai-
setkin (Lema 1976, 37–38; von Sicard 1970, 
83–89). Vaikka kirkkojen edistämän koulutuk-
sen motiiveina on saattanut olla käännyttämi-
nen tai siirtomaahallinnon edistäminen, kirkoilla 
on ollut aktiivinen rooli Tansanian kehitykses-
sä (Neil 1966, 413; Nyagava 1979, 15; Omari 
1976, 13; Wright 1971, 17). 

Kirkon edistämän kehityksen voi Tansanias-
sa jakaa kolmeen eri vaiheeseen. Ensimmäinen 
on siirtomaa-ajan ajatusmalli, jolla oli sekä po-
sitiivisia että negatiivisia vaikutuksia Tansaniassa 
(Neil 1966, 413; Omari 1976, 13). Positiivise-
na kehityksenä voidaan nähdä se, että lähetys-
työntekijät tekivät töitä paikallisen yhteisön ke-
hittämiseksi ja samalla paransivat paikallisten 

elinolosuhteita. Negatiivisena puolena sen sijaan 
oli, että kirkon edustajat toimivat siirtomaavallan 
edistäjinä esimerkiksi silloin kun lähetysasemia ja 
lähetystyöntekijöitä käytettiin oikeudenkäytön 
tarpeisiin (Nyagava 1979, 15; Wright 1971, 15). 
Kuten esimerkiksi Mwankeja on nostanut esiin, 
lähetystyöntekijät eivät myöskään pitäneet siir-
tomaavaltaa lainvastaisena eikä heidän mieles-
tään kristinuskon levittämisen ja siirtomaaval-
lan laajentumispolitiikan välillä ollut merkittäviä 
ristiriitoja (Mwankenja 2008a, 24). Näyttääkin 
siltä, että siirtomaavaltaan liittyneitä moraa-
lisia kysymyksiä ei pidetty tärkeinä. Lähetys-
työntekijät joutuivat ajoittain sulkemaan silmän-
sä siirtomaahallinnon epäoikeudenmukaisilta 
menettelytavoilta ja työskentelemään yhteis-
työssä siirtomaavirkailijoiden kanssa.

Tansanian itsenäistymisen jälkeen kirkon 
ajatus malli muuttui. Kirkko ryhtyi kannattamaan 
ujamaa-politiikkaa eli Tansanian sosialistisen 
mallin mukaista politiikkaa. Evankelis-luterilai-
nen kirkko kannatti ujamaa-politiikkaa kolmen-
kymmen vuoden ajan ja yhdisti sen kristillisiin 
arvoihin (Mwankenja 2008a, 25–27). Kuten 
Tansanian evankelis-luterilaisen kirkon tapaami-
sessa vuonna 1968 todettiin, kirkon piirissä val-
tion ajamaan ujamaa-politiikkaan suhtauduttiin 
myötäillen (Mwankenja 2008a, 26).

Kolmas ajatusmalli sai alkunsa uusliberaa-
liseen markkinatalouteen johtaneesta politii-
kasta. Uusliberalismi korostaa markkinoiden 
ylivaltaa (Sandel 2012, 6). Tällä viitataan ta-
loustieteilijöiden ja poliitikkojen käsitykseen sii-
tä, että markkinoilla on kyky säädellä itse it-
seään. Oletetaan siis, että markkinat pystyvät 
itse korjaamaan taloudellisiin voittoihin ja tap-
pioihin sekä markkinoiden ulkopuolelle jäämi-
seen liittyvät ongelmat. On kuitenkin tärkeää 
muistaa, että markkinat ovat tiukasti kytköksis-
sä poliittiseen valtaan ja siksi yhtä lailla alttiina 
korruptiolle (Cockroft 2012, 2–3; Goodchild 
2009, 31–36, 67; Lukonge 2017, 50–53). Tan-
sanian evankelis-luterilainen kirkko on vastannut 
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markkinoiden ylivaltaan korostamalla, että uus-
liberaaleja menettelytapoja tulee muuttaa: 
”Mitä tulee vapaisiin markkinoihin, me piispat 
olemme huomanneet, että vapaakauppa ei ole 
auttanut ihmisiä vaan lisännyt heidän taloudel-
lista taakkaansa...” (Evangelical Lutheran Church 
in Tanzania 1994).

Tansanian luterilainen kirkko esitti kriittisen 
kantansa vapaakauppaan jo ennen kuin Maail-
man kauppajärjestö (WTO) perustettiin vuon-
na 1995. Pitkien neuvotteluiden seurauksena 
WTO:n perustamisen jälkeen vapaakauppa on 
saanut nykyisen muotonsa; WTO:n tehtävä on 
asettaa ja valvoa vapaakauppaa koskevia sään-
töjä (Held ja McGrew 2007, 81). Nykyisessä 
muodossaan vapaakauppaa vahvistetaan kei-
noilla, joita on syytetty epäluotettaviksi ja kai-
kista vaikutusvaltaisimpia tahoja hyödyttäviksi 
( Jawara ja Kwa 2004, xii, 99). Tämän seurauk-
sena WTO:ta on vaadittu muokkaamaan talou-
dellista päätöksentekojärjestelmää demokraat-
tisemmaksi (Buckman 2005, 233–255). Tämä 
huoli heijastuu myös WTO:n omien verkko-
sivujen julkaisuissa (World Trade Organization 
2006).

Ennen vuosituhannen vaihdetta esiin nousi 
lukuisia globaaleja kysymyksiä ja huolenaiheita, 
kuten kestävä kehitys, ilmaston lämpeneminen, 
demokratia sekä vähemmistöjen ja alkuperäis-
kansojen oikeudet. Lisäksi huolenaiheena ovat 
korruptoituneiden ja laitonta kauppaa käy-
vien toimijoiden investoinnit, jotka aiheuttavat 
ympäristöuhkia. (Rose-Ackerman ja Pafli-
ka 2016, 33, 34, 105). Toisaalta myös yritys-
maailma ja globaalit lainajärjestelmät aiheutta-
vat paineita hallitusten toimijoille ja lainsäätäjille 
sekä uhkaavat ympäristöä (Scholte 2005, 286; 
Duchrow ja Hinkelammert 2004, 90; Cockroft 
ja Wegener 2017, 54–56). Käsittelen seuraa-
vaksi kristillisten arvojen merkitystä kestävälle 
kehitykselle, erityisesti taloudelliselle oikeuden-
mukaisuudelle, vähemmistöjen ja alkuperäis-
kansojen oikeuksille sekä rauhalle ja sovittelulle. 

Kristillinen etiikka, 
taloudellinen 
oikeudenmukaisuus ja 
kestävä kehitys

Kehitys on tiukasti sidoksissa omaisuuteen, sil-
lä kehitys luo omaisuutta ja muuta varallisuutta. 
Toisin sanoen, kun luomme kehitystä, luomme 
samalla joko yksityistä tai julkista omaisuut-
ta. Omaisuuden luominen luo toisinaan myös 
kitkaa kilpailevien yhteiskuntaluokkien välille 
(Duchrow ja Hinkelammert 2004, 50). Kristilli-
set eettiset perinteet, jotka käsittelevät kehitys-
tä, keskittyvät yleensä siihen, kuinka omistamme 
ja käytämme omaisuutta. Kristillisen käsityksen 
mukaan kaiken, mitä omistamme, on tarkoitus 
kunnioittaa Jumalaa joko omassa käytössämme, 
palvellessamme Jumalaa tai palvellessamme mui-
ta ihmisiä. 

Kuten edellä toin esille, tämänhetkinen glo-
baali talousjärjestelmä perustuu markkinoiden 
ylivaltaan ja itsesäätelyyn. Tämän mallin mukaan 
kaupankäyntiä tulee edistää minimoimalla sään-
nöstelyä ja verotusta. Uusliberalismista on tullut 
yleisesti käytetty talousmalli, jota myös WTO 
toiminnallaan edistää (WTO 2006). Tuloksena 
on ollut sellaisen talouspolitiikan käyttöönotto, 
joka edellyttää kaupan, maatalouden, ihmisten, 
investointien ja henkisen omaisuuden mahdolli-
simman vähäistä säätelyä.

Uusliberaali talousmalli on kuitenkin saa-
nut osakseen paljon kritiikkiä, sillä se ei huo-
mioi paikallisia erityispiirteitä eikä kehitysmaiden 
oikeudenmukaista kohtelua. Lisäksi talous mallia 
on kritisoitu siitä, että se köyhdyttää paikallista 
väestöä entisestään (Duchrow ja Hinkelammert 
2004, 90–95; Scholte 2005, 14, 29, 83; Ro-
se-Ackerman ja Paflika 2016, 5). Toisin sanoen 
nykyinen talouspolitiikka pyrkii kansalliseen ja 
kansainväliseen taloudelliseen kehitykseen kiin-
nittämättä huomiota taloudelliseen oikeuden-
mukaisuuteen, sosiaalisiin arvoihin, kulttuuri-
siin normeihin ja paikallisiin yhteisöihin. Tämän 

talouspolitiikan harjoittaminen on johtanut 
”minimaaliseen hallintoon”, joka vähentää yh-
teiskunnan heikoimpien suojelua. Kristillisen 
etiikan avulla on mahdollista lisätä tietoisuutta 
talouspolitiikan epäkohdista ja suojella vähem-
mistöryhmiä, alkuperäiskansoja ja muita ihmi-
siä, joilla on vähäiset mahdollisuudet kerryt-
tää omaisuutta tai hankkia koulutus. Esittelen 
seuraavaksi mahdollisia eettisiä lähestymista-
poja, jotka perustuvat kristinuskon opetuksiin. 
Nämä lähestymistavat eivät suinkaan ole vas-
taus kaikkiin kestävän kehityksen ongelmiin, 
mutta havainnollistavat, mitä kristillinen etiikka 
voi antaa kestävälle kehitykselle. Keskityn erityi-
sesti kolmeen aiheeseen: vähemmistöryhmien 
ja alku peräiskansojen oikeuksiin, kirkon työhön 
kestävän kehityksen puolesta sekä rauhaan ja 
sovitteluun. 

Vähemmistöryhmien ja 
alkuperäiskansojen oikeudet

Globalisaation nimissä edistetty vapaakauppa 
perustuu vahvasti ihmisten, pääoman ja hyödyk-
keiden vaivattomaan liikkumiseen sekä ihmisten 
väliseen sähköiseen yhteydenpitoon (Held ja 
McGrew 2007, 21). Globalisaatiolla voidaankin 
nähdä olevan poliittisia, taloudellisia ja kulttuu-
risia ulottuvuuksia (Mwankenja 2008b, 20–30). 
Globalisaation ja vapaakaupan tavoitteena on 
saavuttaa vahvimpien ja vaikutusvaltaisimpien 
valtioiden määrittelemä taloudellinen kehitys ja 
poliittiset ihanteet. Vähemmistöryhmien ja alku-
peräiskansojen voi kuitenkin olla vaikeaa saada 
ääntään kuuluville.

Koska vähemmistöryhmät muodosta-
vat usein vain murto-osan väestöstä, on 
enemmistön helppo sivuuttaa näiden ryh-
mien rooli päätöksenteossa sekä resurssien ja 
etuuksien jaossa. Tällaisilla ryhmillä on usein 
myös vaara joutua kokonaan lainsäädännön, 

turvallisuuskysymyksien ja kehitysprojektien 
ulkopuolelle. Tämän lisäksi ryhmien uskonnol-
liset ja kulttuuriset oikeudet saatetaan unoh-
taa. Tästä ajankohtaisena esimerkkinä ovat My-
anmarin rohingya-muslimit. Alkuperäisyhteisöt 
ovat yhteisöjä, jotka ovat säilyttäneet kulttuu-
rinsa ja elämäntapansa koskemattomana tai lä-
hes koskemattomana jopa sen jälkeen, kun he 
ovat olleet vuorovaikutuksessa yhteisön ulko-
puolisten ihmisten kanssa. Tansanian alueel-
la elävä maasai-paimentolaiskansa ja hadza- 
metsästäjä-keräilijäkansa ovat hyviä esimerkkejä 
alkuperäisyhteisöjen säilymisestä globalisaation 
aikakaudella. Kirkon eettisillä periaatteilla voi olla 
annettavaa, jos vähemmistö- ja alkuperäisryh-
mien edut halutaan ottaa kehityskysymyksissä 
paremmin huomioon.

Väitän, että yhteiskunnallisia ongelmia rat-
kaistaessa liian yleisluontoiset lähestymistavat 
voivat johtaa moraalisiin haasteisiin. Kuten Held 
ja McGrew (1987, 21) esittävät, yleisluontoi-
set lähestymistavat eivät kiinnitä tarpeeksi huo-
miota alueiden ainutlaatuisuuteen ja erityispiir-
teisiin. Moraaliset haasteet liittyvät erityisesti 
siihen, että alkuperäiskansojen ja vähemmistö-
ryhmien identiteetit, taloudelliset oikeudet ja 
sosiaaliset rakenteet saatetaan sivuuttaa, kun 
ajetaan niin kutsuttuja oikeanlaisia poliittisia ja 
taloudellisia rakenteita sekä globaalia kulttuu-
ria. On tunnustettu tosiasia, että maailma on 
täynnä taloudellista epäoikeudenmukaisuutta 
(Buckman 2005, 134–139; Held ja McGrew 
2007, 119; UN 2015). Globalisaatio lisää ris-
kiä, ettei tähän taloudelliseen epäoikeuden-
mukaisuuteen puututa. Väitänkin, että vähem-
mistöryhmien ja alkuperäiskansojen oikeudet 
eivät ole saaneet ansaitsemaansa huomiota. 
Oikeudet tullaan todennäköisesti sivuuttamaan 
myös jatkossa, ellemme muokkaa moraalisia 
periaatteita, poliittista toimintaa ja lainsäädän-
töä paremmaksi. Jos haluamme puuttua näi-
hin epäoikeudenmukaisuuksiin, meidän tulee 
edistää kestävää kehitystä ja varmistaa, että 
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markkinoiden ylivaltaan korostamalla, että uus-
liberaaleja menettelytapoja tulee muuttaa: 
”Mitä tulee vapaisiin markkinoihin, me piispat 
olemme huomanneet, että vapaakauppa ei ole 
auttanut ihmisiä vaan lisännyt heidän taloudel-
lista taakkaansa...” (Evangelical Lutheran Church 
in Tanzania 1994).

Tansanian luterilainen kirkko esitti kriittisen 
kantansa vapaakauppaan jo ennen kuin Maail-
man kauppajärjestö (WTO) perustettiin vuon-
na 1995. Pitkien neuvotteluiden seurauksena 
WTO:n perustamisen jälkeen vapaakauppa on 
saanut nykyisen muotonsa; WTO:n tehtävä on 
asettaa ja valvoa vapaakauppaa koskevia sään-
töjä (Held ja McGrew 2007, 81). Nykyisessä 
muodossaan vapaakauppaa vahvistetaan kei-
noilla, joita on syytetty epäluotettaviksi ja kai-
kista vaikutusvaltaisimpia tahoja hyödyttäviksi 
( Jawara ja Kwa 2004, xii, 99). Tämän seurauk-
sena WTO:ta on vaadittu muokkaamaan talou-
dellista päätöksentekojärjestelmää demokraat-
tisemmaksi (Buckman 2005, 233–255). Tämä 
huoli heijastuu myös WTO:n omien verkko-
sivujen julkaisuissa (World Trade Organization 
2006).

Ennen vuosituhannen vaihdetta esiin nousi 
lukuisia globaaleja kysymyksiä ja huolenaiheita, 
kuten kestävä kehitys, ilmaston lämpeneminen, 
demokratia sekä vähemmistöjen ja alkuperäis-
kansojen oikeudet. Lisäksi huolenaiheena ovat 
korruptoituneiden ja laitonta kauppaa käy-
vien toimijoiden investoinnit, jotka aiheuttavat 
ympäristöuhkia. (Rose-Ackerman ja Pafli-
ka 2016, 33, 34, 105). Toisaalta myös yritys-
maailma ja globaalit lainajärjestelmät aiheutta-
vat paineita hallitusten toimijoille ja lainsäätäjille 
sekä uhkaavat ympäristöä (Scholte 2005, 286; 
Duchrow ja Hinkelammert 2004, 90; Cockroft 
ja Wegener 2017, 54–56). Käsittelen seuraa-
vaksi kristillisten arvojen merkitystä kestävälle 
kehitykselle, erityisesti taloudelliselle oikeuden-
mukaisuudelle, vähemmistöjen ja alkuperäis-
kansojen oikeuksille sekä rauhalle ja sovittelulle. 

Kristillinen etiikka, 
taloudellinen 
oikeudenmukaisuus ja 
kestävä kehitys

Kehitys on tiukasti sidoksissa omaisuuteen, sil-
lä kehitys luo omaisuutta ja muuta varallisuutta. 
Toisin sanoen, kun luomme kehitystä, luomme 
samalla joko yksityistä tai julkista omaisuut-
ta. Omaisuuden luominen luo toisinaan myös 
kitkaa kilpailevien yhteiskuntaluokkien välille 
(Duchrow ja Hinkelammert 2004, 50). Kristilli-
set eettiset perinteet, jotka käsittelevät kehitys-
tä, keskittyvät yleensä siihen, kuinka omistamme 
ja käytämme omaisuutta. Kristillisen käsityksen 
mukaan kaiken, mitä omistamme, on tarkoitus 
kunnioittaa Jumalaa joko omassa käytössämme, 
palvellessamme Jumalaa tai palvellessamme mui-
ta ihmisiä. 

Kuten edellä toin esille, tämänhetkinen glo-
baali talousjärjestelmä perustuu markkinoiden 
ylivaltaan ja itsesäätelyyn. Tämän mallin mukaan 
kaupankäyntiä tulee edistää minimoimalla sään-
nöstelyä ja verotusta. Uusliberalismista on tullut 
yleisesti käytetty talousmalli, jota myös WTO 
toiminnallaan edistää (WTO 2006). Tuloksena 
on ollut sellaisen talouspolitiikan käyttöönotto, 
joka edellyttää kaupan, maatalouden, ihmisten, 
investointien ja henkisen omaisuuden mahdolli-
simman vähäistä säätelyä.

Uusliberaali talousmalli on kuitenkin saa-
nut osakseen paljon kritiikkiä, sillä se ei huo-
mioi paikallisia erityispiirteitä eikä kehitysmaiden 
oikeudenmukaista kohtelua. Lisäksi talous mallia 
on kritisoitu siitä, että se köyhdyttää paikallista 
väestöä entisestään (Duchrow ja Hinkelammert 
2004, 90–95; Scholte 2005, 14, 29, 83; Ro-
se-Ackerman ja Paflika 2016, 5). Toisin sanoen 
nykyinen talouspolitiikka pyrkii kansalliseen ja 
kansainväliseen taloudelliseen kehitykseen kiin-
nittämättä huomiota taloudelliseen oikeuden-
mukaisuuteen, sosiaalisiin arvoihin, kulttuuri-
siin normeihin ja paikallisiin yhteisöihin. Tämän 

talouspolitiikan harjoittaminen on johtanut 
”minimaaliseen hallintoon”, joka vähentää yh-
teiskunnan heikoimpien suojelua. Kristillisen 
etiikan avulla on mahdollista lisätä tietoisuutta 
talouspolitiikan epäkohdista ja suojella vähem-
mistöryhmiä, alkuperäiskansoja ja muita ihmi-
siä, joilla on vähäiset mahdollisuudet kerryt-
tää omaisuutta tai hankkia koulutus. Esittelen 
seuraavaksi mahdollisia eettisiä lähestymista-
poja, jotka perustuvat kristinuskon opetuksiin. 
Nämä lähestymistavat eivät suinkaan ole vas-
taus kaikkiin kestävän kehityksen ongelmiin, 
mutta havainnollistavat, mitä kristillinen etiikka 
voi antaa kestävälle kehitykselle. Keskityn erityi-
sesti kolmeen aiheeseen: vähemmistöryhmien 
ja alku peräiskansojen oikeuksiin, kirkon työhön 
kestävän kehityksen puolesta sekä rauhaan ja 
sovitteluun. 

Vähemmistöryhmien ja 
alkuperäiskansojen oikeudet

Globalisaation nimissä edistetty vapaakauppa 
perustuu vahvasti ihmisten, pääoman ja hyödyk-
keiden vaivattomaan liikkumiseen sekä ihmisten 
väliseen sähköiseen yhteydenpitoon (Held ja 
McGrew 2007, 21). Globalisaatiolla voidaankin 
nähdä olevan poliittisia, taloudellisia ja kulttuu-
risia ulottuvuuksia (Mwankenja 2008b, 20–30). 
Globalisaation ja vapaakaupan tavoitteena on 
saavuttaa vahvimpien ja vaikutusvaltaisimpien 
valtioiden määrittelemä taloudellinen kehitys ja 
poliittiset ihanteet. Vähemmistöryhmien ja alku-
peräiskansojen voi kuitenkin olla vaikeaa saada 
ääntään kuuluville.

Koska vähemmistöryhmät muodosta-
vat usein vain murto-osan väestöstä, on 
enemmistön helppo sivuuttaa näiden ryh-
mien rooli päätöksenteossa sekä resurssien ja 
etuuksien jaossa. Tällaisilla ryhmillä on usein 
myös vaara joutua kokonaan lainsäädännön, 

turvallisuuskysymyksien ja kehitysprojektien 
ulkopuolelle. Tämän lisäksi ryhmien uskonnol-
liset ja kulttuuriset oikeudet saatetaan unoh-
taa. Tästä ajankohtaisena esimerkkinä ovat My-
anmarin rohingya-muslimit. Alkuperäisyhteisöt 
ovat yhteisöjä, jotka ovat säilyttäneet kulttuu-
rinsa ja elämäntapansa koskemattomana tai lä-
hes koskemattomana jopa sen jälkeen, kun he 
ovat olleet vuorovaikutuksessa yhteisön ulko-
puolisten ihmisten kanssa. Tansanian alueel-
la elävä maasai-paimentolaiskansa ja hadza- 
metsästäjä-keräilijäkansa ovat hyviä esimerkkejä 
alkuperäisyhteisöjen säilymisestä globalisaation 
aikakaudella. Kirkon eettisillä periaatteilla voi olla 
annettavaa, jos vähemmistö- ja alkuperäisryh-
mien edut halutaan ottaa kehityskysymyksissä 
paremmin huomioon.

Väitän, että yhteiskunnallisia ongelmia rat-
kaistaessa liian yleisluontoiset lähestymistavat 
voivat johtaa moraalisiin haasteisiin. Kuten Held 
ja McGrew (1987, 21) esittävät, yleisluontoi-
set lähestymistavat eivät kiinnitä tarpeeksi huo-
miota alueiden ainutlaatuisuuteen ja erityispiir-
teisiin. Moraaliset haasteet liittyvät erityisesti 
siihen, että alkuperäiskansojen ja vähemmistö-
ryhmien identiteetit, taloudelliset oikeudet ja 
sosiaaliset rakenteet saatetaan sivuuttaa, kun 
ajetaan niin kutsuttuja oikeanlaisia poliittisia ja 
taloudellisia rakenteita sekä globaalia kulttuu-
ria. On tunnustettu tosiasia, että maailma on 
täynnä taloudellista epäoikeudenmukaisuutta 
(Buckman 2005, 134–139; Held ja McGrew 
2007, 119; UN 2015). Globalisaatio lisää ris-
kiä, ettei tähän taloudelliseen epäoikeuden-
mukaisuuteen puututa. Väitänkin, että vähem-
mistöryhmien ja alkuperäiskansojen oikeudet 
eivät ole saaneet ansaitsemaansa huomiota. 
Oikeudet tullaan todennäköisesti sivuuttamaan 
myös jatkossa, ellemme muokkaa moraalisia 
periaatteita, poliittista toimintaa ja lainsäädän-
töä paremmaksi. Jos haluamme puuttua näi-
hin epäoikeudenmukaisuuksiin, meidän tulee 
edistää kestävää kehitystä ja varmistaa, että 
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vähemmistöjen ja alkuperäiskansojen oikeudet, 
toiveet, kulttuurit ja arvot otetaan huomioon. 
Kestävän kehityksen on kuljettava käsi kädessä 
vähemmistöjen ja alkuperäiskansojen oikeuksien 
kanssa. 

Globalisaation kannattajat edistävät ajatus-
ta ”maailmankylästä” eli näkemystä siitä, että 
maailma on kutistunut yhdeksi suureksi kyläksi 
kehittyneen teknologian myötä. On kuitenkin 
kyseenalaista, onko ”maailmankylää” edes ole-
massa. Perinteisissä kylissä kaikki tuntevat toi-
sensa ja yksilöiden huolet nähdään koko kylän 
yhteisinä huolina; kenelläkään ei ole lupaa ostaa 
tai myydä kylän yhteisiä resursseja, kuten vet-
tä, metsää ja viljelykelpoista maata kenellekään 
ulkopuoliselle sijoittajalle. Kukaan kyläläisistä ei 
myöskään häädä muita yhteisön jäseniä pois ky-
lästä, jotta saataisiin tilaa sijoittajan liiketoimin-
nalle. Tämän lisäksi keneltäkään kylän asukkaal-
ta ei kielletä kylän yhteisten resurssien käyttöä 
(Lukonge 2017, 176). Kaikki kyläläiset ovat naa-
pureita keskenään ja tukevat toisiaan. Afrikkalai-
sissa ja aasialaisissa maaseutuyhteisöissä tällaista 
tilannetta pidetään ihanteellisena. Vaikka ihmis-
ten keskinäinen yhteydenpito on lisääntynyt 
modernissa maailmassa, ihmiset ovat vieraan-
tuneet toisistaan. Tämän seurauksena muiden 
ihmisten kanssa sovussa eläminen voi osoittau-
tua haastavammaksi kuin ennen. Ongelmia voi 
muodostua jopa naapuruston sisällä: 

…emme enää elä yhteiskunnissa, joissa on 
helppo erottaa ne, jotka ovat ”tulleet tä
nään ja viipyvät huomiseen”. Myöskään et
nisyys tai muut erilaisuuden merkit eivät 
enää välttämättä määritä sitä, kuka ei kuu
lu yhteisöön. Näistä syistä johtuen vierau
den globalisaatio merkitsee muutosta siinä, 
mihin kiinnitämme huomiota. Vieraan ihmi
sen ulkoisen olemuksen sijaan pohdimme 
vierauden muita yhteiskunnallista ehtoja. 
(Rumford 2013, 6.)

Olen samaa mieltä Rumfordin kanssa siitä, että 
vierauden tunnetta voi esiintyä myös niiden kes-
kuudessa, jotka asuvat lähellä toisiaan. Kun aja-
tusta soveltaa kehitysyhteistyöhön, vierauden 
tunnetta esiintyy erityisesti silloin, kun kehitys-
pyrkimykset eivät ota huomioon paikallisia olo-
suhteita, sääntöjä ja arvoja. Vierauden tunteesta 
voidaan päästä yli siten, että asetetaan kaikille 
yhteisiä taloudellisia tavoitteita, jotka huomioi-
vat kaikki yhteiskunnan luokat. Myös kestävän 
kehityksen tulee kiinnittää huomiota paikallisiin 
olosuhteisiin ja moraalisiin arvoihin. Seuraavak-
si esittelen kolme kristilliseen näkökulmaan pe-
rustuvaa eettistä ohjetta, joita voi soveltaa kes-
tävän kehityksen toteuttamisessa. Näitä eettisiä 
ohjeita ovat lähimmäisenrakkaus, veljeni vartijan 
periaate ja kultainen sääntö.

Kirkon eettiset periaatteet, 
vähemmistöt ja kestävä 
kehitys

Ensimmäinen periaatteista löytyy Luukkaan 
evankeliumista, jossa on kuvattu Jeesuksen 
opetuksia. Kyseessä on lähimmäisenrakkauden 
periaate, jota kutsutaan myös laupiaan samaria-
laisen periaatteeksi. Jos periaatetta sovelletaan 
ajatukseen kestävästä kehityksestä, tulee kehi-
tys nähdä kaikkien ihmisten yhteisenä tavoittee-
na, riippumatta ihmisten välisistä maantieteel-
lisiä, kulttuurisia tai taloudellisia eroavaisuuksia. 
Vaikka juutalainen, jota samarialainen auttoi, 
halveksi häntä, samarialainen ei välittänyt siitä 
vaan halusi pelastaa juutalaisen hengen. Samaan 
tapaan kristillisen etiikan avulla voidaan edistää 
kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. 
Ihmiskunta tulisi mieltää yhtenä globaalina yh-
teisönä, jossa ihmiset ovat toistensa naapurei-
ta eroavaisuuksista ja välimatkoista huolimatta. 
Vastaavanlainen ajatus lähimmäisen rakkaudesta 
esiintyy myös useissa muissa uskonnoissa kuten 

islamissa, buddhalaisuudessa, hindulaisuudessa, 
sikhiläisyydessä ja jainalaisuudessa. Tämänkaltai-
set yhteneväisyydet eri uskontokuntien opetuk-
sissa luovat kosketuspintaa ekumeeniselle toi-
minnalle kestävän kehityksen haasteiden edessä.

Lähimmäisenrakkauteen nojaten ihmisten 
tulisi nähdä muut ihmiset naapureinaan riippu-
matta heidän välisistään kulttuurisista, maantie-
teellisistä, taloudellisista, tiedollisista ja etnisistä 
eroista. Ihmisten tulisi muodostaa yhteisöjä, jot-
ka pyrkivät muuttamaan globaalia maailmanjär-
jestystä tasa-arvoisemmaksi (Msafiri 2008, 2). 
Toisin sanoen huolehtivat yhteisöt kannustaisi-
vat pohtimaan uusia ja kestäviä lähestymistapo-
ja, jotka takaisivat sen, että yhteisöt tukisivat ja 
auttaisivat toisiaan selviytymään. Tämä puoles-
taan johtaisi uuteen ajatusmalliin, joka yhdistäisi 
ihmiskunnan.

Toinen kristinuskossa esiintyvä periaate liit-
tyy kertomukseen veljeni vartijasta. Kristillinen 
etiikka kehottaakin meitä olemaan toistemme 
vartijoita. Velvoite tulee esille ensimmäisessä 
Mooseksen kirjassa, kun veljensä tappanut Kain 
kysyy: ”Olenko minä veljeni vartija?” Kristillisen 
etiikan vastaus Kainin esittämään kysymykseen 
on myönteinen, sillä kaikille vaikeassa asemassa 
oleville tulee tarjota apua. Kehittyneiden maiden 
hallitukset ja sijoittajat globaalissa pohjoisessa 
voisivat kysyä itseltään tämän saman kysymyk-
sen: ”Olenko minä globaalin etelän kehittyvien 
maiden vartija” tai ”Olenko minä tämän alkupe-
räiskansan vartija? Eikö työni ole vain tehdä voit-
toa ja poistua alueelta?” Ihmiskunnan yhteisen 
suunnan löytäminen on tärkeää, sillä ilman sitä 
ihmiset unohtavat solidaarisuuden ja päätyvät 
kilpailemaan luonnonvaroista ja omaisuudesta.

Veljeni vartijan periaate kehottaa meitä 
kaikkia toimimaan eettisesti toisiamme koh-
taan. Meidän tulee olla toistemme vartijoita, jot-
ta voimme saavuttaa kestävän kehityksen. Tästä 
hyvänä esimerkkinä ovat eroavaisuudet tuotan-
toa koskevan lainsäädännön noudattamisessa. 
Kehittyneissä maissa on tarkka lainsäädäntö, 

joka koskee sijoittamista, tuotantoprosesseja, 
työntekijöiden oikeuksia, ympäristön suojelua 
ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Näitä 
sääntöjä noudatetaan usein tiukasti ja sääntöjen 
rikkojia rangaistaan. Vaikka kehitysmaissa onkin 
vastaavanlainen lainsäädäntö, lakeja seurataan 
harvoin yhtä tarkasti. Tämä johtuu usein kor-
ruptiosta ja kehittyneiden maiden suuryhtiöiden 
painostuksesta.

Voi siis väittää, että olemme kaikki ”vel-
jiemme vartijoita”, sillä selvitäksemme globaa-
lissa maailmassa meidän tulee toimia yhdessä. 
Sen sijaan että kilpailemme toisiamme vastaan, 
meidän tulee kiinnostua aidosti toistemme koh-
taloista, saavutuksista ja kärsimyksistä. Mennei-
syys on kuitenkin näyttänyt ihmisten toimivan 
toisin. Esimerkkinä tästä voimme käyttää Tan-
saniaa, jossa epäluottamus on varjostanut sekä 
paikallisten yhteisöjen keskinäisiä välejä että yh-
teisöjen ja sijoittajien välejä kaupan vapautumi-
sen jälkeisillä 1990- ja 2000-luvuilla. Asiat eivät 
ole paljoakaan muuttuneet niistä ajoista. Epä-
luottamuksen juuret juontavat vapaakaupasta 
ja ulkomaalaisten sijoittajien kyseenalaisesta toi-
minnasta Tansanian kaivosteollisuudessa. Paikal-
listen kokemuksien ja hallituksen tietokantojen 
mukaan 1990- ja 2000-luvuilla kaivosteollisuu-
den tuotot olivat huomattavasti suurempia kuin 
mitä virallisista raporteista kävi ilmi. Todisteet 
viittasivat myös siihen, että ulkomaalaiset kai-
vosyhtiöt hyödynsivät kaivosalueita ja niiden yh-
teydessä toimineita lentoliikenteeseen soveltuvia 
alueita salakuljetukseen (TMAA 2015, 3). Vaikka 
kaivostoiminta tuotti voittoa, toiminnan tuotot 
eivät hyödyttäneet paikallisia yhteisöjä. Kaivos-
toiminnassa on syyllistytty myös veronkiertoon. 
Näiden haittojen lisäksi toiminta aiheutti ympä-
ristötuhoja ja alkuperäiskansojen pakkosiirtoja ja 
lisäsi taloudellista eriarvoisuutta sekä sosiaalisia 
ongelmia. Kuten historia on osoittanut, kaivos-
yhtiöt saastuttavat ympäristöä, jos ne tietävät 
selviävänsä tilanteesta ilman seuraamuksia (Bas-
sey 2012, 31–32).
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vähemmistöjen ja alkuperäiskansojen oikeudet, 
toiveet, kulttuurit ja arvot otetaan huomioon. 
Kestävän kehityksen on kuljettava käsi kädessä 
vähemmistöjen ja alkuperäiskansojen oikeuksien 
kanssa. 

Globalisaation kannattajat edistävät ajatus-
ta ”maailmankylästä” eli näkemystä siitä, että 
maailma on kutistunut yhdeksi suureksi kyläksi 
kehittyneen teknologian myötä. On kuitenkin 
kyseenalaista, onko ”maailmankylää” edes ole-
massa. Perinteisissä kylissä kaikki tuntevat toi-
sensa ja yksilöiden huolet nähdään koko kylän 
yhteisinä huolina; kenelläkään ei ole lupaa ostaa 
tai myydä kylän yhteisiä resursseja, kuten vet-
tä, metsää ja viljelykelpoista maata kenellekään 
ulkopuoliselle sijoittajalle. Kukaan kyläläisistä ei 
myöskään häädä muita yhteisön jäseniä pois ky-
lästä, jotta saataisiin tilaa sijoittajan liiketoimin-
nalle. Tämän lisäksi keneltäkään kylän asukkaal-
ta ei kielletä kylän yhteisten resurssien käyttöä 
(Lukonge 2017, 176). Kaikki kyläläiset ovat naa-
pureita keskenään ja tukevat toisiaan. Afrikkalai-
sissa ja aasialaisissa maaseutuyhteisöissä tällaista 
tilannetta pidetään ihanteellisena. Vaikka ihmis-
ten keskinäinen yhteydenpito on lisääntynyt 
modernissa maailmassa, ihmiset ovat vieraan-
tuneet toisistaan. Tämän seurauksena muiden 
ihmisten kanssa sovussa eläminen voi osoittau-
tua haastavammaksi kuin ennen. Ongelmia voi 
muodostua jopa naapuruston sisällä: 

…emme enää elä yhteiskunnissa, joissa on 
helppo erottaa ne, jotka ovat ”tulleet tä
nään ja viipyvät huomiseen”. Myöskään et
nisyys tai muut erilaisuuden merkit eivät 
enää välttämättä määritä sitä, kuka ei kuu
lu yhteisöön. Näistä syistä johtuen vierau
den globalisaatio merkitsee muutosta siinä, 
mihin kiinnitämme huomiota. Vieraan ihmi
sen ulkoisen olemuksen sijaan pohdimme 
vierauden muita yhteiskunnallista ehtoja. 
(Rumford 2013, 6.)

Olen samaa mieltä Rumfordin kanssa siitä, että 
vierauden tunnetta voi esiintyä myös niiden kes-
kuudessa, jotka asuvat lähellä toisiaan. Kun aja-
tusta soveltaa kehitysyhteistyöhön, vierauden 
tunnetta esiintyy erityisesti silloin, kun kehitys-
pyrkimykset eivät ota huomioon paikallisia olo-
suhteita, sääntöjä ja arvoja. Vierauden tunteesta 
voidaan päästä yli siten, että asetetaan kaikille 
yhteisiä taloudellisia tavoitteita, jotka huomioi-
vat kaikki yhteiskunnan luokat. Myös kestävän 
kehityksen tulee kiinnittää huomiota paikallisiin 
olosuhteisiin ja moraalisiin arvoihin. Seuraavak-
si esittelen kolme kristilliseen näkökulmaan pe-
rustuvaa eettistä ohjetta, joita voi soveltaa kes-
tävän kehityksen toteuttamisessa. Näitä eettisiä 
ohjeita ovat lähimmäisenrakkaus, veljeni vartijan 
periaate ja kultainen sääntö.

Kirkon eettiset periaatteet, 
vähemmistöt ja kestävä 
kehitys

Ensimmäinen periaatteista löytyy Luukkaan 
evankeliumista, jossa on kuvattu Jeesuksen 
opetuksia. Kyseessä on lähimmäisenrakkauden 
periaate, jota kutsutaan myös laupiaan samaria-
laisen periaatteeksi. Jos periaatetta sovelletaan 
ajatukseen kestävästä kehityksestä, tulee kehi-
tys nähdä kaikkien ihmisten yhteisenä tavoittee-
na, riippumatta ihmisten välisistä maantieteel-
lisiä, kulttuurisia tai taloudellisia eroavaisuuksia. 
Vaikka juutalainen, jota samarialainen auttoi, 
halveksi häntä, samarialainen ei välittänyt siitä 
vaan halusi pelastaa juutalaisen hengen. Samaan 
tapaan kristillisen etiikan avulla voidaan edistää 
kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. 
Ihmiskunta tulisi mieltää yhtenä globaalina yh-
teisönä, jossa ihmiset ovat toistensa naapurei-
ta eroavaisuuksista ja välimatkoista huolimatta. 
Vastaavanlainen ajatus lähimmäisen rakkaudesta 
esiintyy myös useissa muissa uskonnoissa kuten 

islamissa, buddhalaisuudessa, hindulaisuudessa, 
sikhiläisyydessä ja jainalaisuudessa. Tämänkaltai-
set yhteneväisyydet eri uskontokuntien opetuk-
sissa luovat kosketuspintaa ekumeeniselle toi-
minnalle kestävän kehityksen haasteiden edessä.

Lähimmäisenrakkauteen nojaten ihmisten 
tulisi nähdä muut ihmiset naapureinaan riippu-
matta heidän välisistään kulttuurisista, maantie-
teellisistä, taloudellisista, tiedollisista ja etnisistä 
eroista. Ihmisten tulisi muodostaa yhteisöjä, jot-
ka pyrkivät muuttamaan globaalia maailmanjär-
jestystä tasa-arvoisemmaksi (Msafiri 2008, 2). 
Toisin sanoen huolehtivat yhteisöt kannustaisi-
vat pohtimaan uusia ja kestäviä lähestymistapo-
ja, jotka takaisivat sen, että yhteisöt tukisivat ja 
auttaisivat toisiaan selviytymään. Tämä puoles-
taan johtaisi uuteen ajatusmalliin, joka yhdistäisi 
ihmiskunnan.

Toinen kristinuskossa esiintyvä periaate liit-
tyy kertomukseen veljeni vartijasta. Kristillinen 
etiikka kehottaakin meitä olemaan toistemme 
vartijoita. Velvoite tulee esille ensimmäisessä 
Mooseksen kirjassa, kun veljensä tappanut Kain 
kysyy: ”Olenko minä veljeni vartija?” Kristillisen 
etiikan vastaus Kainin esittämään kysymykseen 
on myönteinen, sillä kaikille vaikeassa asemassa 
oleville tulee tarjota apua. Kehittyneiden maiden 
hallitukset ja sijoittajat globaalissa pohjoisessa 
voisivat kysyä itseltään tämän saman kysymyk-
sen: ”Olenko minä globaalin etelän kehittyvien 
maiden vartija” tai ”Olenko minä tämän alkupe-
räiskansan vartija? Eikö työni ole vain tehdä voit-
toa ja poistua alueelta?” Ihmiskunnan yhteisen 
suunnan löytäminen on tärkeää, sillä ilman sitä 
ihmiset unohtavat solidaarisuuden ja päätyvät 
kilpailemaan luonnonvaroista ja omaisuudesta.

Veljeni vartijan periaate kehottaa meitä 
kaikkia toimimaan eettisesti toisiamme koh-
taan. Meidän tulee olla toistemme vartijoita, jot-
ta voimme saavuttaa kestävän kehityksen. Tästä 
hyvänä esimerkkinä ovat eroavaisuudet tuotan-
toa koskevan lainsäädännön noudattamisessa. 
Kehittyneissä maissa on tarkka lainsäädäntö, 

joka koskee sijoittamista, tuotantoprosesseja, 
työntekijöiden oikeuksia, ympäristön suojelua 
ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Näitä 
sääntöjä noudatetaan usein tiukasti ja sääntöjen 
rikkojia rangaistaan. Vaikka kehitysmaissa onkin 
vastaavanlainen lainsäädäntö, lakeja seurataan 
harvoin yhtä tarkasti. Tämä johtuu usein kor-
ruptiosta ja kehittyneiden maiden suuryhtiöiden 
painostuksesta.

Voi siis väittää, että olemme kaikki ”vel-
jiemme vartijoita”, sillä selvitäksemme globaa-
lissa maailmassa meidän tulee toimia yhdessä. 
Sen sijaan että kilpailemme toisiamme vastaan, 
meidän tulee kiinnostua aidosti toistemme koh-
taloista, saavutuksista ja kärsimyksistä. Mennei-
syys on kuitenkin näyttänyt ihmisten toimivan 
toisin. Esimerkkinä tästä voimme käyttää Tan-
saniaa, jossa epäluottamus on varjostanut sekä 
paikallisten yhteisöjen keskinäisiä välejä että yh-
teisöjen ja sijoittajien välejä kaupan vapautumi-
sen jälkeisillä 1990- ja 2000-luvuilla. Asiat eivät 
ole paljoakaan muuttuneet niistä ajoista. Epä-
luottamuksen juuret juontavat vapaakaupasta 
ja ulkomaalaisten sijoittajien kyseenalaisesta toi-
minnasta Tansanian kaivosteollisuudessa. Paikal-
listen kokemuksien ja hallituksen tietokantojen 
mukaan 1990- ja 2000-luvuilla kaivosteollisuu-
den tuotot olivat huomattavasti suurempia kuin 
mitä virallisista raporteista kävi ilmi. Todisteet 
viittasivat myös siihen, että ulkomaalaiset kai-
vosyhtiöt hyödynsivät kaivosalueita ja niiden yh-
teydessä toimineita lentoliikenteeseen soveltuvia 
alueita salakuljetukseen (TMAA 2015, 3). Vaikka 
kaivostoiminta tuotti voittoa, toiminnan tuotot 
eivät hyödyttäneet paikallisia yhteisöjä. Kaivos-
toiminnassa on syyllistytty myös veronkiertoon. 
Näiden haittojen lisäksi toiminta aiheutti ympä-
ristötuhoja ja alkuperäiskansojen pakkosiirtoja ja 
lisäsi taloudellista eriarvoisuutta sekä sosiaalisia 
ongelmia. Kuten historia on osoittanut, kaivos-
yhtiöt saastuttavat ympäristöä, jos ne tietävät 
selviävänsä tilanteesta ilman seuraamuksia (Bas-
sey 2012, 31–32).
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Yllä mainitsemassani tilanteessa toimitaan 
selkeästi kestävää kehitystä vastaan. Kaivostoi-
minta aiheuttaa useita sosiaalisia ongelmia isän-
tämaille ja ruokkii epäluottamusta osapuolten 
välillä. Tilannetta voitaisiin parantaa seuraamalla 
veljeni vartijan periaatetta, joka muuttaisi toi-
minnan yhteisvastuullisemmaksi ja läpinäky-
vämmäksi. Näin ollen sijoittajille tulisi määritellä 
selkeät investointeja koskevat säännöt ja kon-
fliktien ratkaisussa tulisi käyttää osallistavam-
pia menetelmiä. Käytännössä tämä tarkoittaisi, 
että uusliberaaleja kauppa- ja sijoitusperiaatteita 
muutettaisiin siten, että vähemmistöillä ja pai-
kallisyhteisöillä olisi mahdollisuus osallistua ak-
tiivisesti sijoitustoimintaan. Yhteisöjen aktiivista 
osallistumista tulisi lisätä myös päätöksenteko-
prosesseissa. Tämä muutos on mahdollista vain, 
jos sijoittajat hyväksyvät myös lähimmäisenrak-
kauden periaatteen ja paikallisten yhteisöjen 
etiikan. Kyseinen etiikka vaatii vähemmistöjen 
oikeuksien ja elämäntavan turvaamista, vaikka 
tämä tarkoittaisi sijoitustoiminnasta luopumista 
tai toiminnan muuttamista radikaalisti erilaisten 
vaikuttavuusarviointien seurauksena. 

Kolmas kristinuskon opettama periaate 
perustuu kultaiseen sääntöön, joka tunnetaan 
myös monissa muissa uskonnollisissa ja eettisis-
sä perinteissä. Matteuksen evankeliumista löyty-
vä kultainen sääntö kuuluu seuraavasti: ”Kaikki, 
minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää 
te heille.” Tämä sääntö voi auttaa meitä vas-
taamaan nykyisen globaalin talousjärjestelmän 
ongelmiin. Yksi näistä ongelmista on se, että 
hallitusten ja yksityisten sijoitusyhtiöiden suo-
rat ulkomaan investoinnit huomioivat harvoin 
eettisen näkökulman vaan keskittyvät ihmis-
ten, hyödykkeiden, pääoman ja palveluiden liik-
kuvuuteen. Kultainen sääntö kuitenkin kannus-
taa huomioimaan tämän eettisen näkökulman 
ja huolehtimaan oman yhteisömme jäsenten li-
säksi myös toisten yhteisöjen jäsenistä.

Lähimmäisenrakkauden periaatteen mu-
kaan meidän tulee tehdä hyviä tekoja myös 

niille, jotka eivät ole lähellämme. Periaate ottaa 
myös kantaa kiistanalaiseen kysymykseen: Miksi 
meidän pitäisi välittää kehitysmaiden epäoikeu-
denmukaisuuksista ja heikoista hallintojärjestel-
mistä? Yksi vastaus voisi olla, että jos jatkamme 
kehitysmaiden luonnonresurssien hyväksikäyt-
töä piittaamatta paikallisten työntekijöiden oi-
keuksista ja turvallisuudesta, emme voi sanoa 
noudattavamme lähimmäisenrakkauden peri-
aatetta. Kehitysmaiden asukkaista piittaamaton 
toiminta tekee meistä hyväksikäyttäjiä, alistajia ja 
teeskentelijöitä, jotka toimivat kultaisen säännön 
vastaisesti. Lisäksi meidän tulee muistaa, että jos 
emme huomioi myös kaukana olevia yhteisöjä, 
kärsimme lopulta itsekin. 

Lähimmäisenrakkauden periaate ja kultainen 
sääntö tarjoavat meille eettisen perustan, jota 
voidaan hyödyntää kestävän kehityksen edistä-
misessä. Näiden periaatteiden avulla voidaan 
taata paikallisille yhteisöille oikeus omaan elä-
mäntapaansa sekä elintärkeiden palveluiden ja 
hyödykkeiden, kuten puhtaan veden, terveys-
palvelujen ja koulutuksen, saatavuus. Näiden oi-
keuksien takaaminen yksinään ei riitä, sillä pai-
kallisten yhteisöjen tulee myös päästä osaksi 
päätöksentekoa, vaikkei niillä olisikaan pääomaa 
ja erilaisia taitoja. Kristillisen etiikan mukaan ih-
misten välistä eriarvoisuutta voidaan vähentää 
lisäämällä paikallisten yhteisöjen merkityksel-
listä osallistumista. Tämä vaatii myös uuslibe-
raalin talousjärjestelmän periaatteiden korvaa-
mista uusilla periaatteilla, jotka mahdollistavat 
paikallisten yhteisöjen aktiivisen osallistumisen 
sijoitustoimintaan ja ympäristöä sekä sosiaalista 
hyvinvointia koskevaan päätöksentekoon. Uusli-
beraalin talousjärjestelmän periaatteiden muut-
taminen ei ole pelkästään moraalisesti ja sosi-
aalisesti välttämätöntä vaan myös taloudellisesti 
kannattavaa.

Oivana esimerkkinä tästä toimii käytän-
ne kotikylästäni. Kasvoin seudulla, jossa karja 
oli merkki vauraudesta ja taloudellisesta hyvin-
voinnista. Karjanomistajat antoivat usein lehmiä 

lainaksi sukulaisille tai naapureille, jotka tarvitsi-
vat niitä ja pystyivät huolehtimaan niistä. Leh-
män antaja omisti yhä lainatun lehmän sekä 
joka toisen syntyneen vasikan. Lehmän lainaaja 
sen sijaan sai pitää lehmän tuottaman maidon 
sekä vastaavasti joka toisen vasikan. Järjestely 
siis hyödytti molempia osapuolia, sillä lehmän 
omistaja sai apua karjan hoidossa ja toisaalta 
lainattu lehmä paransi sen vastaanottajan talou-
dellista asemaa. Järjestelyn voidaan siis katsoa 
olevan esimerkki toisista huolehtimisesta.

Tämä esimerkki karjan lainaamisesta kuvas-
taa hyvin lähimmäisenrakkauden, veljeni var-
tijan ja kultaisen säännön edustamaa talou-
dellista etiikkaa. Tämän taloudellisen etiikan 
soveltaminen nykypäivään vaatisi kuitenkin 
useiden tämänhetkisten kaupankäynnin tapo-
jen hylkäämistä ja uusien inhimillisten tapojen 
omaksumista. Jos vanhoista tavoista luovutaan 
köyhyyden vähentämisen ja taloudellisen kasvun 
nimissä, on myös mahdollista sisällyttää talou-
teen idea ”moraalisista osuuksista”. Paikallinen 
yhteisö omistaisi nämä osuudet valtion takaa-
mina. ”Moraalisia osuuksia” ei kuitenkaan voi-
da luoda perinteisten taloudellisten käytäntöjen 
kautta, vaan ne voisivat muodostua vain sijoitus-
osapuolten ja omistajien aidosta huolesta. Pai-
kallinen yhteisö pääsisi käsiksi näihin ”moraalisiin 
osuuksiin” luottamushenkilöiden kautta, kun in-
vestoinnit alkavat tehdä tuottoa. Tällainen ta-
lousmalli takaisi sen, että paikallinen väestö 
hyötyy ulkopuolisista investoinneista myös sen 
jälkeen, kun toiminta alueella on loppunut. 

Yksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteista 
on rauha ja oikeudenmukaisuus sekä vahvat ins-
tituutiot. Tavoitteen voidaan katsoa olevan vält-
tämätön, sillä nykypäivän talous ja investoinnit 
keskittyvät usein öljyyn ja muihin arvokkaisiin 
mineraaleihin luoden väkivaltaa ja riitoja luon-
nonvaroja tuottaville alueille. Seuraavassa osios-
sa käsittelen rauhaa ja sovittelua kristillisen etii-
kan näkökulmasta. 

Rauha ja sovittelu

Yksi kristinuskon tärkeimmistä arvoista on rau-
ha ja väkivallattomuus. Valitettavasti tämä arvo 
ei ole kuitenkaan kantanut läpi historian, vaan 
kristityt ovat sotineet niin toisiaan kuin mui-
takin uskontokuntia vastaan. Tästä huolimat-
ta ajatus rauhasta on kristityille hyvin tärkeä. 
On mahdollista pyrkiä aktiivisesti kohti rauhan 
ideaalia, joka on läsnä sekä kristinuskossa että 
muissa maailman uskonnoissa kuten islamissa, 
hinduismissa, juutalaisuudessa, buddhismissa ja 
sikhiläisyydessä. 

Rauha ja rauhan luominen ovat oleellinen 
osa kristinuskoa. Vuorisaarnassaan Jeesus itse 
kehotti seuraajiaan aktiivisesti toimimaan rau-
han eteen ja sovittelemaan konflikteja. Myös 
Paavali korosti rauhan ja sovittelun tärkeyt-
tä kirjeessään roomalaisille ja rohkaisi kansaa 
edistämään rauhaa kaikin keinoin. Kristinus-
kossa esiintyvät rauhan ja sovittelun periaat-
teet voidaan tiivistää kolmeen ideaaliin. Ensin-
näkin rauhaa tulee edistää kaikin keinoin, vaikka 
se tarkoittaisi luopumista joistakin eduista. Toi-
sekseen väärintekijän tulee kokea tekonsa hy-
vittäminen velvollisuutenaan näyttääkseen katu-
musta ja tuodakseen rauhan takaisin yhteisöön. 
Kolmantena seikkana kristinusko korostaa, että 
vääryyttä kohdanneen ihmisen tulee arvostaa 
rauhan ja hyvien suhteiden palautumista eikä 
havitella materiaalista korvausta. Nämä kolme 
ideaalia ovat läsnä toorassa, psalmeissa, evan-
keliumeissa ja epistolassa.

Näiden kolmen ideaalin mukaan nyky päivän 
rauhantyön tulisi ensimmäiseksi huomioida vää-
ryydet, joita alkuperäiskansat kuten aboriginaa-
lit, maorit, intiaanit ja hererot ovat kokeneet. 
Maailman tulisi seurata tässä Afrikan asettamaa 
esimerkkiä, sillä Afrikan kulttuureissa ja uskon-
noissa sovinnonteko ja rauhan palautuminen 
saavat suuremman arvon kuin materiaalinen 
hyvitys vääryyksistä. Monissa afrikkalaisissa yh-
teisöissä pelkän hyvityksen tarjoaminen vakavan 
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Yllä mainitsemassani tilanteessa toimitaan 
selkeästi kestävää kehitystä vastaan. Kaivostoi-
minta aiheuttaa useita sosiaalisia ongelmia isän-
tämaille ja ruokkii epäluottamusta osapuolten 
välillä. Tilannetta voitaisiin parantaa seuraamalla 
veljeni vartijan periaatetta, joka muuttaisi toi-
minnan yhteisvastuullisemmaksi ja läpinäky-
vämmäksi. Näin ollen sijoittajille tulisi määritellä 
selkeät investointeja koskevat säännöt ja kon-
fliktien ratkaisussa tulisi käyttää osallistavam-
pia menetelmiä. Käytännössä tämä tarkoittaisi, 
että uusliberaaleja kauppa- ja sijoitusperiaatteita 
muutettaisiin siten, että vähemmistöillä ja pai-
kallisyhteisöillä olisi mahdollisuus osallistua ak-
tiivisesti sijoitustoimintaan. Yhteisöjen aktiivista 
osallistumista tulisi lisätä myös päätöksenteko-
prosesseissa. Tämä muutos on mahdollista vain, 
jos sijoittajat hyväksyvät myös lähimmäisenrak-
kauden periaatteen ja paikallisten yhteisöjen 
etiikan. Kyseinen etiikka vaatii vähemmistöjen 
oikeuksien ja elämäntavan turvaamista, vaikka 
tämä tarkoittaisi sijoitustoiminnasta luopumista 
tai toiminnan muuttamista radikaalisti erilaisten 
vaikuttavuusarviointien seurauksena. 

Kolmas kristinuskon opettama periaate 
perustuu kultaiseen sääntöön, joka tunnetaan 
myös monissa muissa uskonnollisissa ja eettisis-
sä perinteissä. Matteuksen evankeliumista löyty-
vä kultainen sääntö kuuluu seuraavasti: ”Kaikki, 
minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää 
te heille.” Tämä sääntö voi auttaa meitä vas-
taamaan nykyisen globaalin talousjärjestelmän 
ongelmiin. Yksi näistä ongelmista on se, että 
hallitusten ja yksityisten sijoitusyhtiöiden suo-
rat ulkomaan investoinnit huomioivat harvoin 
eettisen näkökulman vaan keskittyvät ihmis-
ten, hyödykkeiden, pääoman ja palveluiden liik-
kuvuuteen. Kultainen sääntö kuitenkin kannus-
taa huomioimaan tämän eettisen näkökulman 
ja huolehtimaan oman yhteisömme jäsenten li-
säksi myös toisten yhteisöjen jäsenistä.

Lähimmäisenrakkauden periaatteen mu-
kaan meidän tulee tehdä hyviä tekoja myös 

niille, jotka eivät ole lähellämme. Periaate ottaa 
myös kantaa kiistanalaiseen kysymykseen: Miksi 
meidän pitäisi välittää kehitysmaiden epäoikeu-
denmukaisuuksista ja heikoista hallintojärjestel-
mistä? Yksi vastaus voisi olla, että jos jatkamme 
kehitysmaiden luonnonresurssien hyväksikäyt-
töä piittaamatta paikallisten työntekijöiden oi-
keuksista ja turvallisuudesta, emme voi sanoa 
noudattavamme lähimmäisenrakkauden peri-
aatetta. Kehitysmaiden asukkaista piittaamaton 
toiminta tekee meistä hyväksikäyttäjiä, alistajia ja 
teeskentelijöitä, jotka toimivat kultaisen säännön 
vastaisesti. Lisäksi meidän tulee muistaa, että jos 
emme huomioi myös kaukana olevia yhteisöjä, 
kärsimme lopulta itsekin. 

Lähimmäisenrakkauden periaate ja kultainen 
sääntö tarjoavat meille eettisen perustan, jota 
voidaan hyödyntää kestävän kehityksen edistä-
misessä. Näiden periaatteiden avulla voidaan 
taata paikallisille yhteisöille oikeus omaan elä-
mäntapaansa sekä elintärkeiden palveluiden ja 
hyödykkeiden, kuten puhtaan veden, terveys-
palvelujen ja koulutuksen, saatavuus. Näiden oi-
keuksien takaaminen yksinään ei riitä, sillä pai-
kallisten yhteisöjen tulee myös päästä osaksi 
päätöksentekoa, vaikkei niillä olisikaan pääomaa 
ja erilaisia taitoja. Kristillisen etiikan mukaan ih-
misten välistä eriarvoisuutta voidaan vähentää 
lisäämällä paikallisten yhteisöjen merkityksel-
listä osallistumista. Tämä vaatii myös uuslibe-
raalin talousjärjestelmän periaatteiden korvaa-
mista uusilla periaatteilla, jotka mahdollistavat 
paikallisten yhteisöjen aktiivisen osallistumisen 
sijoitustoimintaan ja ympäristöä sekä sosiaalista 
hyvinvointia koskevaan päätöksentekoon. Uusli-
beraalin talousjärjestelmän periaatteiden muut-
taminen ei ole pelkästään moraalisesti ja sosi-
aalisesti välttämätöntä vaan myös taloudellisesti 
kannattavaa.

Oivana esimerkkinä tästä toimii käytän-
ne kotikylästäni. Kasvoin seudulla, jossa karja 
oli merkki vauraudesta ja taloudellisesta hyvin-
voinnista. Karjanomistajat antoivat usein lehmiä 

lainaksi sukulaisille tai naapureille, jotka tarvitsi-
vat niitä ja pystyivät huolehtimaan niistä. Leh-
män antaja omisti yhä lainatun lehmän sekä 
joka toisen syntyneen vasikan. Lehmän lainaaja 
sen sijaan sai pitää lehmän tuottaman maidon 
sekä vastaavasti joka toisen vasikan. Järjestely 
siis hyödytti molempia osapuolia, sillä lehmän 
omistaja sai apua karjan hoidossa ja toisaalta 
lainattu lehmä paransi sen vastaanottajan talou-
dellista asemaa. Järjestelyn voidaan siis katsoa 
olevan esimerkki toisista huolehtimisesta.

Tämä esimerkki karjan lainaamisesta kuvas-
taa hyvin lähimmäisenrakkauden, veljeni var-
tijan ja kultaisen säännön edustamaa talou-
dellista etiikkaa. Tämän taloudellisen etiikan 
soveltaminen nykypäivään vaatisi kuitenkin 
useiden tämänhetkisten kaupankäynnin tapo-
jen hylkäämistä ja uusien inhimillisten tapojen 
omaksumista. Jos vanhoista tavoista luovutaan 
köyhyyden vähentämisen ja taloudellisen kasvun 
nimissä, on myös mahdollista sisällyttää talou-
teen idea ”moraalisista osuuksista”. Paikallinen 
yhteisö omistaisi nämä osuudet valtion takaa-
mina. ”Moraalisia osuuksia” ei kuitenkaan voi-
da luoda perinteisten taloudellisten käytäntöjen 
kautta, vaan ne voisivat muodostua vain sijoitus-
osapuolten ja omistajien aidosta huolesta. Pai-
kallinen yhteisö pääsisi käsiksi näihin ”moraalisiin 
osuuksiin” luottamushenkilöiden kautta, kun in-
vestoinnit alkavat tehdä tuottoa. Tällainen ta-
lousmalli takaisi sen, että paikallinen väestö 
hyötyy ulkopuolisista investoinneista myös sen 
jälkeen, kun toiminta alueella on loppunut. 

Yksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteista 
on rauha ja oikeudenmukaisuus sekä vahvat ins-
tituutiot. Tavoitteen voidaan katsoa olevan vält-
tämätön, sillä nykypäivän talous ja investoinnit 
keskittyvät usein öljyyn ja muihin arvokkaisiin 
mineraaleihin luoden väkivaltaa ja riitoja luon-
nonvaroja tuottaville alueille. Seuraavassa osios-
sa käsittelen rauhaa ja sovittelua kristillisen etii-
kan näkökulmasta. 

Rauha ja sovittelu

Yksi kristinuskon tärkeimmistä arvoista on rau-
ha ja väkivallattomuus. Valitettavasti tämä arvo 
ei ole kuitenkaan kantanut läpi historian, vaan 
kristityt ovat sotineet niin toisiaan kuin mui-
takin uskontokuntia vastaan. Tästä huolimat-
ta ajatus rauhasta on kristityille hyvin tärkeä. 
On mahdollista pyrkiä aktiivisesti kohti rauhan 
ideaalia, joka on läsnä sekä kristinuskossa että 
muissa maailman uskonnoissa kuten islamissa, 
hinduismissa, juutalaisuudessa, buddhismissa ja 
sikhiläisyydessä. 

Rauha ja rauhan luominen ovat oleellinen 
osa kristinuskoa. Vuorisaarnassaan Jeesus itse 
kehotti seuraajiaan aktiivisesti toimimaan rau-
han eteen ja sovittelemaan konflikteja. Myös 
Paavali korosti rauhan ja sovittelun tärkeyt-
tä kirjeessään roomalaisille ja rohkaisi kansaa 
edistämään rauhaa kaikin keinoin. Kristinus-
kossa esiintyvät rauhan ja sovittelun periaat-
teet voidaan tiivistää kolmeen ideaaliin. Ensin-
näkin rauhaa tulee edistää kaikin keinoin, vaikka 
se tarkoittaisi luopumista joistakin eduista. Toi-
sekseen väärintekijän tulee kokea tekonsa hy-
vittäminen velvollisuutenaan näyttääkseen katu-
musta ja tuodakseen rauhan takaisin yhteisöön. 
Kolmantena seikkana kristinusko korostaa, että 
vääryyttä kohdanneen ihmisen tulee arvostaa 
rauhan ja hyvien suhteiden palautumista eikä 
havitella materiaalista korvausta. Nämä kolme 
ideaalia ovat läsnä toorassa, psalmeissa, evan-
keliumeissa ja epistolassa.

Näiden kolmen ideaalin mukaan nyky päivän 
rauhantyön tulisi ensimmäiseksi huomioida vää-
ryydet, joita alkuperäiskansat kuten aboriginaa-
lit, maorit, intiaanit ja hererot ovat kokeneet. 
Maailman tulisi seurata tässä Afrikan asettamaa 
esimerkkiä, sillä Afrikan kulttuureissa ja uskon-
noissa sovinnonteko ja rauhan palautuminen 
saavat suuremman arvon kuin materiaalinen 
hyvitys vääryyksistä. Monissa afrikkalaisissa yh-
teisöissä pelkän hyvityksen tarjoaminen vakavan 
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rikoksen uhrille voidaan kokea loukkaavana ja 
elämänarvoa vähättelevänä. Pelkän hyvityksen 
tarjoaminen voidaan myös kokea merkkinä siitä, 
että väärintekijä ei kunnioita yhteisöä. Afrikkalai-
sissa kulttuureissa katsotaan usein, että vääryys 
ei ole vain yhden ihmisen tekemä, vaan koko 
hänen yhteisönsä on vastuussa siitä. Sen vuok-
si onnistuneissa rauhanneuvotteluissa on aina 
läsnä koko yhteisöt tai niiden vanhimmat edus-
tajat. Tällaiset rauhanneuvottelut päätyvät aina 
sopimukseen, jossa rikollisen yhteisö tai perhe 
sovittaa tehdyn rikoksen. 

Kristinuskon edistämä rauha seuraa osit-
tain Afrikan asettamaa esimerkkiä. Rauhan ja 
sovittelun tulee koskettaa molempia osapuolia. 
Tämä korostuu etenkin silloin, kun tehty rikos 
kohdistuu kokonaisiin yhteisöihin tai luontoon, 
jolloin myös rikoksen tehnyt osapuoli kärsii sen 
seurauksista. Tällaiset rikokset luovat yhteisöön 
valtasuhteita ja väkivaltaa, jotka puolestaan joh-
tavat siihen, että väärintekijät eivät enää koe 
olevansa osa samaa yhteisöä. Nykypäivän glo-
baalissa taloudessa ja politiikassa on lukuisia esi-
merkkejä tästä. Monet suuret maailmanlaajuiset 
toimijat, kuten konservatiiviset poliittiset vallan-
pitäjät ja suuryritykset, käyttäytyvät usein kuin 
heillä olisi oikeus saastuttaa maailmaa esimer-
kiksi ”taatakseen elämänlaatunsa”, ”pysäyttääk-
seen terrorismin” ja ”saavuttaakseen ylivoimai-
sen aseman kansainvälisessä taloudessa”. Sen 
vuoksi yhteisymmärryksen löytämisestä muun 
muassa ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi on 
tullut lähes mahdotonta. Lisäksi nämä toimet 
ovat horjuttaneet lukuisia rauhassa eläneitä yh-
teisöjä tai jopa ajaneet heidät pois asuinalueil-
taan, kun suuria maa- ja metsäalueita on tuhot-
tu ”kehityksen” tieltä. 

Kristinuskon ja afrikkalaisten uskontojen 
mukaan sovinnonteko vaatii, että väärinteki-
jä ottaa ensimmäisen askeleen. Tämä tarkoit-
taa, että väärintekijän tulee myöntää teke-
mänsä rikos, kuten tappo, kansanmurha tai 
muu rikos. Väärintekijän tulee myös lähestyä 

sovinnon tekoa kunnioittaen yhteisön tapoja ja 
uskonnollisia arvoja. Sen vuoksi kirkoilla on po-
tentiaalisesti tärkeä rooli sovittelussa, sillä kirkot 
ovat työskennelleet vuosia paikallisen väestön 
kanssa ja tuntevat heidän tapansa ja arvonsa. 
Sovinnonteko myös edellyttää, että väärintekijä 
on valmis maksamaan hyvityksen rikoksestaan. 
Nykypäivänä hyvityksen ei tule kuitenkaan olla 
vain rahallinen korvaus vaan jotain, joka edis-
tää kestävää kehitystä alueella. Sovittelun tulisi 
sisältää muun muassa sopimuksia invenstoijien, 
maiden hallitusten, kehitysjärjestöjen sekä alku-
peräisväestöjen välillä. Sen lisäksi sovittelu vaatii 
vääryyksien tunnustamista ja anteeksiantoa sekä 
sitoutumista uusien konfliktien ehkäisemiseen. 

Tällaisen sitoutumisen konfliktien ehkäise-
miseen tulisi sisältää lupaus puhtaan energian 
käyttämisestä ja nykyisten investointien muok-
kaamisesta ympäristöystävällisemmiksi, jotta 
maanpäällinen ja vedenalainen elämä voidaan 
turvata. Lisäksi on tärkeää, että sitoumus takai-
si rahoituksen tutkimukselle, jonka avulla puh-
das energia ja veden kierrättäminen ovat jokai-
sen kotitalouden saatavilla. Sitoumuksen tulisi 
myös huomioida metsien uudelleenistuttami-
nen ja saastuttavien materiaalien, kuten muo-
vin, käytön vähentäminen kansainvälisellä tasol-
la. Viimeisenä seikkana sopimuksen tulisi myös 
taata, että yhteisöön investoivat tahot edistävät 
uutta ajatusmallia, joka huomioi myös moraa-
listen arvojen tutkimisen, josta keskustelen lisää 
seuraavassa loppukappaleessa.

Moraalisten arvojen 
tutkiminen ja kestävä kehitys

Aiemmin esittelemieni kristinuskon arvojen li-
säksi kestävän kehityksen saavuttaminen edel-
lyttää, että ymmärrämme alkuperäiskansojen 
ja vähemmistöjen moraaliset arvot. Valitetta-
vasti jopa kaikkein positiivisimmat paikalliset 
arvot ymmärretään usein väärin ja tuomitaan 

takapajuisiksi sekä investoijien että paikallisten 
hallitusten toimesta, koska nämä arvot eivät 
edusta länsimaista ajattelua. Kuitenkin nämä pai-
kalliset arvot ovat suojelleet juuri sitä arvokasta 
luontoa, joka houkuttelee maahan kohdistuvia 
investointeja. Paikallisten arvojen sivuuttaminen 
lisää väärinymmärryksiä hallitusten, investoijien 
ja alkuperäiskansojen välillä. Sen vuoksi nykyi-
nen projektien arviointijärjestelmä vaatii radi-
kaalin muutoksen. Tällä hetkellä käytössä oleva 
järjestelmä arvioi projektien vaikutuksen luon-
toon ja yhteiskuntaan, mutta mielestäni projek-
tien suunnitteluun ja arviointiin tulee lisätä myös 
kolmas ulottuvuus, joka huomioi paremmin 
alkuperäiskansat ja vähemmistöt. Luonnon ja 
yhteiskunnallisen vaikutuksen lisäksi jokaisen pro-
jektin suunnitteluvaiheessa tulisi tulevaisuudessa 
huomioida moraalisten arvojen tutkiminen. 

Talousasiantuntijat ja projektin arvioijat jät-
tävät moraalisen näkökulman yleensä hyvin 
vähälle huomiolle. Erityisesti talousasiantunti-
jat kohtelevat moraalisia arvoja ”ulkoisina seik-
koina”. Kestävän kehityksen tavoitteita on kui-
tenkin vaikea saavuttaa, jos talousasiantuntijat, 

poliittiset päättäjät ja suunnittelijat pitäytyvät 
perinteisessä lähestymistavassaan. Mielestäni 
he eivät huomioi kehitykseen linkittyviä mo-
raalisia seikkoja ja arvoja alkuperäiskansojen ja 
vähemmistöjen näkökulmasta. Sen sijaan on il-
meistä, että alkuperäiskansojen ja vähemmis-
töjen arvot, oikeudet ja arvokkuus sivuutetaan 
usein kehityksen nimissä. Sen vuoksi ehdotan, 
että moraalisten arvojen tutkiminen tulisi sisäl-
lyttää jokaiseen projektiin, joka tapahtuu alueel-
la, jossa asuu vähemmistöjä tai alkuperäiskansaa. 
Kirkoilla on oiva mahdollisuus kantaa kortensa 
kekoon. Monilla alueilla kirkot ovat työskennel-
leet alkuperäiskansojen kanssa vuosikymmeniä 
tai jopa vuosisatoja. Kirkkojen läsnäolo ja yhteis-
työ paikallisten kanssa sai joissakin tapauksissa 
alkunsa jo ennen siirtomaa-aikaa ja jatkuu yhä. 
Kirkot voivat siis tarjota elintärkeää tietämys-
tä paikallisten kulttuurista ja eettisistä normeis-
ta. Sen lisäksi kirkot voivat työskennellä suoraan 
alkuperäiskansojen kanssa, sillä pitkään kestä-
neen yhteistyön vuoksi moni paikallinen luot-
taa kirkkoon enemmän kuin hallitukseen tai 
kehitysjärjestöihin.

Lopuksi

Esittelin tämän artikkelin alussa kolme ajatus-
mallia, jotka ohjasivat kirkon kehitysyhteistyötä 
Tansaniassa. Ensimmäinen malli mukautui kolo-
nialismiin ja toinen taas itsenäistymisen jälkei-
seen ujamaa-politiikkaan. Kolmannessa eli ny-
kyisessä ajatusmallissa kirkko kritisoi aktiivisesti 
globalisaatiota ja uusliberaalia talouspolitiikkaa 
sekä peräänkuuluttaa oikeudenmukaisempaa 
talousjärjestelmää. Kestävä kehitys pyrkii muun 

muassa lopettamaan köyhyyden ja takaamaan 
rauhan sekä sosiaalisen vakauden. Se myös pe-
räänkuuluttaa moraalisia arvoja ja jokaisen ih-
misen arvokkuuden säilyttämistä. Uskon, että 
kirkon pitkän historian ja eettisten periaatteiden
vuoksi kirkolla on paljon annettavaa keskuste-
luun kestävästä kehityksestä. Tärkeimpinä näis-
tä periaatteista nousevat esiin lähimmäisen-
rakkauden, veljeni vartijan ja kultaisen säännön 
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rikoksen uhrille voidaan kokea loukkaavana ja 
elämänarvoa vähättelevänä. Pelkän hyvityksen 
tarjoaminen voidaan myös kokea merkkinä siitä, 
että väärintekijä ei kunnioita yhteisöä. Afrikkalai-
sissa kulttuureissa katsotaan usein, että vääryys 
ei ole vain yhden ihmisen tekemä, vaan koko 
hänen yhteisönsä on vastuussa siitä. Sen vuok-
si onnistuneissa rauhanneuvotteluissa on aina 
läsnä koko yhteisöt tai niiden vanhimmat edus-
tajat. Tällaiset rauhanneuvottelut päätyvät aina 
sopimukseen, jossa rikollisen yhteisö tai perhe 
sovittaa tehdyn rikoksen. 

Kristinuskon edistämä rauha seuraa osit-
tain Afrikan asettamaa esimerkkiä. Rauhan ja 
sovittelun tulee koskettaa molempia osapuolia. 
Tämä korostuu etenkin silloin, kun tehty rikos 
kohdistuu kokonaisiin yhteisöihin tai luontoon, 
jolloin myös rikoksen tehnyt osapuoli kärsii sen 
seurauksista. Tällaiset rikokset luovat yhteisöön 
valtasuhteita ja väkivaltaa, jotka puolestaan joh-
tavat siihen, että väärintekijät eivät enää koe 
olevansa osa samaa yhteisöä. Nykypäivän glo-
baalissa taloudessa ja politiikassa on lukuisia esi-
merkkejä tästä. Monet suuret maailmanlaajuiset 
toimijat, kuten konservatiiviset poliittiset vallan-
pitäjät ja suuryritykset, käyttäytyvät usein kuin 
heillä olisi oikeus saastuttaa maailmaa esimer-
kiksi ”taatakseen elämänlaatunsa”, ”pysäyttääk-
seen terrorismin” ja ”saavuttaakseen ylivoimai-
sen aseman kansainvälisessä taloudessa”. Sen 
vuoksi yhteisymmärryksen löytämisestä muun 
muassa ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi on 
tullut lähes mahdotonta. Lisäksi nämä toimet 
ovat horjuttaneet lukuisia rauhassa eläneitä yh-
teisöjä tai jopa ajaneet heidät pois asuinalueil-
taan, kun suuria maa- ja metsäalueita on tuhot-
tu ”kehityksen” tieltä. 

Kristinuskon ja afrikkalaisten uskontojen 
mukaan sovinnonteko vaatii, että väärinteki-
jä ottaa ensimmäisen askeleen. Tämä tarkoit-
taa, että väärintekijän tulee myöntää teke-
mänsä rikos, kuten tappo, kansanmurha tai 
muu rikos. Väärintekijän tulee myös lähestyä 

sovinnon tekoa kunnioittaen yhteisön tapoja ja 
uskonnollisia arvoja. Sen vuoksi kirkoilla on po-
tentiaalisesti tärkeä rooli sovittelussa, sillä kirkot 
ovat työskennelleet vuosia paikallisen väestön 
kanssa ja tuntevat heidän tapansa ja arvonsa. 
Sovinnonteko myös edellyttää, että väärintekijä 
on valmis maksamaan hyvityksen rikoksestaan. 
Nykypäivänä hyvityksen ei tule kuitenkaan olla 
vain rahallinen korvaus vaan jotain, joka edis-
tää kestävää kehitystä alueella. Sovittelun tulisi 
sisältää muun muassa sopimuksia invenstoijien, 
maiden hallitusten, kehitysjärjestöjen sekä alku-
peräisväestöjen välillä. Sen lisäksi sovittelu vaatii 
vääryyksien tunnustamista ja anteeksiantoa sekä 
sitoutumista uusien konfliktien ehkäisemiseen. 

Tällaisen sitoutumisen konfliktien ehkäise-
miseen tulisi sisältää lupaus puhtaan energian 
käyttämisestä ja nykyisten investointien muok-
kaamisesta ympäristöystävällisemmiksi, jotta 
maanpäällinen ja vedenalainen elämä voidaan 
turvata. Lisäksi on tärkeää, että sitoumus takai-
si rahoituksen tutkimukselle, jonka avulla puh-
das energia ja veden kierrättäminen ovat jokai-
sen kotitalouden saatavilla. Sitoumuksen tulisi 
myös huomioida metsien uudelleenistuttami-
nen ja saastuttavien materiaalien, kuten muo-
vin, käytön vähentäminen kansainvälisellä tasol-
la. Viimeisenä seikkana sopimuksen tulisi myös 
taata, että yhteisöön investoivat tahot edistävät 
uutta ajatusmallia, joka huomioi myös moraa-
listen arvojen tutkimisen, josta keskustelen lisää 
seuraavassa loppukappaleessa.

Moraalisten arvojen 
tutkiminen ja kestävä kehitys

Aiemmin esittelemieni kristinuskon arvojen li-
säksi kestävän kehityksen saavuttaminen edel-
lyttää, että ymmärrämme alkuperäiskansojen 
ja vähemmistöjen moraaliset arvot. Valitetta-
vasti jopa kaikkein positiivisimmat paikalliset 
arvot ymmärretään usein väärin ja tuomitaan 

takapajuisiksi sekä investoijien että paikallisten 
hallitusten toimesta, koska nämä arvot eivät 
edusta länsimaista ajattelua. Kuitenkin nämä pai-
kalliset arvot ovat suojelleet juuri sitä arvokasta 
luontoa, joka houkuttelee maahan kohdistuvia 
investointeja. Paikallisten arvojen sivuuttaminen 
lisää väärinymmärryksiä hallitusten, investoijien 
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Lopuksi
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muassa lopettamaan köyhyyden ja takaamaan 
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rakkauden, veljeni vartijan ja kultaisen säännön 
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Lähetysyhteistyön muisto 
Ambomaan kulttuurissa

Kim Groop

Lähetystyön alku 
Ambomaassa

Lähetystyö Ambomaassa sai alkunsa 
vuonna 1870, kun ensimmäiset Suo
men Lähetysseuran lähetystyöntekijät 
ja kirvesmiehet saapuivat Ambomaan 
alueelle, joka tunnetaan nykyisin poh
joisena Namibiana ja eteläisenä Ango
lana. Ensimmäisten tapaamisten ai
kana Lähetysseuran edustaja Pietari 
Kurvinen esitti Ondongan kuninkaal
le Shikongo shaKalululle puheen, jos
sa hän ilmaisi tyytyväisyytensä alka
vaan yhteistyöhön:

Ollessamme vielä kotimaassamme, kaukana 
täältä merien takana, me kuulimme, että te 
haluatte lähetyssaarnaajia. Sen vuoksi me 
jätimme rakkaat omaisemme, isänmaamme 
ja ystävämme ja kiiruhdimme tänne. Juma
la auttoi meitä vaikealla matkalla ja mah
tavalla merellä, ja nyt olemme iloisia, kun 
saamme olla teidän luonanne. Me kysym
me vain, iloitsetteko tekin siitä. Emme me 
etsi mitään maallisia, vaan sitä, että teidän 
sielunne tulisivat autuaiksi, sillä älkää luul
ko, että ihmisissielut häviävät ihmisten kuol
lessa. Ei, vaan ne, joihin Jumala, hän, josta 
te käytätte nimeä Kalunga, on mielistynyt, 
tulevat hänen luoksensa iäiseen iloon… 
(Peltola 1958, 41).

Kenellä on 
kehityksen 

omistajuus?

Miten muisti 
välittää kehityksen 

historian 
osaksi modernia 

identiteettiä?

Lähetysyhteistyön 
vaikuttava menneisyys 

– miten nykyinen 
kehitysyhteistyö 

tullaan muistamaan?

Kurvisen puhe kuninkaalle nostaa esiin useita 
kysymyksiä lähetystyöntekijöiden ja paikallisen 
yhteisön kohtaamisista 1800-luvun Afrikassa. 
Ensinnäkin lähetystyö Ambomaassa sai alkunsa 
paikallisten hallitsijoiden pyynnöstä, sillä kunin-
gas sekä paikalliset hallitsijat kutsuivat Kurvisen ja 
muut Lähetysseuran edustajat alueelle. Ambo-
maan hallitsijat olivat hyvin kiinnostuneita kehit-
tämään paikallista yhteisöään ja näkivät Lähetys-
seuran edustajat, kuten muutkin ulkomaalaiset, 
mahdollisuutena kehittyä. He olivat erityisen 
kiinnostuneita materiaalisesta ja sotilaallisesta ke-
hityksestä ja janosivat ”eurooppalaisia” kauppa-
tavaroita ja taitoja, kuten sepän taitoa, aseita, 
tupakkaa ja alkoholia (Tolonen, MTF 1872, 136; 
Rautanen, MTF 1874, 144). Ei siis tullut yllätyk-
senä, kun kuningas Shikongo shaKalulu pyysi 
ruutia ja lyijyä jo toisen tapaamisen aikana. Ku-
ninkaalle tärkeintä oli edistää omaa ylempiarvoi-
suuttaan, vaikutusvaltaansa sekä varallisuuttaan 
muihin paikallisiin hallitsijoihin nähden, ja hän toi-
voi suomalaisten lähetys työntekijöiden tarjoavan 
hänelle siihen tarvittavan kaupallisen, sotilaallisen 
ja muun avun (Paunu 1909, 146, 173). Hallitsi-
joilla oli suuri vaikutusvalta paikalliseen väestöön 
ja hallitsija sekä määritti että rajoitti väestön 
mielipiteitä lähetystyöstä. Suomalaiset raportit 
kuitenkin osoittavat, että paikallinen väestö oli 
hyvin kiinnostunut Lähetysseuran toiminnasta. 
Tästä huolimatta on mahdotonta määritellä, mil-
laista kehitystä paikallinen väestö oikeasti kaipasi.

Toisaalta Kurvisen puheesta voi myös ha-
vaita epäluulon, joka suomalaisilla lähetystyön-
tekijöillä oli kuninkaan motiiveita kohtaan. Pu-
heessaan Kurvinen korostaa kuninkaan ja 
Suomen Lähetysseuran toisistaan poikkeavia 
suunnitelmia ja näkee lähetystyöntekijöiden 
työskentelevän enemmän Jumalan sanansaattajina 
kuin kuninkaan palvelijoina. Yhteisen suunnan 
löytäminen kestikin 42 vuotta, siihen asti, kun-
nes ensimmäinen Ondongan kuningas kastet-
tiin kuolinvuoteellaan vuonna 1912 (Notkola ja 
Siiskonen 2000, 37).

Käsittelen tässä artikkelissa Suomen lähetys-
työn kehittymistä Namibiassa vuodesta 1870. 
Lähestyn aihetta keskittyen siihen, millaisen 
jäljen Suomen Lähetysseuran työ on jättänyt 
ovambojen kulttuuriseen muistiin: Kuinka Am-
bomaan kansa näkee suomalaisten läsnäolon ja 
lähetystyön saavutukset? Mitä voimme oppia 
suomalaisten ja ovambojen kohtaamisista?

Historia ja kulttuurinen 
muisti teoreettisena 
näkökulmana

Tämä artikkeli keskittyy siihen, millaisen muiston 
Suomen Lähetysseuran läsnäolo jätti Ambo-
maahan, joka tunnetaan nykyisin pohjoisena 
Namibiana. Suomen Lähetysseuran työ näh-
dään usein kehitysyhteistyönä osana suurempaa 
kehitystä ja edistystä. Vaikka lähetystyö koki vai-
keuksia Etelä-Afrikan vallan alla, sen tuottaman 
kehityksen nähdään osaltaan johtaneen Nami-
bian itsenäistymiseen vuonna 1990. 

Olen erityisen kiinnostunut siitä, kuinka 
Ambomaan kansa muistaa Suomen Lähetys-
seuran työn enkä niinkään lähetystyön todel-
lisista saavutuksista. Se, mitä menneisyydessä 
todella tapahtui, ja se, mitä ihmiset muistavat 
menneisyydestä, eroavat toisistaan merkittä-
västi, sillä erityisesti muistot ovat epätarkkoja 
ja herkkiä muutoksille. Tämä korostuu etenkin 
silloin, kun käsittelemme aiheita, joista meillä ei 
ole henkilökohtaisia muistoja. Pohjaan ajatukse-
ni kulttuurisen muistin teorioihin. Kulttuurises-
sa muistissa erityisen tärkeää on yhteisöllinen 
muisti, joka tarkoittaa kaukaisia muistoja, jotka 
on jaettu sukupolvelta toiselle esimerkiksi kir-
jallisuuden, taiteen, musiikin tai juhlallisuuksien 
välityksellä (kts. A. Assmann 2011 ja Erll 2011). 
Yhteisölliseen muistiin sekoittuu jaettujen muis-
tojen lisäksi henkilökohtaisia muistoja ja samal-
la tavalla henkilökohtaisiin muistoihin sekoittuu 
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bomaan kansa näkee suomalaisten läsnäolon ja 
lähetystyön saavutukset? Mitä voimme oppia 
suomalaisten ja ovambojen kohtaamisista?

Historia ja kulttuurinen 
muisti teoreettisena 
näkökulmana

Tämä artikkeli keskittyy siihen, millaisen muiston 
Suomen Lähetysseuran läsnäolo jätti Ambo-
maahan, joka tunnetaan nykyisin pohjoisena 
Namibiana. Suomen Lähetysseuran työ näh-
dään usein kehitysyhteistyönä osana suurempaa 
kehitystä ja edistystä. Vaikka lähetystyö koki vai-
keuksia Etelä-Afrikan vallan alla, sen tuottaman 
kehityksen nähdään osaltaan johtaneen Nami-
bian itsenäistymiseen vuonna 1990. 

Olen erityisen kiinnostunut siitä, kuinka 
Ambomaan kansa muistaa Suomen Lähetys-
seuran työn enkä niinkään lähetystyön todel-
lisista saavutuksista. Se, mitä menneisyydessä 
todella tapahtui, ja se, mitä ihmiset muistavat 
menneisyydestä, eroavat toisistaan merkittä-
västi, sillä erityisesti muistot ovat epätarkkoja 
ja herkkiä muutoksille. Tämä korostuu etenkin 
silloin, kun käsittelemme aiheita, joista meillä ei 
ole henkilökohtaisia muistoja. Pohjaan ajatukse-
ni kulttuurisen muistin teorioihin. Kulttuurises-
sa muistissa erityisen tärkeää on yhteisöllinen 
muisti, joka tarkoittaa kaukaisia muistoja, jotka 
on jaettu sukupolvelta toiselle esimerkiksi kir-
jallisuuden, taiteen, musiikin tai juhlallisuuksien 
välityksellä (kts. A. Assmann 2011 ja Erll 2011). 
Yhteisölliseen muistiin sekoittuu jaettujen muis-
tojen lisäksi henkilökohtaisia muistoja ja samal-
la tavalla henkilökohtaisiin muistoihin sekoittuu 
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jaettuja muistoja. Käsittelen tässä artikkelissa 
sekä kulttuurista muistia että uudempia niin sa-
nottuja kommunikatiivisia muistoja, tapahtumia 
joista kollektiivissa on edelleen henkilökohtaisia 
muisti kuvia ( J. Assman 2011). Suurin osa muis-
toista katoaa ajan saatossa. Kulttuurinen muis-
ti käsittelee niitä muistoja, joilla on ollut tar-
peeksi suuri positiivinen tai negatiivinen vaikutus 
yhteisöön, jotta niitä on välitetty sukupolvelta 
toiselle. 

Muisto suomalaisesta lähetystyöstä Na-
mibiassa on tällä hetkellä muutostilassa. Suku-
polvien vaihtuessa paikallisen väestön henkilö-
kohtaiset muistot Lähetysseuran työstä hiipuvat 
ja muisto alkaa hiljalleen perustua kulttuuriin jää-
neeseen muistijälkeen, joka välittyy suku polvelta 
toiselle esimerkiksi kirjallisuuden ja museoiden 
välityksellä (Groop 2017, 74–85). Muistojen 
muutosprosessi on vahvasti sidoksissa eri kult-
tuurien yhteensulautumiseen (Erll 2010; Bond 
ja Rapson 2014). Ajan kuluessa kulttuurit muut-
tuvat ja samalla myös muistot muokkautuvat. 
Ovambojen kulttuurissa on edelleen runsaasti 
merkkejä suomalaisesta kulttuurista. Oivana esi-
merkkinä tästä on muun muassa se, että moni 
ovambo saa syntyessään suomalaisen nimen ja 
se, että paikallisten naisten yllä voi yhä nähdä 
suomalaisten lähetystyöntekijöiden 1900-luvul-
la suunnittelemia mekkoja. Vaikka monilla näillä 
kulttuurisilla elementeillä on suomalaiset juuret, 
paikallinen kansa on muovannut ne omaan kult-
tuuriinsa sopiviksi. Kulttuurisilla muistoilla ei ole 
merkitystä, elleivät ne vakiinnuta paikkaansa yh-
teiskunnassa; ilman muistojen muokkaantumista 
yhteiskuntaan on epätodennäköistä, että muis-
toja kerrotaan tuleville suku polville. Kulttuurien 
välisestä vuorovaikutuksesta syntyneet muistot 
pitää ottaa huomioon silloin, kun tarkastellaan 
ovambojen muistoja Suomen Lähetysseuran 
tekemästä työstä heidän maassaan. Suomi on 
ollut näkyvässä roolissa Ambomaassa jo vuo-
desta 1870 alkaen ja on osa Namibian ovambo-
jen yhteiskuntaa, joka on sulautunut paikoittain 

yhteen suomalaisen kulttuurin kanssa. Kun 
ovambot tarkastelevat omaa historiaansa, he 
kiinnittävät huomiota myös suomalaiseen men-
neisyyteen. Samaan tapaan ovambojen kritiikki 
tai arvostus suomalaista kirkkoa ja Namibias-
sa tehtyä kehitystyötä kohtaan ovat yhteydes-
sä heidän omiin sukusiteisiinsä ja namibialaisten 
osallisuuteen. 

Muisti on myös altis erilaisille vaikuttavil-
le tekijöille. On tärkeää ottaa huomioon, että 
Lähetysseuran yhä aktiivinen läsnäolo Nami-
biassa saattaa vaikuttaa positiivisesti ovambo-
jen kulttuurisiin muistoihin suomalaisten työstä. 
Toisin sanoen suomalaisen lähetystyön jatkuva 
positiivinen vaikutus Namibiassa saattaa myös 
vaikuttaa väestön näkemyksiin menneisyydestä. 
Lisäksi niillä namibialaisilla, jotka ovat olleet vuo-
rovaikutuksessa suomalaisten kanssa, on usein 
positiivisempi muisto suomalaisista, kuin niillä, 
joiden kanssakäyminen suomalaisten kanssa on 
ollut hyvin vähäistä.

Kristillisen lähetystyön alku 
ja kehityksen tärkeys

Tässä osiossa käsittelen Suomen lähetystyön 
edistymistä ja sen tuomaa kehitystä Ambo-
maan alueelle. Keskityn etenkin lähetystyöhön 
Ondongan kuningaskunnassa 1800-luvun lopus-
ta 1900-luvun alkuun.

Vaikka lähetystyöntekijöiden työ Ambo-
maan alueella oli ajoittain hankalaa, se kuiten-
kin tarjosi lähetystyöntekijöille mahdollisuuden 
henkilökohtaiseen kehitykseen. Useat lähetys-
työntekijät tulivat vaatimattomista olosuhteista 
ilman kunnollista koulutusta. Lähetystyönteki-
jöinä he kuitenkin saivat huomattavasti vastuuta 
ja valtaa paikallisen väestön keskuudessa. Lähe-
tystyöntekijöiden työ Ambomaassa pyrki vä-
littämään viestiä kehityksestä paikalliselle väes-
tölle. On kuitenkin tärkeää huomata, etteivät 

he keskittyneet maalliseen ja materiaaliseen 
kehitykseen vaan ensisijaisesti hengelliseen ke-
hitykseen. Kun suomalaiset lähetystyönteki-
jät välittivät viestiä kehityksestä, he keskittyivät 
mahdollisuuteen tuoda pelastus Ambomaan 
pakanalliselle kansalle (Penttinen, MTF 1900, 
169).

Ambomaan kansa oli kiinnostunut lähetys-
työntekijöiden työstä ja kehityksestä, jonka he 
tekivät mahdolliseksi. Ovambot halusivat kuiten-
kin varmistaa, että yhteistyö oli heille edullista. 
Lähetystyöntekijät olivat harvoin valmiita anta-
maan paikallisille hallitsijoille heidän haluamiaan 
kauppatavaroita, kuten aseita ja alkoholia, mut-
ta sen sijaan he tarjosivat paikallisille usein tu-
pakkaa (Peltola 1996, 220–225). Huomattuaan 
että lähetystyöntekijöistä ei ollutkaan suur-
ta hyötyä, paikalliset hallitsijat olivat hyvin tyy-
tymättömiä. He määräsivät suomalaiset pois-
tumaan alueeltaan; ainoana poikkeuksena oli 
Ondongan kuningas Shikongo shaKalulu. Muista 
kuningaskunnista poiketen suurin osa Shikon-
go shaKalulun jälkeisistä kuninkaista koki Lähe-
tysseuran läsnäolon tärkeänä. Hyödyntämällä 
suomalaisten vieraidensa tietämystä ja taitoja 
muuan muassa terveydenhuollossa, politiikas-
sa ja rakentamisessa, Ondongan kuninkaat kas-
vattivat kuningaskuntansa alueellista ylivoimaa. 
Lähetys työntekijät tarjosivat kehitysmahdolli-
suuksia myös paikalliselle väestölle, sillä paran-
tunut koulutus tarjosi heille väylän parempaan 
elämään. Myös kristinusko kasvatti suosiotaan, 
kun sanoma pelastuksesta ja paremmasta elä-
mästä saavutti paikallisen väestön.

On selvää, että lähetystyön tarjoamista 
kehitysmahdollisuuksista terveydenhuolto oli 
Ambomaan kansalle kaikista tärkein (Saarisalo 
1971, 97). Kun Martti Rautanen saapui Olu-
kondaan vuonna 1880, hän pesi ja hoiti kunin-
kaan jalkoja jo ensimmäisenä päivänä (Rautanen, 
MTF 1881, 4). Rautanen jatkoi hoidon tarjoa-
mista myös seuraavalle kuninkaalle aina kuole-
maansa saakka vuoteen 1909. Lyhyessä ajassa 

Rautasesta tuli kuninkaan opettaja ja neuvonan-
taja. On siis selvää, että vaikka kukaan 1800-lu-
vun kuninkaista ei halunnut kristillistä kastetta, 
heidän luottamuksensa lähetystyöntekijöihin 
kasvoi. Lähentyneet välit näkyivät myös kristil-
listen seurakuntien kasvuna. 

Suomalaisen lähetystyön 
jälki ovambojen 
kulttuurisessa muistissa

Tässä osiossa keskityn siihen, millaisena ovam-
bot näkevät suomalaisten lähetystyöntekijöiden 
läsnäolon ja työn pohjoisessa Namibiassa. Yli 
kymmenen vuoden aikana keräämäni haastat-
telut ovambojen keskuudessa osoittavat, että 
kansalla on hyvin positiivinen näkemys suoma-
laisten työstä Ambomaassa. On kuitenkin mah-
dollista, että haastattelemani ovambot koros-
tivat positiivisia muistojaan minulle sen vuoksi, 
että olen itse suomalainen. Vaihtoehtoisesti he 
saattavat kokea lähetystyön positiivisena myös 
siksi, että heillä on suomalaisia ystäviä. Koska 
halusin minimoida mahdolliset vääristyneet vas-
taukset, haastoin ovambojen muistoja tuomal-
la itse esiin myös yleisesti negatiivisena koettu-
ja seikkoja lähetystyöstä. Harva haastateltavani 
kuitenkaan muutti mielipidettään. Positiivinen 
ajatusmaailma suomalaisten työstä alueella il-
menee myös muissa samankaltaisissa tutkimuk-
sissa (mm. Fairweather 2006).

Kun haastattelin paikallisia vuosien 2016 ja 
2018 välillä, tavoitteenani oli ymmärtää parem-
min ovambojen muistoja heidän menneisyy-
destään. Keskustelut paikallisen väestön kans-
sa käsittelivät sekä alueen yleistä kehitystä, että 
lähetystyön Ambomaahan jättämää perintöä. 
Tässä osiossa käsittelen viittä haastattelua, jotka 
keskittyivät erityisesti kehitykseen. Viidellä haas-
tattelemallani henkilöllä on toisistaan poikkea-
vat taustat ja he edustavat eri ammattiryhmiä; 
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jaettuja muistoja. Käsittelen tässä artikkelissa 
sekä kulttuurista muistia että uudempia niin sa-
nottuja kommunikatiivisia muistoja, tapahtumia 
joista kollektiivissa on edelleen henkilökohtaisia 
muisti kuvia ( J. Assman 2011). Suurin osa muis-
toista katoaa ajan saatossa. Kulttuurinen muis-
ti käsittelee niitä muistoja, joilla on ollut tar-
peeksi suuri positiivinen tai negatiivinen vaikutus 
yhteisöön, jotta niitä on välitetty sukupolvelta 
toiselle. 

Muisto suomalaisesta lähetystyöstä Na-
mibiassa on tällä hetkellä muutostilassa. Suku-
polvien vaihtuessa paikallisen väestön henkilö-
kohtaiset muistot Lähetysseuran työstä hiipuvat 
ja muisto alkaa hiljalleen perustua kulttuuriin jää-
neeseen muistijälkeen, joka välittyy suku polvelta 
toiselle esimerkiksi kirjallisuuden ja museoiden 
välityksellä (Groop 2017, 74–85). Muistojen 
muutosprosessi on vahvasti sidoksissa eri kult-
tuurien yhteensulautumiseen (Erll 2010; Bond 
ja Rapson 2014). Ajan kuluessa kulttuurit muut-
tuvat ja samalla myös muistot muokkautuvat. 
Ovambojen kulttuurissa on edelleen runsaasti 
merkkejä suomalaisesta kulttuurista. Oivana esi-
merkkinä tästä on muun muassa se, että moni 
ovambo saa syntyessään suomalaisen nimen ja 
se, että paikallisten naisten yllä voi yhä nähdä 
suomalaisten lähetystyöntekijöiden 1900-luvul-
la suunnittelemia mekkoja. Vaikka monilla näillä 
kulttuurisilla elementeillä on suomalaiset juuret, 
paikallinen kansa on muovannut ne omaan kult-
tuuriinsa sopiviksi. Kulttuurisilla muistoilla ei ole 
merkitystä, elleivät ne vakiinnuta paikkaansa yh-
teiskunnassa; ilman muistojen muokkaantumista 
yhteiskuntaan on epätodennäköistä, että muis-
toja kerrotaan tuleville suku polville. Kulttuurien 
välisestä vuorovaikutuksesta syntyneet muistot 
pitää ottaa huomioon silloin, kun tarkastellaan 
ovambojen muistoja Suomen Lähetysseuran 
tekemästä työstä heidän maassaan. Suomi on 
ollut näkyvässä roolissa Ambomaassa jo vuo-
desta 1870 alkaen ja on osa Namibian ovambo-
jen yhteiskuntaa, joka on sulautunut paikoittain 

yhteen suomalaisen kulttuurin kanssa. Kun 
ovambot tarkastelevat omaa historiaansa, he 
kiinnittävät huomiota myös suomalaiseen men-
neisyyteen. Samaan tapaan ovambojen kritiikki 
tai arvostus suomalaista kirkkoa ja Namibias-
sa tehtyä kehitystyötä kohtaan ovat yhteydes-
sä heidän omiin sukusiteisiinsä ja namibialaisten 
osallisuuteen. 

Muisti on myös altis erilaisille vaikuttavil-
le tekijöille. On tärkeää ottaa huomioon, että 
Lähetysseuran yhä aktiivinen läsnäolo Nami-
biassa saattaa vaikuttaa positiivisesti ovambo-
jen kulttuurisiin muistoihin suomalaisten työstä. 
Toisin sanoen suomalaisen lähetystyön jatkuva 
positiivinen vaikutus Namibiassa saattaa myös 
vaikuttaa väestön näkemyksiin menneisyydestä. 
Lisäksi niillä namibialaisilla, jotka ovat olleet vuo-
rovaikutuksessa suomalaisten kanssa, on usein 
positiivisempi muisto suomalaisista, kuin niillä, 
joiden kanssakäyminen suomalaisten kanssa on 
ollut hyvin vähäistä.

Kristillisen lähetystyön alku 
ja kehityksen tärkeys

Tässä osiossa käsittelen Suomen lähetystyön 
edistymistä ja sen tuomaa kehitystä Ambo-
maan alueelle. Keskityn etenkin lähetystyöhön 
Ondongan kuningaskunnassa 1800-luvun lopus-
ta 1900-luvun alkuun.

Vaikka lähetystyöntekijöiden työ Ambo-
maan alueella oli ajoittain hankalaa, se kuiten-
kin tarjosi lähetystyöntekijöille mahdollisuuden 
henkilökohtaiseen kehitykseen. Useat lähetys-
työntekijät tulivat vaatimattomista olosuhteista 
ilman kunnollista koulutusta. Lähetystyönteki-
jöinä he kuitenkin saivat huomattavasti vastuuta 
ja valtaa paikallisen väestön keskuudessa. Lähe-
tystyöntekijöiden työ Ambomaassa pyrki vä-
littämään viestiä kehityksestä paikalliselle väes-
tölle. On kuitenkin tärkeää huomata, etteivät 

he keskittyneet maalliseen ja materiaaliseen 
kehitykseen vaan ensisijaisesti hengelliseen ke-
hitykseen. Kun suomalaiset lähetystyönteki-
jät välittivät viestiä kehityksestä, he keskittyivät 
mahdollisuuteen tuoda pelastus Ambomaan 
pakanalliselle kansalle (Penttinen, MTF 1900, 
169).

Ambomaan kansa oli kiinnostunut lähetys-
työntekijöiden työstä ja kehityksestä, jonka he 
tekivät mahdolliseksi. Ovambot halusivat kuiten-
kin varmistaa, että yhteistyö oli heille edullista. 
Lähetystyöntekijät olivat harvoin valmiita anta-
maan paikallisille hallitsijoille heidän haluamiaan 
kauppatavaroita, kuten aseita ja alkoholia, mut-
ta sen sijaan he tarjosivat paikallisille usein tu-
pakkaa (Peltola 1996, 220–225). Huomattuaan 
että lähetystyöntekijöistä ei ollutkaan suur-
ta hyötyä, paikalliset hallitsijat olivat hyvin tyy-
tymättömiä. He määräsivät suomalaiset pois-
tumaan alueeltaan; ainoana poikkeuksena oli 
Ondongan kuningas Shikongo shaKalulu. Muista 
kuningaskunnista poiketen suurin osa Shikon-
go shaKalulun jälkeisistä kuninkaista koki Lähe-
tysseuran läsnäolon tärkeänä. Hyödyntämällä 
suomalaisten vieraidensa tietämystä ja taitoja 
muuan muassa terveydenhuollossa, politiikas-
sa ja rakentamisessa, Ondongan kuninkaat kas-
vattivat kuningaskuntansa alueellista ylivoimaa. 
Lähetys työntekijät tarjosivat kehitysmahdolli-
suuksia myös paikalliselle väestölle, sillä paran-
tunut koulutus tarjosi heille väylän parempaan 
elämään. Myös kristinusko kasvatti suosiotaan, 
kun sanoma pelastuksesta ja paremmasta elä-
mästä saavutti paikallisen väestön.

On selvää, että lähetystyön tarjoamista 
kehitysmahdollisuuksista terveydenhuolto oli 
Ambomaan kansalle kaikista tärkein (Saarisalo 
1971, 97). Kun Martti Rautanen saapui Olu-
kondaan vuonna 1880, hän pesi ja hoiti kunin-
kaan jalkoja jo ensimmäisenä päivänä (Rautanen, 
MTF 1881, 4). Rautanen jatkoi hoidon tarjoa-
mista myös seuraavalle kuninkaalle aina kuole-
maansa saakka vuoteen 1909. Lyhyessä ajassa 

Rautasesta tuli kuninkaan opettaja ja neuvonan-
taja. On siis selvää, että vaikka kukaan 1800-lu-
vun kuninkaista ei halunnut kristillistä kastetta, 
heidän luottamuksensa lähetystyöntekijöihin 
kasvoi. Lähentyneet välit näkyivät myös kristil-
listen seurakuntien kasvuna. 

Suomalaisen lähetystyön 
jälki ovambojen 
kulttuurisessa muistissa

Tässä osiossa keskityn siihen, millaisena ovam-
bot näkevät suomalaisten lähetystyöntekijöiden 
läsnäolon ja työn pohjoisessa Namibiassa. Yli 
kymmenen vuoden aikana keräämäni haastat-
telut ovambojen keskuudessa osoittavat, että 
kansalla on hyvin positiivinen näkemys suoma-
laisten työstä Ambomaassa. On kuitenkin mah-
dollista, että haastattelemani ovambot koros-
tivat positiivisia muistojaan minulle sen vuoksi, 
että olen itse suomalainen. Vaihtoehtoisesti he 
saattavat kokea lähetystyön positiivisena myös 
siksi, että heillä on suomalaisia ystäviä. Koska 
halusin minimoida mahdolliset vääristyneet vas-
taukset, haastoin ovambojen muistoja tuomal-
la itse esiin myös yleisesti negatiivisena koettu-
ja seikkoja lähetystyöstä. Harva haastateltavani 
kuitenkaan muutti mielipidettään. Positiivinen 
ajatusmaailma suomalaisten työstä alueella il-
menee myös muissa samankaltaisissa tutkimuk-
sissa (mm. Fairweather 2006).

Kun haastattelin paikallisia vuosien 2016 ja 
2018 välillä, tavoitteenani oli ymmärtää parem-
min ovambojen muistoja heidän menneisyy-
destään. Keskustelut paikallisen väestön kans-
sa käsittelivät sekä alueen yleistä kehitystä, että 
lähetystyön Ambomaahan jättämää perintöä. 
Tässä osiossa käsittelen viittä haastattelua, jotka 
keskittyivät erityisesti kehitykseen. Viidellä haas-
tattelemallani henkilöllä on toisistaan poikkea-
vat taustat ja he edustavat eri ammattiryhmiä; 
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he työskentelevät politiikan, koulutuksen, lääke-
tieteen, lain ja teologian parissa.

Filemon Amaambo on yli 60-vuotias profes-
sori ja kirurgi, joka työskentelee Onandjokwen 
sairaalassa Oniipassa. Suomen lähetystyön-
tekijät rakensivat sairaalan vuonna 1911 toh-
tori Selma Rainion johdolla. Keskustelu-
ni Amaambon kanssa ei juurikaan keskittynyt 
Lähetysseuran hengelliseen työhön, vaan hän 
korosti muita muutoksia ja kehitystä, joita lähe-
tystyö toi paikalliseen yhteiskuntaan. Amaambo 
antoi neljä esimerkkiä positiivisesta kehitykses-
tä: alueelle perustetut postipalvelut, kehitty-
neen rakennustekniikan, laajentuneen tiever-
koston ja kehittyneen lääketieteen. Hän korosti 
etenkin länsimaista lääketiedettä, jonka yhtenä 
pysyvänä muistona on Onandjokwen sairaala. 
Amaambo tarkasteli Lähetysseuran työtä hy-
vin käytännön läheisesti. Hänen näkemyksensä 
mukaan lähetys työ ja sen tuoma kehitys sai-
vat alkunsa paikallisten hallitsijoiden toiveiden 
mukaisesti. Hallitsijat halusivat kehittää aluet-
ta ja lähetystyöntekijät tekivät sen mahdolli-
seksi. Amaambon mukaan jotkut paikalliset 
kokevat, että lähetystyöntekijät pakottivat ke-
hitystä alueelle, mutta hän on asiasta eri miel-
tä. Amaambo kokee kehityksen olevan elin-
tärkeää ja korostaa positiivisia lopputuloksia 
(Amaambo 2016).

Tohtori Hertha Pomuti työskentelee kan-
sallisen koulutuksen kehityksen instituutin (Na-
tional Institute of Educational Development) 
ohjaajana. 50-vuotiaalla Pomutilla on koke-
musta kehitysyhteistyön projekteista kansain-
välisellä tasolla ja hän on ollut mukana myös 
Suomen Lähetysseuran työssä. Pomutin ko-
kemukset Suomen ja Namibian välisestä kehi-
tysyhteistyöstä ovat sekä positiivisia että ne-
gatiivisia. Sen sijaan Suomen Lähetysseuran 
työn hän näkee erittäin positiivisena. Haasta-
tellessani Pomutia hän korosti lähetystyön kol-
mea eri osa-aluetta. Ensinnäkin Pomutin mu-
kaan suomalaiset korostivat työssään paikallisia 

kieliä ja opetus kouluissa tapahtui oshiwam-
bon kielellä. Pomuti kertoi, että eteläisessä 
Namibiassa Britannian ja myöhemmin Etelä- 
Afrikan vallan alla tilanne oli toinen:

Afrikaansin ja englannin kielen vaikutus tu
hosi paikallista kulttuuria ja johti paikallisen 
identiteetin katoamiseen. Suomalaiset lähe
tystyöntekijät sen sijaan opettelivat paikal
lisen kielen ja työskentelivät tiiviisti paikal
lisen väestön kanssa. He eivät pakottaneet 
suomen kieltä paikallisille ja sen vuoksi he 
onnistuivat työssään. Eteläafrikkalaiset ei
vät opetelleet oshiwamboa. (Pomuti 2018.)

Toisekseen Pomuti painotti myös suomalais-
ten harjoittamaa kokonaisvaltaista opetusta-
paa, joka sisälsi muutakin, kuin tietopohjaista 
oppimista:

Lähetystyöntekijöiden harjoittama koulutus 
sisälsi taidetta, musiikkia ja käsitöitä. Kou
luaineet ja tehtävät, kuten korien punonta, 
yhdistivät sekä kehittivät oppilaiden sosiaa
lista, fyysistä ja älyllistä osaamista. Koulutus 
yhdisti paikallista yhteisöä ja koulua painot
tamalla erityisesti niitä taitoja, joita tar
vitaan jokapäiväisessä elämässä. (Pomuti 
2018.) 

Kun Pomuti muistelee Suomen Lähetyseuran 
työtä alueella, hän painottaa kulttuurista yhden-
tymistä sekä lähetystyöntekijöiden osallistumises-
sa ovambojen yhteisölliseen elämään että kou-
lutuksen nivoutumisessa paikalliseen yhteisöön. 
Kolmantena osa-alueena Pomuti puhui Suomen 
ja Namibian välisestä vahvasta siteestä, joka vah-
vistui pitkän lähetystyön aikana. Pomutilla on 
vahva yhteenkuuluvuuden tunne suomalaisten 
kanssa ja hän puhuu paljon ovambojen ja suoma-
laisten välisestä ystävyydestä sekä kiintymyksestä 
ja toivoo sen jatkuvan (emt). Pomuti näkee tä-
män ystävyyden pohjana, jolle on hyvä rakentaa.

77-vuotias Nangola Mbumba on Nami-
bian varapresidentti. Haastatteluhetkellä vuon-
na 2016 hän toimi Namibian johtavan poliit-
tisen puolueen Swapon (South West Africa 
People’s Organisation) pääsihteerinä. Aivan ku-
ten Amaambo ja Pomuti, myös Mbumba tar-
kastelee menneisyyttä ja muistojaan ammatilli-
sesta näkökulmasta. Haastattelussani Mbumban 
kanssa hän nosti esiin jännitteitä kristinuskon ja 
paikallisen kulttuurin välillä. Mbumba on hieman 
pettynyt, ettei kirkko hyväksynyt perinteisiä tyt-
töjen aikuistumisrituaaleja. mutta kunnioittaa 
lähetystyöntekijöiden päätöstä. Hän kuitenkin 
toivoo, että tyttöjen rituaaleista keskustellaan 
uudestaan. Kristinusko muutti myös paikallista 
pukeutumistyyliä. Mbumba koki lähetystyön-
tekijöiden tuoman uuden länsimaalaisen vaa-
tetuksen hyväksyttävänä, sillä se paransi muun 
muassa hygieniaa. Haastattelussa keskeisimmäk-
si teemaksi nousi kuitenkin lähetystyön suhde 
taisteluun vapaudesta:

Suomalaisen lähetystyön saavutukset eivät 
ole vain hengellisiä, terveydellisiä ja koulu
tuksellisia. Työ myös eheytti namibialaisten 
kansallismielisyyttä. Lähetystyöntekijät oli
vat ylpeitä meistä, teoistamme sekä uhrauk
sistamme ja näkivät meidät oleellisena osa
na uutta Namibiaa. (Mbumba 2016.)

Mbumba tarkastelee suomalaisten lähetystyötä 
Ambomaassa poliittisesta näkökulmasta ja 
kokee, että lähetystyö lisäsi alueen poliittis-
ta vapautta. Hänen mielestään ainakin osalla 
lähetystyöntekijöistä oli merkittävä rooli maan it-
senäistymisprosessissa. Haastattelussa Mbumba 
käsitteli lähetystyön aikakautta ensimmäisten 
lähetystyöntekijöiden saapumisesta vuodesta 
1870 aina 1960-luvulle hänen omaan koulu-
tukseensa saakka. Lisäksi hänen mielestään sil-
loisella YK:n erityislähettiläs Martti Ahtis aarella 
oli tärkeä rooli maan itsenäistymisprosessin 
kannalta. Keskustelun aikana Mbumba korosti 

luterilaisia kouluja ja niiden roolia uusien, nuor-
ten johtajien kouluttamisessa. Kouluissa työs-
kennelleet lähetystyöntekijät olivat kuitenkin 
huolissaan nuorten lisääntyneestä kiinnostuk-
sesta politiikkaa kohtaan ja heidän aktiivisesta 
osallistumisestaan itsenäisyystaisteluihin. Opis-
kelijoiden ja opettajien eri näkemyksistä huo-
limatta heidän välisensä side pysyi Mbumban 
mukaan vahvana vuoden 1990 itsenäistymiseen 
saakka ja myös sen jälkeen. Hyvien välien taus-
talla oli hänen mielestään täysin järkiperäinen 
syy. Swapolaiset ymmärsivät, että voittaakseen 
ensimmäiset vaalit he tarvitsivat hyvät välit lu-
terilaiseen kirkkoon, eikä puolue tämän vuok-
si koskaan muuttunut radikaalisti sosialistiseksi. 
Hyvät välit poliittisen liikkeen ja lähetyskirkon 
välillä säilyivät, koska sosialistiset periaatteet jä-
tettiin sivuun poliittisen ja materiaalisen kehi-
tyksen vuoksi. 

Hannu Shipena on viidennellä kymmenellään 
oleva mies, joka työskentelee valtio sihteerinä 
korruption vastaisessa komitessa (Anti-Corrup-
tion Commission of Namibia). Hän on pastorin 
poika, joka on käynyt koulunsa Lahja Lehtosen 
oppilaana. Haastattelussa Shipena korosti kahta 
tämän artikkelin kannalta mielenkiintoista asiaa. 
Ensinnäkin ovambot ovat olleet haluttomia kriti-
soimaan suomalaisia. Erityisesti vanhemman su-
kupolven luterilaiset eivät hyväksy kritiikkiä suo-
malaisia lähetystyöntekijöitä kohtaan:

Kun ulkopuoliset kritisoivat suomalaisia lä
hetystyöntekijöitä, heistä tulee hyvin, hyvin 
vihaisia. Uskon vihan juontavan siitä, että 
he ymmärtävät lähetystyön kokonaisuuden. 
He punnitsevat kaikkia asioita ja hahmot
tavat suuremman kuvan, eivätkä he halua 
ulkopuolisten kritisoivan suomalaisia. Puhun 
toisaalta isästäni [Pastori Petrus Shipena], 
Kaulingen piispasta, mutta ehkä vielä enem
män äidistäni. Jos olisin erehtynyt sanomaan 
jotain huonoa suomalaisista hän [äitini] oli
si luultavasti sulkenut oven nenäni edestä ja 
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he työskentelevät politiikan, koulutuksen, lääke-
tieteen, lain ja teologian parissa.

Filemon Amaambo on yli 60-vuotias profes-
sori ja kirurgi, joka työskentelee Onandjokwen 
sairaalassa Oniipassa. Suomen lähetystyön-
tekijät rakensivat sairaalan vuonna 1911 toh-
tori Selma Rainion johdolla. Keskustelu-
ni Amaambon kanssa ei juurikaan keskittynyt 
Lähetysseuran hengelliseen työhön, vaan hän 
korosti muita muutoksia ja kehitystä, joita lähe-
tystyö toi paikalliseen yhteiskuntaan. Amaambo 
antoi neljä esimerkkiä positiivisesta kehitykses-
tä: alueelle perustetut postipalvelut, kehitty-
neen rakennustekniikan, laajentuneen tiever-
koston ja kehittyneen lääketieteen. Hän korosti 
etenkin länsimaista lääketiedettä, jonka yhtenä 
pysyvänä muistona on Onandjokwen sairaala. 
Amaambo tarkasteli Lähetysseuran työtä hy-
vin käytännön läheisesti. Hänen näkemyksensä 
mukaan lähetys työ ja sen tuoma kehitys sai-
vat alkunsa paikallisten hallitsijoiden toiveiden 
mukaisesti. Hallitsijat halusivat kehittää aluet-
ta ja lähetystyöntekijät tekivät sen mahdolli-
seksi. Amaambon mukaan jotkut paikalliset 
kokevat, että lähetystyöntekijät pakottivat ke-
hitystä alueelle, mutta hän on asiasta eri miel-
tä. Amaambo kokee kehityksen olevan elin-
tärkeää ja korostaa positiivisia lopputuloksia 
(Amaambo 2016).

Tohtori Hertha Pomuti työskentelee kan-
sallisen koulutuksen kehityksen instituutin (Na-
tional Institute of Educational Development) 
ohjaajana. 50-vuotiaalla Pomutilla on koke-
musta kehitysyhteistyön projekteista kansain-
välisellä tasolla ja hän on ollut mukana myös 
Suomen Lähetysseuran työssä. Pomutin ko-
kemukset Suomen ja Namibian välisestä kehi-
tysyhteistyöstä ovat sekä positiivisia että ne-
gatiivisia. Sen sijaan Suomen Lähetysseuran 
työn hän näkee erittäin positiivisena. Haasta-
tellessani Pomutia hän korosti lähetystyön kol-
mea eri osa-aluetta. Ensinnäkin Pomutin mu-
kaan suomalaiset korostivat työssään paikallisia 

kieliä ja opetus kouluissa tapahtui oshiwam-
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sanonut etten saa nukkua hänen talossaan 
sinä yönä. (Shipena 2017.)

Toisaalta Shipenan tärkein viesti hänen haas-
tattelussaan koskee kuitenkin työetiikkaa, 
-kulttuuria ja -käytäntöjä. Hänen kuvauksensa 
perusteella suomalaiset lähetystyöntekijät ovat 
jättäneet syvän jäljen paikalliseen työkulttuuriin:

Uskon, että ne ihmiset, jotka kävivät suo
malaista koulua, ovat erilaisia kuin ne, jotka 
kävivät muita kouluja. Sairaanhoitajat, jot
ka ovat kouluttautuneet suomalaisissa kou
luissa, ovat erilaisia kuin muualla koulutetut 
sairaanhoitajat. En usko, että tämä välttä
mättä johtuu kristinuskosta vaan ennem
min tietynlaisista kulttuurisista tavoista. 
Lahja Lehtosen tyyli on hyvä esimerkki suo
malaisesta opetuksesta, joka oli tiukkaa 
eikä antanut myönnytyksiä. Toisaalta suo
malaisessa opetuksessa oli myös tietynlai
nen ilmapiiri, jota oli vaikea löytää muualta. 
(Shipena 2017.)

Shipena myös pohti esittämääni kysymystä siitä, 
kuinka kehitysapu olisi parasta toteuttaa. Hän 
pohti aihetta heijastaen omia kokemuksiaan työs-
kentelystä Namibian hallitukselle ja UNICEFille 
(YK:n lastenavun rahasto). Shipena korosti kriit-
tisyyttään suoraan rahalliseen apuun. Hänen 
mielestään Suomen Lähetysseuran työ toimii 
hyvänä esimerkkinä muusta kuin rahallisesta 
kehitysavusta:

Mutta mitä suomalaiset tekivät täällä [...] 
he pysyivät ovambojen yhteisössä. He tar
josivat apua Ambomaahan monien vuosien 
ajan, enkä usko sen olleen rahallista apua. 
Ennemminkin apu oli kehitystä koulutuksen 
ja ammatillisten asioiden kuten rakentami
sen kautta. He olivat vuorovaikutuksessa ih
misten kanssa ja opettivat, kuinka asioita 
tehdään. Tällaisena minä näen suomalaisten 

antaman avun. En rahana! Raha [Lähetys
seuran työssä Ambomaassa] on merkitykse
töntä. (Shipena 2017.)

Shipena antoi havainnollistavan esimerkin kriitti-
syydestään kehitysavun suoraan budjettitukeen 
ja kohdennettuun kehitysapuun viitaten opetta-
jaansa Lahja Lehtoseen: 

Epäilen, että se [suora budjettituki] ei sai
si aikaan haluttua muutosta! Kannatan vah
vasti kehitysapua, joka annetaan teknise
nä apuna. Voit antaa 40 miljoonaa, mutta 
voit myös työllistää ihmisiä ja saada aikaa 
pysyvää kehitystä, joka lopulta tuottaa tä
män 40 miljoonaa. Työllistämäsi ihmiset 
asuvat paikallisten kanssa ja pyrkivät paran
tamaan tilannetta vuorovaikutuksen ja te
kemisen kautta, koska jos annat rahaa, se 
tuo vain hetkellisen avun. Kun raha loppuu, 
ihmiset jatkavat elämäänsä samalla taval
la kuin he ovat aina eläneet, koska mukana 
ei ollut minkäänlaista muutosprosessia. Mi
nulla on yksinkertainen esimerkki muutos
prosessista. Sen sijaan että antaisit 200 mil
joonaa koulutukseen, tuo ennemmin Lahja 
Lehtosen tarjoama koulutus kahdelle sadal
le tuhannelle [sic?]. Voit vielä viidenkymme
nen vuoden jälkeen nähdä sen, mitä he ovat 
onnistuneet muuttamaan. Mutta jos annat 
vain rahaa, et näe mitään jälkeä kahden
kymmenen vuoden päästä. (Shipena 2017.)

Johannes Haufiku on noin 40-vuotias luterilai-
nen pastori ja luennoitsija Namibian yliopistos-
sa. Haastatteluhetkellä hän viimeisteli tohto-
rin tutkintoaan KwaZulu-Natalin yliopistossa. 
Shipenan tavoin myös Haufiku kritisoi suoraa 
rahallista apua. Haufiku, joka on työskennel-
lyt kehitysyhteistyöprojektien parissa kirkossa 
ja diakoniatyössä, korostaa paikallisen kulttuu-
rin ymmärtämisen tärkeyttä kehitysprojektien 
suunnitellussa:

Namibiassa on ollut lukuisia projekteja, jot
ka ovat keskittyneet valmiuksien lisäämi
seen, mutta näiden projektien suunnittelijat 
eivät ole ymmärtäneet ihmisten kulttuurisia 
taustoja. Kuinka ihmiset käyttäytyvät? Mil
lainen on heidän seksuaalinen ymmärryk
sensä? Mikä on heidän sukupuolinen orien
taationsa? He ovat epäonnistuneet tässä. 
He yrittävät tuoda jotain uutta ihmisten elä
mään ymmärtämättä ensin, kuinka nämä 
ihmiset käyttäytyvät [...] Jos seisot tuolla 
[osoittaa kaukaiseen pisteeseen] ja minä is
tun tässä, kuinka voit opettaa minua? Kult
tuurini ulkopuolella et voi opettaa minulle 
mitään. Sinun täytyy tulla sisään. Jos haluat 
työskennellä oikein hyvin, sinun täytyy tun
keutua sisään [kulttuuriin]. (Haufiku 2017.)

Haufiku havainnollisti kulttuurin ymmärtämis-
tä käyttämällä esimerkkinä Suomen suunnitte-
lemaa ja rahoittamaa kehitysyhteistyöprojektia 
Namibiassa:

Eräässä diakonia projektissa [jossa olin mu
kana] heräsi ajatus vanhainkodeista. Mut
ta he eivät olleet tehneet läpikotaista tut
kimusta. Vanhukset eivät halua mennä 
vanhainkotiin vaan jäädä omaan kotiinsa. 
On hyvin tärkeää tehdä kunnollinen taus
tatutkimus ennen kuin alkaa tehdä mitään. 
[...] Mitä nämä ihmiset tarvitsevat? Minkä 
asioiden kanssa he kamppailevat? Voimme
ko auttaa heitä pääsemään yli näistä haas
teista sen sijaan, että kehittäisimme jotain 
uutta, minkä kanssa ihmisillä ei lähtökohtai
sesti ole ongelmia? (Haufiku 2017.)

Kaikki, mitä suomalaiset toivat lähetystyön mu-
kana Ambomaahan, ei kuitenkaan ollut kaikkien 
mielestä tarpeellista. Haufiku antaa esimerkiksi 
sen, että kesti kolmetoista vuotta ennen kuin 
suomalaiset onnistuivat kastamaan ensimmäisen 
kristinuskoon kääntyneen. Sen sijaan ihmiset 

ottivat ilomielin vastaan tupakkaa jo ensimmäi-
sinä päivinä lähetystyöntekijöiden saavuttua. 
Haufiku kuitenkin korostaa, että on eri asia an-
taa ihmisille jotain, mitä he tietävät haluavansa, 
kuin jotain, mikä ei ole heille entuudestaan tut-
tua. Haufikun mielestä Suomen Lähetysseura 
on hyvä esimerkki siitä, kuinka organisaatio voi 
oppia tuntemaan yhteisön ja keskittyä paikallis-
ten todellisiin tarpeisiin sen sijaan, että he ajaisi-
vat raadollisesti omaa asiaansa.

Mitä kehitysyhteistyö 
järjestöt voivat oppia 
Suomen Lähetysseuralta?

Kristilliseen lähetystyöhön on usein suhtaudut-
tu epäillen, sillä liikettä on pidetty kiihkoilijoi-
den keinona tuhota kulttuuria ja tyrkyttää omia 
kulttuurisia arvojaan. Tästä huolimatta lähetys-
työtä on tyypillisesti kritisoitu enemmän ”ko-
tona” kuin ”lähetystyön kentällä”. Kuten useat 
haastateltavat toivat esille, Namibiassa on tyy-
pillistä, että juuri poliitikot väittävät suoma-
laisten tuhonneen kulttuuria. Samalla voidaan 
kuitenkin kyseenalaistaa, miksi nämä samaiset 
poliitikot eivät itse elä kaipaamiensa kulttuuris-
ten perinteiden mukaisesti. Vaikka emme voi 
kieltää länsimaiden jättämiä kulttuurisia jälkiä, 
toivon, että voin haastaa tätä yksipuolista kri-
tiikkiä, jota lähetystyö on saanut osakseen. Kri-
tiikistä puuttuu usein historiallinen ja kulttuuri-
nen myötätunto, sillä kriitikoilla ei ole tietoa eikä 
kykyä asettaa itseään siihen kulttuuriseen ja ajal-
liseen tilanteeseen, jossa varsinaista lähetystyötä 
tehtiin. Eurooppalaisten imperialismi Afrikassa 
jätti alueelle niin merkittävän jäljen, että mei-
dän on vaikea erottaa sen tuomat hyödyt sen 
jättämästä yleisestä tuhosta. Meidän on haas-
tavaa oppia menneisyydestämme, sillä emme 
usko sen sisältävän mitään hyvää. Kun olin tut-
kijana Pohjois-Namibiassa, havaitsin kiitollisuutta 
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sanonut etten saa nukkua hänen talossaan 
sinä yönä. (Shipena 2017.)

Toisaalta Shipenan tärkein viesti hänen haas-
tattelussaan koskee kuitenkin työetiikkaa, 
-kulttuuria ja -käytäntöjä. Hänen kuvauksensa 
perusteella suomalaiset lähetystyöntekijät ovat 
jättäneet syvän jäljen paikalliseen työkulttuuriin:

Uskon, että ne ihmiset, jotka kävivät suo
malaista koulua, ovat erilaisia kuin ne, jotka 
kävivät muita kouluja. Sairaanhoitajat, jot
ka ovat kouluttautuneet suomalaisissa kou
luissa, ovat erilaisia kuin muualla koulutetut 
sairaanhoitajat. En usko, että tämä välttä
mättä johtuu kristinuskosta vaan ennem
min tietynlaisista kulttuurisista tavoista. 
Lahja Lehtosen tyyli on hyvä esimerkki suo
malaisesta opetuksesta, joka oli tiukkaa 
eikä antanut myönnytyksiä. Toisaalta suo
malaisessa opetuksessa oli myös tietynlai
nen ilmapiiri, jota oli vaikea löytää muualta. 
(Shipena 2017.)

Shipena myös pohti esittämääni kysymystä siitä, 
kuinka kehitysapu olisi parasta toteuttaa. Hän 
pohti aihetta heijastaen omia kokemuksiaan työs-
kentelystä Namibian hallitukselle ja UNICEFille 
(YK:n lastenavun rahasto). Shipena korosti kriit-
tisyyttään suoraan rahalliseen apuun. Hänen 
mielestään Suomen Lähetysseuran työ toimii 
hyvänä esimerkkinä muusta kuin rahallisesta 
kehitysavusta:

Mutta mitä suomalaiset tekivät täällä [...] 
he pysyivät ovambojen yhteisössä. He tar
josivat apua Ambomaahan monien vuosien 
ajan, enkä usko sen olleen rahallista apua. 
Ennemminkin apu oli kehitystä koulutuksen 
ja ammatillisten asioiden kuten rakentami
sen kautta. He olivat vuorovaikutuksessa ih
misten kanssa ja opettivat, kuinka asioita 
tehdään. Tällaisena minä näen suomalaisten 

antaman avun. En rahana! Raha [Lähetys
seuran työssä Ambomaassa] on merkitykse
töntä. (Shipena 2017.)

Shipena antoi havainnollistavan esimerkin kriitti-
syydestään kehitysavun suoraan budjettitukeen 
ja kohdennettuun kehitysapuun viitaten opetta-
jaansa Lahja Lehtoseen: 

Epäilen, että se [suora budjettituki] ei sai
si aikaan haluttua muutosta! Kannatan vah
vasti kehitysapua, joka annetaan teknise
nä apuna. Voit antaa 40 miljoonaa, mutta 
voit myös työllistää ihmisiä ja saada aikaa 
pysyvää kehitystä, joka lopulta tuottaa tä
män 40 miljoonaa. Työllistämäsi ihmiset 
asuvat paikallisten kanssa ja pyrkivät paran
tamaan tilannetta vuorovaikutuksen ja te
kemisen kautta, koska jos annat rahaa, se 
tuo vain hetkellisen avun. Kun raha loppuu, 
ihmiset jatkavat elämäänsä samalla taval
la kuin he ovat aina eläneet, koska mukana 
ei ollut minkäänlaista muutosprosessia. Mi
nulla on yksinkertainen esimerkki muutos
prosessista. Sen sijaan että antaisit 200 mil
joonaa koulutukseen, tuo ennemmin Lahja 
Lehtosen tarjoama koulutus kahdelle sadal
le tuhannelle [sic?]. Voit vielä viidenkymme
nen vuoden jälkeen nähdä sen, mitä he ovat 
onnistuneet muuttamaan. Mutta jos annat 
vain rahaa, et näe mitään jälkeä kahden
kymmenen vuoden päästä. (Shipena 2017.)

Johannes Haufiku on noin 40-vuotias luterilai-
nen pastori ja luennoitsija Namibian yliopistos-
sa. Haastatteluhetkellä hän viimeisteli tohto-
rin tutkintoaan KwaZulu-Natalin yliopistossa. 
Shipenan tavoin myös Haufiku kritisoi suoraa 
rahallista apua. Haufiku, joka on työskennel-
lyt kehitysyhteistyöprojektien parissa kirkossa 
ja diakoniatyössä, korostaa paikallisen kulttuu-
rin ymmärtämisen tärkeyttä kehitysprojektien 
suunnitellussa:

Namibiassa on ollut lukuisia projekteja, jot
ka ovat keskittyneet valmiuksien lisäämi
seen, mutta näiden projektien suunnittelijat 
eivät ole ymmärtäneet ihmisten kulttuurisia 
taustoja. Kuinka ihmiset käyttäytyvät? Mil
lainen on heidän seksuaalinen ymmärryk
sensä? Mikä on heidän sukupuolinen orien
taationsa? He ovat epäonnistuneet tässä. 
He yrittävät tuoda jotain uutta ihmisten elä
mään ymmärtämättä ensin, kuinka nämä 
ihmiset käyttäytyvät [...] Jos seisot tuolla 
[osoittaa kaukaiseen pisteeseen] ja minä is
tun tässä, kuinka voit opettaa minua? Kult
tuurini ulkopuolella et voi opettaa minulle 
mitään. Sinun täytyy tulla sisään. Jos haluat 
työskennellä oikein hyvin, sinun täytyy tun
keutua sisään [kulttuuriin]. (Haufiku 2017.)

Haufiku havainnollisti kulttuurin ymmärtämis-
tä käyttämällä esimerkkinä Suomen suunnitte-
lemaa ja rahoittamaa kehitysyhteistyöprojektia 
Namibiassa:

Eräässä diakonia projektissa [jossa olin mu
kana] heräsi ajatus vanhainkodeista. Mut
ta he eivät olleet tehneet läpikotaista tut
kimusta. Vanhukset eivät halua mennä 
vanhainkotiin vaan jäädä omaan kotiinsa. 
On hyvin tärkeää tehdä kunnollinen taus
tatutkimus ennen kuin alkaa tehdä mitään. 
[...] Mitä nämä ihmiset tarvitsevat? Minkä 
asioiden kanssa he kamppailevat? Voimme
ko auttaa heitä pääsemään yli näistä haas
teista sen sijaan, että kehittäisimme jotain 
uutta, minkä kanssa ihmisillä ei lähtökohtai
sesti ole ongelmia? (Haufiku 2017.)

Kaikki, mitä suomalaiset toivat lähetystyön mu-
kana Ambomaahan, ei kuitenkaan ollut kaikkien 
mielestä tarpeellista. Haufiku antaa esimerkiksi 
sen, että kesti kolmetoista vuotta ennen kuin 
suomalaiset onnistuivat kastamaan ensimmäisen 
kristinuskoon kääntyneen. Sen sijaan ihmiset 

ottivat ilomielin vastaan tupakkaa jo ensimmäi-
sinä päivinä lähetystyöntekijöiden saavuttua. 
Haufiku kuitenkin korostaa, että on eri asia an-
taa ihmisille jotain, mitä he tietävät haluavansa, 
kuin jotain, mikä ei ole heille entuudestaan tut-
tua. Haufikun mielestä Suomen Lähetysseura 
on hyvä esimerkki siitä, kuinka organisaatio voi 
oppia tuntemaan yhteisön ja keskittyä paikallis-
ten todellisiin tarpeisiin sen sijaan, että he ajaisi-
vat raadollisesti omaa asiaansa.

Mitä kehitysyhteistyö 
järjestöt voivat oppia 
Suomen Lähetysseuralta?

Kristilliseen lähetystyöhön on usein suhtaudut-
tu epäillen, sillä liikettä on pidetty kiihkoilijoi-
den keinona tuhota kulttuuria ja tyrkyttää omia 
kulttuurisia arvojaan. Tästä huolimatta lähetys-
työtä on tyypillisesti kritisoitu enemmän ”ko-
tona” kuin ”lähetystyön kentällä”. Kuten useat 
haastateltavat toivat esille, Namibiassa on tyy-
pillistä, että juuri poliitikot väittävät suoma-
laisten tuhonneen kulttuuria. Samalla voidaan 
kuitenkin kyseenalaistaa, miksi nämä samaiset 
poliitikot eivät itse elä kaipaamiensa kulttuuris-
ten perinteiden mukaisesti. Vaikka emme voi 
kieltää länsimaiden jättämiä kulttuurisia jälkiä, 
toivon, että voin haastaa tätä yksipuolista kri-
tiikkiä, jota lähetystyö on saanut osakseen. Kri-
tiikistä puuttuu usein historiallinen ja kulttuuri-
nen myötätunto, sillä kriitikoilla ei ole tietoa eikä 
kykyä asettaa itseään siihen kulttuuriseen ja ajal-
liseen tilanteeseen, jossa varsinaista lähetystyötä 
tehtiin. Eurooppalaisten imperialismi Afrikassa 
jätti alueelle niin merkittävän jäljen, että mei-
dän on vaikea erottaa sen tuomat hyödyt sen 
jättämästä yleisestä tuhosta. Meidän on haas-
tavaa oppia menneisyydestämme, sillä emme 
usko sen sisältävän mitään hyvää. Kun olin tut-
kijana Pohjois-Namibiassa, havaitsin kiitollisuutta 
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suomalaisten tekemää työtä kohtaan. Kirkkohis-
torioitsijana kuitenkin epäröin, voinko antaa tu-
leville kehitystyöntekijöille suoria ehdotuksia ha-
vaintoihin perustuen. Epäröinnistäni huolimatta 
voin koota yhteen niitä keskeisiä elementtejä, 
joita haastateltavat mainitsivat.

Ensinnäkin haastateltavat painottivat toistu-
vasti lähetystyöntekijöiden sitoutuneisuutta. He 
toivat esille sen, kuinka lähetystyö alkoi jo vuon-
na 1870 ja jatkuu yhä tänä päivänä. Useimmat 
lähetystyöntekijät tekivät työtään monia vuosia 
elämänsä loppuun asti. Paulinumin teologisessa 
pappisseminaarissa yli 10 vuotta luennoitsijana 
toiminut Paulus Ndamanomhata korosti tämän 
sitoutuneisuuden kahta eri osa-aluetta. Nda-
manomhatan mukaan ovambot arvostavat suo-
malaisten yhä jatkuvaa läsnäoloa alueella. Sen 
lisäksi hän korosti, että Suomen Lähetysseura 
tarjoaa vieläkin rahallista tukea esimerkiksi ra-
hoittamalla tulevien kirkkotyöntekijöiden opin-
toja (Ndamanomhata 2018).

Toisekseen haastateltavat korostivat sitä, 
että entisaikoina ihmiset näkivät lähetystyön-
tekijät roolimalleina. He olivat ”mallikristittyjä”, 
joiden kautta ihmiset oppivat, miten elää hy-
vinä kristittyinä. Tämän lisäksi lähetystyönteki-
jät muistettiin myös siitä syystä, että he esit-
telivät ihmisille uuden säntillisen työkulttuurin. 
Hannu Shipena toi esille sen, miten lähetystyön-
tekijät opettivat uuden ”tekemisen kulttuurin”. 
Tämä näkyi muun muassa siinä, että suomalai-
set opettajat eivät ikinä jättäneet oppitunteja 
väliin. Myös Hannu Shipenan sairaanhoitajana 
työskennellyt äiti inspiroitui suomalaisten työ-
kulttuurista, eikä hän ikinä lähtenyt töistä kotiin 
ennen kuin kaikki potilaat oli hoidettu.

Kolmantena elementtinä haastateltavat toi-
vat esille Suomen Lähetysseuran laajan vuoro-
vaikutuksen paikallisen kulttuurin kanssa. Heidän 
mukaansa suurin osa suomalaisista lähetystyön-
tekijöistä oppi perinpohjaisesti tuntemaan Am-
bomaan kulttuurin ja kielet. Hertha Pomuti ko-
rosti, että suomalaisten tuoma koulutus otti 

huomioon paikallisen väestön tarpeet. Hänen 
mukaansa tämä katosi Etelä-Afrikan vallan alla. 
Myös Hannu Shipena korosti tätä toteamalla: 
”Ajattelimme, että kielemme oppineet välittivät 
meistä enemmän.” 

Neljäs elementti, jota haastateltavat ko-
rostivat, liittyi heidän näkemykseensä siitä, 
että suomalaisten lähetystyöntekijöiden työ 
perustui paikallisten tarpeille. Kaikkein tär-
keimpinä lähetystyön saavutuksina he koros-
tivat terveydenhuoltoa ja koulutusta. Suurin 
osa haastateltavista muisteli kristinuskon saa-
pumista Pohjois-Namibiaan hyvin positiivisesti. 
Ihmiset näkivät lähetystyöntekijöiden tuoman 
uuden uskonnon ja yhteiskunnallisen kehityk-
sen varsin erottamattomina. Yksinkertaisesti 
ilmaistuna suomalaiset lähetystyöntekijät toi-
vat mukanaan kristinuskon ja yhteiskunnallisen 
edistyksen. Tämän lisäksi kahdessa haastatte-
lussa korostui lähetystyön tärkeä panos maan 
itsenäistymiselle.

Viides haastatteluissa esille noussut ele-
mentti liittyy suomalaisten lähetystyöntekijöi-
den työn osallistavuuteen ja tasa-arvoisuuteen, 
joita ovambot arvostivat erityisesti rotuerotte-
lun aikana. Lähetystyöntekijät asuivat ovambo-
jen keskuudessa eivätkä heistä erillään. Nangolo 
Mbumba toi esille sen, miten Oshigambon luki-
on opiskelijat kokivat saaneensa tukea suoma-
laisilta lähetystyöntekijöiltä rotuerottelua vas-
tustavien kamppailuiden aikana. Haasteteltavilla 
oli kuitenkin eriäviä mielipiteitä lähetystyönte-
kijöiden sopeutumisesta Ambomaahan. Vaikka 
Shipena ja Ndamanomhata näkivät lähetystyön-
tekijät eräänlaisena eliittinä, he olivat kuitenkin 
muiden haastateltavien tapaan sitä mieltä, että 
vaikka täydellisen integraation saavuttaminen oli 
mahdottomuus, suomalaiset lähetystyöntekijät 
kuitenkin osallistuivat erinomaisen aktiivisesti 
paikalliseen yhteiskuntaan.

Kuudentena teemana useat haastateltavat 
toivat esille sen, miten vielä tänäkin päivänä Suo-
men ja Namibian hallitusten välillä on erityinen 

suhde. Namibian hallituksen jäsenillä sekä maan 
evankelis-luterilaisella kirkolla on hyvät välit 
Suomen Lähetysseuraan ja lukuisiin suomalai-
siin. Tämä välittyi Swapo-puolueen pääsihteerin 
ja Namibian nykyisen varapresidentin Nangolo 

Mbumban puheesta; kiittäessäni Mbumbaa ta-
paamisen järjestämisestä hänen lomansa aikana 
Mbumba vastasi: “No, Suomen kansalaisuudesta 
on hyötyä Namibiassa.”

Lopuksi

Keskityin tässä artikkelissa Suomen Lähetys-
seuran työhön Pohjois-Namibiassa ja korostin 
lähetystyöhön liittyviä kehityksen näkökulmia. Ar-
tikkelin varsinaisena tavoitteena oli selvittää, millä 
tavoin ovambot käsittävät suomalaisen lähetys-
työn. Kun tarkastelemme lähetystyön varhaisia 
vaiheita, voimme huomata, että sekä ovambot 
että suomalaiset tavoittelivat kehitystä. On kui-
tenkin huomattava, että ovambojen ja suomalais-
ten käsitykset kehityksen määritelmästä erosivat 
toisistaan. Ovambo-hallitsijat arvostivat kehitystä, 
sillä he näkivät sen keinona päästä käsiksi euroop-
palaisiin taitoihin ja hyödykkeisiin, jotka taas aut-
toivat heitä pärjäämään tiukassa geopoliittisessa 
kilpailussa. Hallitsijoiden ajatuksista poiketen muu 
paikallinen väestö oli avoin myös muulle kehityk-
selle – kunhan se edisti heidän elämänlaatuaan. 
Näin ollen luterilaiset koulut, terveysasemat ja 
kirkot alettiin nähdä väylänä kehitykseen. Tä-
män lisäksi monet suomalaiset lähetystyöntekijät 
tulivat vaatimattomista olosuhteista, ja siksi työ 
lähetystyöntekijänä nähtiin ”siunattuna” ura-
mahdollisuutena. Sekä paikallinen väestö että 
siirto maahallinnon työntekijät kunnioittivat hei-
dän ammattitaitoaan, ja jotkut lähetystyönteki-
jöistä saavuttivat kohtalaista menestystä.

Ambomaassa 1800-luvun lopussa ja 
1900-luvun alussa työskennelleet suomalai-
set lähetystyöntekijät näkivät kehityksen en-
nen kaikkea hengellisenä ja väylänä pakanuu-
desta pelastukseen. Hengellinen kehitys nähtiin 
siis materiaalista kehitystä tärkeämpänä. Tästä 
huolimatta hengellisen kehityksen lisäksi ovam-
bolaiset kristityt osallistuivat koulutukseen, joka 
mahdollisti monen miehen ja naisen osallistumi-
sen poliittiseen kamppailuun Etelä-Afrikan hal-
lintoa vastaan 1900-luvun jälkipuoliskolla.

On selvää, että ainakin lähetystyön alku-
vaiheissa ovambojen käsitys kehityksestä oli 
risti riidassa lähetystyöntekijöiden elämää ja ikui-
suutta koskevien käsitysten kanssa. Kristityiksi 
kääntyneet ovambot eivät voineet enää osal-
listua kaikkiin ovambo-kulttuurin osa-alueisiin. 
Vaikka yllä mainitut jännitteet hälvenivät vuo-
sien saatossa, vielä tänäkin päivänä Namibiassa 
voi havaita näitä kristinuskon ja ”esikristillisen” 
kulttuurin välisiä jännitteitä. Namibian evankelis- 
luterilainen kirkko on avoimesti kritisoinut uu-
delleen herännyttä kiinnostusta tyttöjen perin-
teisiä aikuistumisrituaaleja kohtaan.

Ovambot ovat yleisesti yhtä mieltä siitä, 
että lähetystyö toi mukanaan myös epämieluisia 
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suomalaisten tekemää työtä kohtaan. Kirkkohis-
torioitsijana kuitenkin epäröin, voinko antaa tu-
leville kehitystyöntekijöille suoria ehdotuksia ha-
vaintoihin perustuen. Epäröinnistäni huolimatta 
voin koota yhteen niitä keskeisiä elementtejä, 
joita haastateltavat mainitsivat.

Ensinnäkin haastateltavat painottivat toistu-
vasti lähetystyöntekijöiden sitoutuneisuutta. He 
toivat esille sen, kuinka lähetystyö alkoi jo vuon-
na 1870 ja jatkuu yhä tänä päivänä. Useimmat 
lähetystyöntekijät tekivät työtään monia vuosia 
elämänsä loppuun asti. Paulinumin teologisessa 
pappisseminaarissa yli 10 vuotta luennoitsijana 
toiminut Paulus Ndamanomhata korosti tämän 
sitoutuneisuuden kahta eri osa-aluetta. Nda-
manomhatan mukaan ovambot arvostavat suo-
malaisten yhä jatkuvaa läsnäoloa alueella. Sen 
lisäksi hän korosti, että Suomen Lähetysseura 
tarjoaa vieläkin rahallista tukea esimerkiksi ra-
hoittamalla tulevien kirkkotyöntekijöiden opin-
toja (Ndamanomhata 2018).

Toisekseen haastateltavat korostivat sitä, 
että entisaikoina ihmiset näkivät lähetystyön-
tekijät roolimalleina. He olivat ”mallikristittyjä”, 
joiden kautta ihmiset oppivat, miten elää hy-
vinä kristittyinä. Tämän lisäksi lähetystyönteki-
jät muistettiin myös siitä syystä, että he esit-
telivät ihmisille uuden säntillisen työkulttuurin. 
Hannu Shipena toi esille sen, miten lähetystyön-
tekijät opettivat uuden ”tekemisen kulttuurin”. 
Tämä näkyi muun muassa siinä, että suomalai-
set opettajat eivät ikinä jättäneet oppitunteja 
väliin. Myös Hannu Shipenan sairaanhoitajana 
työskennellyt äiti inspiroitui suomalaisten työ-
kulttuurista, eikä hän ikinä lähtenyt töistä kotiin 
ennen kuin kaikki potilaat oli hoidettu.

Kolmantena elementtinä haastateltavat toi-
vat esille Suomen Lähetysseuran laajan vuoro-
vaikutuksen paikallisen kulttuurin kanssa. Heidän 
mukaansa suurin osa suomalaisista lähetystyön-
tekijöistä oppi perinpohjaisesti tuntemaan Am-
bomaan kulttuurin ja kielet. Hertha Pomuti ko-
rosti, että suomalaisten tuoma koulutus otti 

huomioon paikallisen väestön tarpeet. Hänen 
mukaansa tämä katosi Etelä-Afrikan vallan alla. 
Myös Hannu Shipena korosti tätä toteamalla: 
”Ajattelimme, että kielemme oppineet välittivät 
meistä enemmän.” 

Neljäs elementti, jota haastateltavat ko-
rostivat, liittyi heidän näkemykseensä siitä, 
että suomalaisten lähetystyöntekijöiden työ 
perustui paikallisten tarpeille. Kaikkein tär-
keimpinä lähetystyön saavutuksina he koros-
tivat terveydenhuoltoa ja koulutusta. Suurin 
osa haastateltavista muisteli kristinuskon saa-
pumista Pohjois-Namibiaan hyvin positiivisesti. 
Ihmiset näkivät lähetystyöntekijöiden tuoman 
uuden uskonnon ja yhteiskunnallisen kehityk-
sen varsin erottamattomina. Yksinkertaisesti 
ilmaistuna suomalaiset lähetystyöntekijät toi-
vat mukanaan kristinuskon ja yhteiskunnallisen 
edistyksen. Tämän lisäksi kahdessa haastatte-
lussa korostui lähetystyön tärkeä panos maan 
itsenäistymiselle.

Viides haastatteluissa esille noussut ele-
mentti liittyy suomalaisten lähetystyöntekijöi-
den työn osallistavuuteen ja tasa-arvoisuuteen, 
joita ovambot arvostivat erityisesti rotuerotte-
lun aikana. Lähetystyöntekijät asuivat ovambo-
jen keskuudessa eivätkä heistä erillään. Nangolo 
Mbumba toi esille sen, miten Oshigambon luki-
on opiskelijat kokivat saaneensa tukea suoma-
laisilta lähetystyöntekijöiltä rotuerottelua vas-
tustavien kamppailuiden aikana. Haasteteltavilla 
oli kuitenkin eriäviä mielipiteitä lähetystyönte-
kijöiden sopeutumisesta Ambomaahan. Vaikka 
Shipena ja Ndamanomhata näkivät lähetystyön-
tekijät eräänlaisena eliittinä, he olivat kuitenkin 
muiden haastateltavien tapaan sitä mieltä, että 
vaikka täydellisen integraation saavuttaminen oli 
mahdottomuus, suomalaiset lähetystyöntekijät 
kuitenkin osallistuivat erinomaisen aktiivisesti 
paikalliseen yhteiskuntaan.

Kuudentena teemana useat haastateltavat 
toivat esille sen, miten vielä tänäkin päivänä Suo-
men ja Namibian hallitusten välillä on erityinen 

suhde. Namibian hallituksen jäsenillä sekä maan 
evankelis-luterilaisella kirkolla on hyvät välit 
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muutoksia. Kaikki haastateltavat olivat kuiten-
kin sitä mieltä, että positiiviset muutokset oli-
vat negatiivisia muutoksia merkittävämpiä. Tä-
män lisäksi on yllättävää, että haastatteluissa 
nousseiden negatiivisten seurausten välillä on 
hyvin vähän yhtäläisyyksiä. Mielipiteiden mo-
ninaisuus voi liittyä mahdollisesti siihen, että 
ovambot välttävät omien ”esi-isiensä” kritisoin-
tia. Haastattelujen perusteella voisi sanoa, että 
ovambot eivät tyypillisesti muista lähetystyöhön 
liittyneitä jännitteitä vaan ennemmin lähetystyö-
hön liittyvän kehityksen. Monissa haastatteluis-
sa ovambot vertasivat lähetystyön mukanaan 
tuomaa kehitystä omaan menneisyyteensä, 
jolloin ovambot pukeutuivat eläinten nahkoi-
hin. Tätä historiallista ajanjaksoa kuvataan usein 
kaukaisena aikana, johon harva haluaisi palata. 
Haastateltavat eivät pelkästään korostaneet lä-
hetystyöntekijöiden roolia terveydenhuollon, 
koulutuksen ja infrastruktuurin kehityksessä, 
vaan arvostivat myös heidän vaikutustaan Na-
mibian itsenäistymisprosessiin.

Keskityin tässä artikkelissa ovambojen muis-
toihin ja menneisyyteen, jotka liittyvät Suo-
men lähetystyön tuomaan kehitykseen. Kirkko-
historioitsijana olen epävarma siitä, tulisiko 

minun antaa ehdotuksia tuleville kehitystyön-
tekijöille. Sen vuoksi pyrin tässä artikkelissa 
painottamaan vain sellaisia seikkoja, jotka oli-
vat erityisen selkeitä ovambojen kulttuurisessa 
muistissa. Haastattelujen perusteella edellä ku-
vatut kuusi aihealuetta herättivät kiinnostukseni 
erityisellä tavalla. Nämä aihealueet liittyvät lähe-
tystyön kestoon ja sitoutuneisuuteen, lähetys-
työntekijöihin roolimalleina, lähetystyönteki-
jöiden erityiseen kulttuuri- ja kieliosaamiseen, 
lähetystyön suhteellisen hyvään kykyyn perus-
taa työnsä ihmisten tarpeille, lähetystyön osal-
listavaan luonteeseen sekä Suomen ja Namibian 
välillä vallitseviin hyviin suhteisiin. 

Kehitystyötä tullaan Namibiassa vielä pit-
kään vertaamaan Suomen Lähetysseuran te-
kemään työhön. Tätä ei välttämättä koroste-
ta jatkuvasti kahdenvälisissä keskusteluissa, sillä 
ovambot harvoin puhuvat menneisyydestään, 
ellei siitä heiltä suoraan kysytä. Oman arvio-
ni mukaan ovambot sekä Pohjois-Namibias-
sa että Namibian evankelis-luterilaisissa kir-
kossa samoin kuin Swapossa pitävät Suomen 
Lähetysseuran kehitystyötä pohjoisen Namibian 
alueella malliesimerkkinä. 
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Kestävä kehitys on tämän hetken suurin kehityshaaste koko ihmiskunnalle. 

Mitä annettavaa kansalaisyhteiskunnalla voisi olla? Kansalaisyhteiskunnan 

tila on kaventumassa sekä Suomessa että globaalisti. Kansalaisjärjestöjen 

valtionavun leikkaukset ovat lisänneet huolta entisestään. Suomen 

valtion tukeman yritysyhteistyön rinnalle tarvitaan kuitenkin edelleen 

kehitysmalleja, jotka tukevat kumppanien toimintaa sekä vahvistavat 

ihmisoikeuksia, koulutusta ja osaamista. Kansalaisjärjestöillä on 

ymmärrystä kehittyvien maiden yhteiskunnista. Kansalaisyhteiskuntaan 

lukeutuvia kirkkoja ja uskonnollisia yhteisöjä kritisoidaan joskus kehityksen 

jarruina. Fida ja Suomen Lähetysseura ovat yhdessä halunneet koota 

puheenvuoroja kansalaisyhteiskunnan muutoksista ja uskonnollisten 

järjestöjen asemasta globaalisti. Tämä teos haluaa nostaa keskusteluun 

myös kehitysyhteistyön myönteiset tulokset ja onnistumiset sekä sen 

toivon, mitä yhteinen työ voi tuoda eri alueiden ihmisille kestävän 

kehityksen haasteiden edessä.
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