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Mikä Vastuuviikko?

Vastuuviikko on Suomen kaikkien kirkkojen ja monien kristillisten järjestöjen ihmisoikeuskampanja, jossa 
kirkot toimivat oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Suomen Ekumeeninen Neuvosto järjestää ja 
koordinoi Vastuuviikkoa.

www.vastuuviikko.fi 
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Nigeria on Afrikan suurin öljyn-
tuottaja, mutta nigerialaiset eivät 
itse hyödy maansa öljyvaroista. 
Lähes 70 prosenttia nigerialaisis-
ta elää alle dollarilla päivässä, ja 
43 prosentilta väestöstä puuttuu 
puhdas vesi. 

Suurin osa Nigeriassa kulutetusta 
öljystä joudutaan ostamaan muista 
maista, koska Nigerian öljyntuo-
tanto on kansainvälisten yhtiöiden 
hallussa. Öljy-yhtiöt ovat riistäneet 
paikallisten maita ja tuhonneet 
alueita elinkelvottomiksi. 1990-lu-
vulla tilanne kiihtyi veriseksi kon-
fliktiksi, kun paikallisväestö osoitti 
mieltään maidensa puolesta. 

Monet tämän julkaisun kuvista on 
otettu Nigeriasta. 

Sotia ylläpidetään 
luonnonvaroilla

Luonnonvarat ovat ihmisille kaik-
kialla maailmassa elinehto, ja monet 
pohjoisen maat ovat riippuvaisia 
luonnonvarojen tuonnista etelästä. 
Miten käytämme luonnonvaroja, 
on keskeinen kysymys, sillä luon-
nonvarojen väärinkäyttö ja siihen 
liittyvät ihmisoikeusloukkaukset 
sekä luonnon tuhoutuminen ovat 
siemeniä konflikteille. 

Köyhissä ja epävakaissa valtioissa 
runsaitakaan luonnonvaroja ei aina 
onnistuta hyödyntämään maan ke-
hityksen edistämiseksi. Epätasa-ar-

voiset olosuhteet ja huono hallinto 
poikivat luonnonvarojen riistokäyt-
töä, jolloin luonnonvaroja hallitse-
vat epäoikeudenmukaisesti maan 
hallitus, kapinallisryhmät tai mo-
nikansalliset yhtiöt sen sijaan, että 
paikalliset saisivat niistä elantonsa 
tai niistä saadut voitot hyödyttäisi-
vät koko kansakuntaa. Useimmiten 
riistokäyttöön liittyy vakavia ihmis-
oikeusloukkauksia. 

Riistokäytön taustalla olevan ah-
neuden lisääntyessä yhä useampi 
tulee hyväksikäytetyksi. Luonnon-
varojen hallinta voimakeinoin on 
otollista maaperää väkivallalle, joka 
voi kiihtyä täysimittaiseksi sodaksi.

Voimakkaat eturyhmät kaappaavat 
luonnonvaroja väkivaltaisesti ra-
hoittaakseen niiden tuotoilla taiste-
luja vallan saavuttamiseksi ja ylläpi-
tämiseksi. Usein eri ryhmittymien 
johtajat nauttivat sotatalouden 
tuomasta valtavasta varallisuudesta 
muun kansan eläessä köyhyydessä. 

Sodat kiihtyvät joskus vuosikausia, 
jopa vuosikymmeniä, kestäviksi 
verisiksi tragedioiksi, jotka leviä-
vät maasta toiseen. Tällöin alueen 
luonnonvarat ovat vaarassa tuhou-
tua käyttökelvottomiksi. 

Kullakin yksilöllä on 
oikeus elämään

Kestävän rauhan ja kehityksen saa-
vuttamiseksi tarvitaan ympäristön 
suojelua ja luonnonvarojen oikeu-
denmukaista hallintaa, eli yhdessä 
luotuja sääntöjä luonnonvarojen 
käytöstä. Luonnonvarojen oikeu-
denmukainen hallinta luo hyvin-
vointia kansalle sekä edistää ihmis-
oikeuksien toteutumista. 

Vastuuviikon viesti kuuluukin: 
”Kullakin yksilöllä on oikeus elä-
mään, vapauteen ja henkilökoh-
taiseen turvallisuuteen.” (Ihmisoi-
keuksien julistus, 3. artikla)

Oikeudenmukaisuus ja rauha alka-
vat minusta ja sinusta. Teoillamme 
on merkitystä, niin lähipiirissäm-
me kuin maailmanlaajuisestikin. 
Lähimmäisenrakkaus ei ole vain 
hyviä aikeita silloin tällöin. Se on 
elämäntapa, sydämen asenne, joka 
toteutuu teoissamme. Ilman tekoja 
hyvätkin aikeemme jäävät tyhjiksi. 

Kulutatko rauhaa?
Halpojen raaka-aineiden, tuottei-
den ja hyödykkeiden kysyntä edis-
tää maailmantalouden epätasapai-
noa. Halpatuotanto tapahtuu aina 
jonkun kustannuksella ja luonnon-
varoja riistämällä.  Me pohjoisessa 
kulutamme etelänkin varat.

Omassa arjessamme kulutamme 
tietämättämme monia sotatalouk-
sia ylläpitäviä tuotteita ja sijoitam-
me rahamme rahastoihin, joiden 
kautta varat päätyvät sotateollisuu-
teen ja siten ylläpitävät konflikteja.

Voimme kuluttaa rauhaa kiinnittä-
mällä huomiota ostoksiimme, sijoi-
tuksiimme ja siihen, mitä syömme. 
Rakennamme rauhaa valitsemalla 
oikeudenmukaisesti tuotettuja sekä 
kestävästi kasvatettuja luonnon-
tuotteita. Rauhanrakentaminen 
alkaa arkisista valinnoista sekä lä-
himmäisenrakkaudesta, joka ulot-
tuu lähelle ja kauas.

• Anna Hyvärinen, Vastuuviikon 
koordinaattori

Väkivallan markkinat

Vastuuviikon teema 2014 on Vä-
kivallan markkinat: Kulutatko 
rauhaa? Tarkastelemme luonnon-
varojen ja meidän kuluttamisem-
me yhteyttä maailman sotiin.
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Kristinuskon mukaan Jumala on 
luonut kaiken olemassa olevan 
(luomiskertomus Raamatussa 1.  
Moos. 1–2). Kaikki luotu on alun 
perin ja pohjimmiltaan hyvää (1. 
Moos. 1:31). Kaikilla luoduilla 
on yhteinen alkuperä, joka avaa 
suhteen kaikkien luotujen kesken. 
Ihminen on eläinten, kasvien ja 
koko luomakunnan veli ja sisar. 

Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi 
ja Jumalan kaltaisuutta varten (1. 
Moos. 1:27). Jumala kutsui hänet 
mukaan luomistyöhönsä (1. Moos. 
2:19) ja asetti hänet viljelemään ja 
varjelemaan luomakuntaa (1. Moos. 
2:15). Ihmisen erityinen tehtävä on 
pukea sanoiksi luomakunnan kiitos 
Luojalleen ja antaa äänensä Jumalan 
Sanan käyttöön. Jumala kutsui ih-
mistä vuorovaikutukseen ja kump-
panuuteen yhtäältä Itsensä kanssa 
ja toisaalta luomakunnan kanssa (1. 
Moos. 2:15–18).

Kun tehtävä jää 
hoitamatta...

Ihminen käytti väärin Jumalan tar-
joamaa kumppanuutta ja vapautta. 
Hän tahtoi tulla Jumalan kaltaiseksi, 
mutta ilman vuorovaikutusta Luo-
jan kanssa, Jumalan tahtoa vastaan 
(syntiinlankeemus 1. Moos. 3:1–
13). Synti tarkoittaa harhaan osu-
mista, ja se vääristää sen mikä alun 
perin oli hyvää. Synnin ytimessä on 
itsekkyys ja itsekeskeisyys, pyrki-
mys kaiken keskipisteeksi ja omista-
jaksi. Synti rikkoo ihmisen suhteen 
Jumalaan, toiseen ihmiseen, luoma-
kuntaan ja omaan itseen. Synti joh-
taa vieraantumiseen, pirstoutumi-
seen, kärsimykseen ja kuolemaan 
(Room. 2:1–6). 

Synnin seurauksena ihminen ei ky-
kene kumppanuuteen, vaan pelkää 
ja vihaa toisia luotuja (kertomus 

veljeksistä Kain ja Abel 1. Moos. 
4:3–9). Ihminen ei viljele ja varjele 
luomakuntaa, vaan riistää ja hyväk-
sikäyttää sitä. Ihmiskunnan vääris-
tynyt sivilisaatio kasvaa ja kehittyy 
väkivallan kautta. Vahvempi ja vau-
raampi alistaa ja orjuuttaa heikom-
paansa ja anastaa hänen työnsä, 
maansa ja perheensä. 

Talous kasvaa ryöstöviljelemällä 
muuta luomakuntaa ja viemällä siltä 
elinmahdollisuuksia. Sokea ahneus 
ja lyhytnäköinen voitontavoittelu 
kohdistuvat sekä luonnonvaroi-
hin että toisiin ihmisiin. (ks.esim. 
Aamos 2:6–8, Miika 2:1–2; 2:8–9; 
3:9–12; 6:11–12; 7:1–6.) Mieletön 
ajatus, että maapallo on olemassa 
vain itsekästä ihmistä varten, johtaa 
kaiken hajoamiseen ja kuolemaan. 
Ympäristökatastrofit, jotka uhkaa-
vat maapallon elämää, eivät ole pel-
kästään ekologisia ongelmia, vaan 
synnin seurausta.

Hyviä uutisia
Evankeliumin ilosanoma on, että 
nöyryys voittaa itsekeskeisyyden ja 
ylpeyden (1. Kor. 1:22–31). Kris-
tuksessa Jumalan Poika tuli Ihmi-
sen Pojaksi ja kulki ihmisen tien 
(Fil. 2:6–8). Se oli täydellisen kun-
nioituksen, jakamisen ja rakkauden 
tie, ja siitä tuli ristin tie (Jes. 52:13–
53:12). Se tie kulki ihmisten vallan 
ja rahan rakenteiden ulkopuolella - 
syrjäytettyjen, halveksittujen, unoh-
dettujen ja sorrettujen luona. 

Ihmisen itsekkyys ei kestänyt elä-
mää, jota Jeesus jakoi, kun Hän 
opetti, paransi ja oli olemassa toisia 
varten (Joh. 1:9–11). Jumalan Poika 
kavallettiin orjan hinnasta (Matt. 
27:9), tuomittiin vääryydellä ja te-
loitettiin kidutuspuussa.  

Ihminen tappoi Luojansa. Hän 
kuoli yhdessä kaikkien kuolevien 

kanssa. Elämä itse laskeutui kuole-
maan (ks. Matt. 27, Mark. 15, Luuk. 
22–23, Joh. 18–19). 

Mutta Jumalan kuolema oli kuole-
man loppu (Ap. t. 2:23–24). Evan-
keliumin mukaan pelastus on voitto 
kuolemasta ja kaikesta kärsimykses-
tä, vieraantumisesta ja pahuudes-
ta (Fil. 3:20–21; 1. Kor. 15:20–23). 
Sovitus tarkoittaa sitä, että elämä 
kaikkinensa nähdään Jumalan val-
takunnan valossa. (Matt. 17:1–9; 
Matt. 28:5–10) Kaikessa luodussa 
nähdään Luoja, ja maailmasta tulee 
jälleen Jumalan läsnäolon sakra-
mentti (Kol. 1:12–23).   

Risti ja ylösnousemus avaavat uu-
den elämän, johon ihminen kutsu-
taan mukaan. Hänestä voi taas tulla 
viljelijä ja varjelija, Jumalan työto-
veri (1. Kor. 3:9). Se merkitsee pa-
rannusta, mielen ja elämän muutos-
ta suhteessa omaan itseen ja muihin 
luotuihin. Hengellisyys on sitä, että 
Pyhä Henki johtaa ihmisen koko 
elämää, joka heijastaa aina enem-
män ylösnousemuksen toivoa ja 
valoa (1. Piet. 2:9; 1. Kor. 6:19–20). 

Haaste meille
Usko haastaa uskon mukaiseen toi-
mintaan kaikkia ihmisiä ja koko 
luomakuntaa kohtaan, oikeuden-
mukaisuuden ja rauhan puolesta 
(Jes. 1:16–19). Tapahtuu muutos 
itsekeskeisyydestä yhteyteen, vää-
ryydestä oikeuteen, väkivallasta 
rauhaan, vihasta rakkauteen, kos-
tosta anteeksiantoon, itsekkyydestä 
jakamiseen, pirstoutumisesta yk-
seyteen, kuolemasta elämään.

• Heikki Huttunen, Suomen Eku-
meenisen Neuvoston pääsihteeri, 
ortodoksisen kirkon pappi

Väkivallasta rauhaan
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Luonnonvarojen kestävällä 
käytöllä kohti kehitystä 

Luonnonvaroihin ja niiden kestä-
vään käyttöön liittyvät kysymyk-
set ovat juuri nyt äärimmäisen 
ajankohtaisia. Sekä uusiutumat-
tomiin että uusiutuviin luon-
nonvaroihin kohdistuva kysyntä 
kasvaa jatkuvasti sekä teollisuus-
maissa että enenevässä määrin 
myös nousevissa talouksissa. 

YK:n mukaan vuonna 2050 maail-
man väkiluku nousee yli 2 miljardia, 
9,6 miljardiin. YK:n ilmastopanee-
lin tuoreimman raportin mukaan 
ilmastonmuutos vaikuttaa jo nyt 
luonnonvarojen saatavuuteen.

Yhtä aikaa rikas ja 
köyhä

Valtion rikkaus luonnonvarojen 
suhteen ei aina synnytä hyvinvoin-
tia. Angola, Nigeria, Etelä-Sudan ja 
Kongon demokraattinen tasavalta 
ovat luonnonvaroiltaan rikkaita si-
sältäen öljyä, timantteja ja arvokkai-
ta kaivannaisia, mutta yhteiskunti-
na silti äärimmäisen köyhyyden ja 
konfliktien rasittamia. Hyöty jää 
eliitin käsiin tai siirtyy ulkomaille. 
Luonnonvarojen hyödyntämisestä 
syntyvät rasitteet, ympäristöhaitat, 
elinolosuhteiden heikentyminen, 
oikeudelliset kiistat sekä väkivalta 
ja konfliktit, jäävät usein paikallis-
yhteisöjen, alkuperäiskansojen ja 
vähemmistöjen kannettaviksi. 

Kaikki yllämainitut valtiot ovat 
hauraita.  Usein valtioiden, jotka 
kärsivät hauraudesta tai konflikteis-
ta, valtiorakenteet ovat romahtaneet 
tai olemattomat. Hallinnon ja kan-
salaisten välillä vallitsee epäluotta-
mus eikä valtio pysty tarjoamaan 
turvallisuutta, oikeutta, taloudelli-
sia mahdollisuuksia tai peruspalve-
luja.

Luonnonvarojen 
yhteys konflikteihin

Luonnonvarojen kasvava kysyntä 
suhteessa niiden rajattuun tarjon-
taan luo paineita, jotka johtavat 
välillä epätoivottuihin seurauksiin. 
YK:n ympäristöohjelman mukaan 
yhteys luonnonvarojen ja konflik-
tien välillä on kiistämätön. Valtaosa 
luonnonvaroihin kytkeytyneistä 
konflikteista tapahtuu kehitysmais-
sa ja hauraissa valtioissa. 

Luonnonvarojen ja konfliktien suh-
de on monisyinen: luonnonvarojen 
kestämätön käyttö tai huono hallin-
to sekä eriarvoisuus voivat olla kon-
fliktin varsinainen perussyy. Luon-
nonvaroihin ja niiden käyttöön 
liittyvät kysymykset toimivat usein 
konfliktia ruokkivina ja pitkittävinä 
tekijöinä. Mikäli luonnonvarojen 
roolia ei huomioida, riski konfliktin 
uusiutumiselle on merkittävä. 

Investointeja ei tehdä 
tyhjiössä 

Mitä haastavampi ja hauraampi toi-
mintaympäristö on, sitä tärkeäm-
pää on kontekstin huomioiminen 
investointeja tehtäessä. Hauraassa 
toimintaympäristössä toimivien 
yritysten on tärkeä tuntea vastuun-
sa. Tarvitaan yksityisen sektorin, 
hallitusten sekä kansalaisyhteis-
kunnan, erityisen paikallisyhteisön, 
saattamista yhteen. Kansainvälinen 
yhteisö on luonut periaatteita ja 
ohjeita luonnonvarojen hyvään hal-
lintaan ja eettisen yritystoimintaan. 
EU on parhaillaan kehittämässä 
konfliktialueilta ja korkean riskin 
alueilta tuotaviin mineraaleihin liit-
tyvää aloitetta.

 Mitä Suomi tekee?
Oikein hyödynnettyinä luonnon-
varat voivat toimia kehityksen 
mahdollistajana konfliktien ratkai-
semisessa. Luonnonvarojen läpinä-
kyvällä ja osallistavalla hyödyntä-
misellä voidaan lisätä hyvinvointia.  
Suomi on sitoutunut kehityspoli-
tiikassaan tukemaan kehitysmaita 
luonnonvarojen kestävään ja rau-
hanomaiseen käyttöön. 

Suomi tukee Kambodzhassa ja La-
osissa maan omistusoikeutta sel-
keyttävien rekisterien laatimista ja 
toimii Keski-Aasiassa sekä Mekon-
gilla vesialuekiistojen ratkaisemi-
seksi. Suomi on YK:n ympäristö-
ohjelman kanssa tuottamassa tukea 
hauraille valtioille luonnonvarojen 
kestävästä käytöstä ja konfliktien 
sovittelusta. Kehitysministeri Pekka 
Haavisto valittiin hauraiden valtioi-
den kehitystä edistävän foorumin 
rinnakkaispuheenjohtajaksi. 

Kohti tuloksia
Luonnonvarojen hallinnan ja ke-
hityksen yhteensovittaminen on 
välttämätöntä, koska muuten ke-
hityspyrkimykset monella muulla-
kin sektorilla voivat valua tyhjiin. 
Merkittävä osa kehitysmaiden kiis-
tanalaisimmista luonnonvaroista 
ja niistä syntyvistä lopputuotteista 
päätyvät kansainvälisten yritysten 
tuotteiksi, jotka kulutetaan muualla 
kuin lähtömaassa. Luonnonvarojen 
kestävän käytön ja kehityksen yh-
distäminen vaatii kansainvälistä yh-
teistyötä, jossa kaikkien toimijoiden 
on tunnustettava vastuunsa.    

• Elina Ruoho, tarkastaja, Kansain-
välisen ympäristöpolitiikan yksik-
kö, Kehityspoliittinen osasto, Ulko-
asiainministeriö
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Eläimet

Salametsästyksestä on 
tullut huume- ja asekaupan 

veroista bisnestä
Salakuljetusta, korruptiota ja 
tappouhkauksia. Laiton eläin-
kauppa on raakaa bisnestä, jossa 
pelataan ihmisten ja uhanalaisten 
eläinten hengellä. Norsunluusta, 
tiikerinnahoista ja sarvikuono-
jen sarvista maksetaan valtavia 
summia, joiden saamiseksi sala-
metsästäjät eivät pelkää käyttää 
laittomia keinoja. 

Laiton eläinkauppa on usein jär-
jestäytyneen rikollisuuden käsissä 
ja arvoltaan samaa suuruusluokkaa 
kansainvälisen huume- ja ihmis-
kaupan kanssa. Usein rikollisliigat 
myös pyörittävät kaikkea tätä hä-
märäbisnestä samaan aikaan: kun 
yhteen konttiin lastataan huumeita, 
kasataan toiseen norsun syöksy-
hampaita. 

Konfliktit ja epävakaa tilanne luovat 
salametsästäjille suotuiset olot: val-
vontaan ei riitä resursseja ja ihmis-
ten huomio on keskittynyt muualle. 
Epävakaissa oloissa salakuljetus ja 
korruptio onnistuvat helpommin 
ja riski kiinnijäämisestä on pieni. 
Yhä useammin salametsästykses-
tä saatavia tuloja käytetään myös 
konfliktien ja terrorismin rahoitta-
miseen. Kyse ei siis ole yksinomaan 
eläimistä, vaan myös kansallisesta 
turvallisuudesta. 

Amuletteja ja 
krapulalääkettä

Tapettujen eläinten osille löytyy ky-
syntää globaaleilta markkinoilta ja 
niistä maksetaan huimia summia. 
Norsun syöksyhampaat voivat pää-
tyä shakkinappuloiksi, tiikerin osat 
amuleteiksi ja sarvikuonon sarvesta 
(samaa ainetta kuin ihmisen kyn-
net) valmistetaan krapulalääkettä. 

Turistit saattavat päätyä ostamaan 
laittomia eläinten osia tietämättään, 
mutta esimerkiksi osassa Aasiaa 
uhanalaisten eläinten ostaminen 
on tapa osoittaa vaurautta. Monilla 
eläimillä, erityisesti tiikerin osilla, 
uskotaan myös olevan ylivoimaisia 
lääkinnällisiä ominaisuuksia. Lää-
ketieteellistä näyttöä vaikutuksista 
ei kuitenkaan ole. Sen sijaan usko-
muksilla on vakavia seurauksia eläi-
mille: esimerkiksi tiikerien määrä 
on vähentynyt 97 prosenttia viimei-
sen sadan vuoden aikana. Jäljellä on 
enää 3200 yksilöä koko maailmassa.

Salametsästyksen 
vastaista kamppailua 

Nepalissa
Salametsästys voi ruokkia konflik-
teja, ja konfliktit vaikeuttavat eläin-
ten suojelua. Esimerkiksi Nepalissa 
kansallispuistojen vartiointi kärsi 
huomattavasti sisällissodan aikana 
vuosina 1996–2006. Nepalissa ar-
meija vastaa kansallispuistojen 

vartioinnista, mutta sodan aikana 
joukkoja tarvittiin muualla. Var-
tiointia piti myös keskittää, jotta 
vartijat pystyisivät suojelemaan it-
seään kapinallisten hyökkäyksiltä. 
Siinä sivussa salametsästäjien oli 
helppo toimia.

Sisällissodan päätyttyä Nepalissa on 
ollut paremmat mahdollisuudet pa-
nostaa uhanalaisten eläinten suoje-
luun. WWF tekee työtä salametsäs-
tyksen kuriin saamiseksi eri puolilla 
maailmaa, myös Nepalissa. Sodan 
jälkeen salametsästäjille annetta-
vat rangaistukset ovat koventuneet 
Nepalissa ja kansallispuistojen val-
vontaa on tehostettu. Myös vartijoi-
den määrää on lisätty. WWF tukee 
paikallisia viranomaisia ja kyläläis-
ten muodostamia salametsästyksen 
vastaisia partioita muun muassa 
varustamalla ja kouluttamalla heitä. 
Kyläläisille annetaan mahdollisuus 
ilmiantaa salametsästäjiä nimettö-
mänä. Lisäksi heitä kannustetaan 
luovuttamaan sisällissodan ajoilta 
jääneitä aseitaan viranomaisille. 
Tällä työllä on saatu aikaan hyviä 
tuloksia: esimerkiksi tiikerien mää-
rä Nepalissa on kasvanut 60 pro-
senttia vuoden 2009 jälkeen. Toipu-
minen konfliktista on alkanut.

• Aino Kostiainen, suojeluasiantun-
tija, WWF Suomi

Kuvassa: Siperian tiikeri. Kuva: © 
naturepl.com / Edwin Giesbers / 
WWF-Canon

www.wwf.fi
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Työ paikallisten 
kanssa

Alkuperäiskansojen mahdollisuus 
taistella omien oikeuksiensa puo-
lesta on rajallinen kaikkialla, niin 
myös Borneon Kalimantanilla. Sen 
takia on tärkeää, että esimerkiksi 
WWF auttaa paikallisia kyläyhtei-
söjä myös omien resurssien kas-
vattamisessa. Neuvottelut paikallis-
hallinnon kanssa vaativat erilaista 
osaamista kuin se, mitä metsässä 
liikkuminen ruuan tai lääkekasvien 
saamiseksi vaatii.

WWF pyrkii lopettamaan metsien 
tuhoamisen ja metsäkadon vuoteen 
2020 mennessä. Kaikki konfliktin 
osapuolet voittavat, jos tähän tavoit-
teeseen päästään. 

• Jari Luukkonen, suojelujohtaja, 
WWF Suomi

Kuvassa: Tukkeja Kalimantanilla, 
Indonesiassa. Kuva: WWF-Canon / 
Simon Rawles

www.wwf.fi

Metsät

30 jalkapallokentällistä 
sademetsää katoaa 

minuutissa

Tapahtuu Borneolla
WWF Suomi on tehnyt töitä Bor-
neon saarella 2000–luvun alku-
puolelta lähtien. Valitettavasti se 
on yksi maailman nopeimmin met-
säpeitettään menettävistä alueista. 
Indonesian puoleisen Borneon eli 
Kalimantanin sademetsät ovat tur-
vanneet alkuperäiskansojen elin-
mahdollisuudet ja laajan lajistokir-
jon. Indonesian ja Aasian maiden 
talouskasvun seurauksena Borneon 
metsäkato kiihtyi 1990–luvulta 
lähtien. Palmuöljyn kasvatus teho-
metsätalouden ja kaivostoiminnan 
lisäksi olivat alueen suurimpia kon-
fliktin aiheuttajia. Alueen alkupe-
räiskansat ja paikalliset ihmiset ovat 
joutuneetkin väistymään konflik-
tien tieltä. 

WWF Suomi tekee töitä yhdes-
sä paikallisen WWF:n kanssa sen 
puolesta, että koko valtavan Kali-
mantanin alueen luonnonvarojen 
käyttö pystyttäisiin toteuttamaan 
kestävällä tavalla. Tavoitteena on, 
että, paikallisten ihmisten hyvin-
vointi lisääntyy niin, että luon-
non monimuotoisuus – kaikki lajit 
orangista erilaisiin orkidealajeihin 
– pystyvät kehittymään yhdessä.

Maapallon pinta-alasta yli 30 
prosenttia on edelleen metsää. 
Metsät tuottavat elintärkeää hap-
pea ja tarjoavat kodin ihmisille 
ja muille eliölajeille. Erityisesti 
kehitysmaissa noin 1,6 miljardia 
ihmistä on riippuvaisia metsän 
tarjoamista erilaisista palveluk-
sista, joita ovat esimerkiksi ruoka, 
makea vesi, perinteinen lääketie-
de ja suoja. Valitettavasti juuri 
kehitysmaiden metsiä uhkaa nii-
den häviäminen – metsäkato. 

Metsäkato on hyvä esimerkki kon-
fliktista, joka ei aina vaadi aseellista 
yhteenottoa. Konfliktin aiheuttajina 
voivat toimia kylän roskien poltos-
ta alkunsa saanut laaja metsäpalo, 
maatalouden tai laidunmaan laa-
jentumisen takia kaadettu luon-
nonmetsä, yritysten harjoittama 
riistometsätalous tai yhä useammin 
ilmastonmuutoksen aiheuttama 
metsäluonnon heikkeneminen. 

Viimeisten vuosikymmenien aika-
na metsää on kadonnut joka vuosi 
yli 30 jalkapallokentän kokoinen 
alue minuutissa – kuulostaa usko-
mattomalta, mutta tilastojen mu-
kaan joinain vuosina metsää katoaa 
jopa enemmän.
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Maa ja vesi

Maissi ja pavut  
rauhanrakentajina

Konfliktit luonnonvarojen hal-
linnasta ja niiden saatavuudes-
ta ovat yleisiä Kenian kuivien ja 
puolikuivien alueiden maanvilje-
lysyhteisöissä. Vielä viisi vuotta 
sitten karjavarkaudet eri yhteisö-
jen välillä olivat tavallisia. Ryös-
telyn tuloksena monet menettivät 
henkensä, kotinsa ja elinkeinon-
sa. Eniten kärsivät naiset, lapset 
ja vanhukset. Tilanne on nykyään 
huomattavasti parempi, kun lai-
dunmaat on valjastettu tuotta-
maan papuja ja maissia. Viljely 
on tuonut rauhan.

Vuodesta 2005 lähtien Mukutanin 
alueella oli ollut kuivuudesta johtu-
via heimojen välisiä yhteeenottoja. 
Paimentolaiset valtasivat karjoilleen 
uusia laidunalueita ja taisteluissa 
tuhoutui kotien ja eläinten lisäksi 
myös kouluja, mikä vaikeutti lasten 
koulunkäyntiä. Tyttöjä naitettiin 
alaikäisinä karjan muodossa saata-
vien myötäjäisten toivossa ja pojat 
lähetettiin vartioimaan varastettua 
karjaa. Lopulta Mukutaniin jäi vain 
karjavarkauksiin osallistunut väestö 
kun muut pakenivat rauhallisem-
mille seuduille. Nälkä, aliravitse-
mus ja köyhyys lisääntyivät, kun 
elinkeinot kutistuivat.

Rauha alkoi 
kastelujärjestelmästä

World Vision, Kenian hallitus ja 
kehitysyhteistyökumppanit aloitti-
vat rauhanrakentamisen Illchamus, 
Tugen ja Pokot -yhteisöissä vuonna 

2008. Tällöin Mukutanin alueella 
käynnistettiin YK:n ruokaohjelma 
World Food Program -hanke, joka 
osallisti paikallisyhteisöt kastelu-
järjestelmän suunnitteluun ja ra-
kentamiseen. World Vision tarjosi 
teknistä ja materiaalista apua pro-
jektin läpiviemiseen. Hankkeeseen 
johti havainto, että karjan laidun-
taminen suurissa laumoissa innosti 
ryöstelyyn yhteisöjen välillä ja johti 
konflikteihin. 

Aluksi improvisoitiin kivipato, joka 
ohjasi kanavan veden kastelujärjes-
telmään. Perheet aloittivat yhdessä 
kanavan kaivamisen vuonna 2010. 
Puolessa vuodessa kunnostettiin 20 
hehtaaria maata maissin viljelemis-
tä varten. Ensimmäisen satokauden 
aikana alueelta koottiin 152 säkillis-
tä maissia, ja vuonna 2014 mukana 
hankkeessa on jo yli 400 taloutta, 
jotka edelleen kunnostavat lisämaa-
ta osaksi kasteltavaa aluetta. Loppu-
tuloksena alueen tuottavuus parani, 
ja maissia on saatu neljässä vuodes-
sa koottua jo yli 3300 säkillistä. 

Riidat ratkaistiin 
yhteisviljelyllä

Maanviljelijät ovat havainneet 
hankkeen hyödyt ja tekevät työtä 
viljelysmaan laajentamiseksi. Tällä 
hetkellä he viljelevät yli 50 hehtaa-
ria, ja suunnittelevat yli 36 hehtaa-
rin muuttamista viljelyalueeksi ensi 
vuoden aikana. Yhteisöt ovat istut-
taneet papuja ja maissia vuorotel-
len. Satoa saadaan kahdesti vuodes-
sa, mutta maasta olisi mahdollista 
saada jopa kolme satoa vuodessa. 

Karjaa ei enää juurikaan laidunneta 
tällä alueella, koska maito halutaan 
hyödyntää nykyisin lähinnä päivit-
täiskäytössä.  

Maissi ja pavut ovat 
tuoneet rauhan

Kastelu- ja viljelyhanke on ollut to-
dellisuudessa rauhanhanke. Se on 
vähentänyt konflikteja maanvilje-
lysyhteisöjen välillä. Ohjelma on 
osoittanut, että liennytystoimet ovat 
keskeisiä konfliktien syiden vähen-
tämisessä maanviljelysalueilla, jois-
sa ilmastonmuutos on aiheuttanut 
luonnonvarojen ja veden hupene-
misen. Mukutanin hankkeella on 
parannettu alueen ruokaturvaa. 

Ennen kaikkea pavut ja maissi ovat 
tuoneet rauhan: pokotit, illchamuk-
set ja tugenit työskentelevät sopui-
sasti yhdessä samalla pellolla. Jokai-
sella perheellä on oma hehtaarinsa, 
jota viljellä. Yhteisöt ovat myös to-
denneet, ettei ole oikein varastaa 
toisten maissisäkkejä. Konfliktit 
alueella ovat päättyneet, ihmisten 
toimeentulo kohentunut ja tulevai-
suus näyttää valoisammalta. 

• Ulla Tervo, Afrikan aluepäällikkö, 
Suomen World Vision

www.worldvision.fi
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Energia on yksi merkittävimpiä 
syitä konfliktien syntymiseen. 
Länsimainen elämäntapamme on 
riippuvainen halvasta ja jatku-
vasti saatavilla olevasta energias-
ta. Konfliktin syntyminen tuotta-
jien ja paikallisväestön välille oli 
lähellä Kongon demokraattisessa 
tasavallassa Virungan kansallis-
puistossa keväällä 2014. Lähes 
miljoonan ihmisen vastustava 
ääni kuitenkin kuultiin ja öljy-yh-
tiö perui suunnitelmansa.

Uhanalaisista vuorigorilloistaan 
tunnettu Virungan kansallispuisto 
on Afrikan vanhin kansallispuisto, 
UNESCO:n maailmanperintökoh-
de ja yli 3000 eläinlajin koti. Vielä 
muutama kuukausi sitten puiston 
historia näytti toistavan itseään: 
konflikteista hitaasti toipunutta 
puistoa uhkasi nyt öljynporaus.

Kansallispuiston kohtalo on näyttä-
nyt useita kertoja synkältä. 1980-lu-
vun puolivälistä vuoteen 2008 asti 
puisto toimi taistelukenttänä sisäl-
lissodassa, kapinallisten suojapaik-
kana Kongon demokraattisen tasa-
vallan ja Ruandan hutujen välisessä 
sodassa sekä pakolaisalueena Ruan-
dan kansanmurhan aikaan. Kun 
tilanne rauhoittui 2008, puistoa ja 
sen lajistoa pidettiin tuhottuina ja 
tutkijat olivat lähes varmoja, ettei 
Virungaa voitaisi enää pelastaa.

Paikallisten, kansalaisjärjestöjen ja 
muiden kansainvälisten toimijoi-

den valtavien ponnistelujen ansios-
ta Virunga on saatu elpymään: esi-
merkiksi vuorigorillojen määrä on 
yli kaksinkertaistunut 1980-luvun 
lopun luvuista. Alueen ekoturismi 
on lisääntynyt muutaman viime 
vuoden aikana ja tuonut alueen 
asukkaille paljon kaivattuja tuloja. 

Miljoonan ihmisen 
ääni kuului

Muutama vuosi sitten brittiläinen 
öljy-yhtiö Soco International sai 
Kongon demokraattiselta tasaval-
lalta luvan aloittaa öljyn etsinnän 
alueella, joka ulottuu myös Virun-
gan kansallispuistoon, ja sijaitsee 
vain 30 kilometrin päässä vuorigo-
rillojen elinympäristöstä. Huhti-
kuun 2014 lopussa yhtiö aloitti en-
simmäiset öljyn etsintään liittyvät 
tutkimukset. 

Öljyhankkeen pysäyttäminen näytti 
aluksi toivottomalta. Ympäristöjär-
jestöjen, UNESCO:n ja tuhansien 
ihmisten vastustus tuntui kaikuvan 
kuuroille korville. WWF ja muut ta-
hot jatkoivat sitkeästi kampanjoin-
tia öljynporausta vastaan. Mukaan 
kampanjaan liittyivät useat kor-
kea-arvoiset poliitikot, julkisuuden 
henkilöt ja kulttuurivaikuttajat. 

Muutamassa kuukaudessa WWF 
oli kerännyt maailmanlaajuisesti lä-
hes miljoona ihmistä öljynporausta 
vastustavan vetoomuksen taakse ja 
ihmisten ääni näytti tuottavan vih-

doin tulosta. Vain pari kuukautta 
öljytutkimusten aloittamisesta öl-
jy-yhtiö Soco ilmoitti vetäytyvän-
sä hankkeesta. Ilmoitus oli valtava 
voitto paitsi Virungan lajeille, myös 
alueen luonnonvaroista eläville 
asukkaille.

Nyt öljynporaussuunnitelmien 
rauettua kansallispuiston elinkei-
nojen kehittäminen on mahdollista 
ilman, että rahat valuvat ainoastaan 
isoille ulkomaalaisille yhtiöille.

Selvitysten mukaan Virungan kan-
sallispuiston paikallisia elinkeinoja 
voidaan kehittää kestävästi. Esimer-
kiksi kestävä vesivoima, kalastus ja 
ekoturismi voisivat tuottaa paikal-
lisväestölle vuosittain jopa lähes 
miljardin euron lisätulot.

Öljylle ja kivihiilelle on vaihtoehto: 
WWF:n selvityksen mukaan koko 
maailman energiantarve voidaan 
tyydyttää uusiutuvalla energialla 
vuoteen 2050 mennessä. Uusiutu-
van energian, kuten aurinkovoi-
man, käyttäminen lisää oikeuden-
mukaisuutta köyhien ja rikkaiden 
maiden välillä. Kestävästi tuotettu 
energia voidaan hyödyntää paikalli-
sesti ympäristöä vaarantamatta.

• Katja Rönkkö, tiedottaja, WWF 
Suomi

Kuvassa: Vuorigorillan poikanen. 
Kuva: naturepl.com / Christophe 
Courteau / WWF-Canon 

www.wwf.fi

Energia

Afrikan vanhin 
kansallispuisto säästyi: 

öljyjätti perääntyi
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Mineraaleista on tullut resurssi, 
jolla aseelliset joukot rahoittavat 
toimintaansa esimerkiksi Ango-
lassa, Liberiassa, Norsunluuran-
nikolla ja Kongossa. Kaivosteolli-
suus on häirinnyt ja syrjäyttänyt 
paikallisia elinkeinoja, voittojen 
valuessa eliitin ja ulkomaisten 
omistajien taskuun.

Myanmar on luonnonvaroiltaan ri-
kas maa, mutta taloudellisesti se on  
yksi maailman köyhimpiä valtioita. 
Maan kehitystä ovat hidastaneet 
vuosikymmeniä jatkuneet aseelliset 
konfliktit, eristäytyminen kansain-
välisestä yhteisöstä ja kansan sorta-
minen. 

Etniset vähemmistöt ovat erityisen 
huonossa asemassa. Sotilashallinto 
kävi sisällissotaa yli 60 vuotta et-
nisten vähemmistöryhmien kanssa, 
jotka taistelivat itsemääräämisoi-
keuden ja itsenäisyyden puolesta. 
Konfliktit aiheuttivat sekä lukemat-
tomia kuolonuhreja että suuria 
määriä pakolaisia. 

Keskeinen konfliktia ylläpitävä ja 
ruokkiva tekijä ovat suuret luon-
nonrikkaudet ja niihin liittyvät ta-
loudelliset intressit. Myanmar on 
hyvin riippuvainen luonnonvarois-
taan ja vuosikymmeniä sotilashal-
linto hyödynsi niitä huomioimatta 
lainkaan vaikutuksia paikalliseen 
väestöön. Ulkomaisille yrityksille 
annettiin toimilupia puutavaran, 
jaden ja muiden mineraalien hyö-
dyntämiseen. 

Luonnonvarojen ahne hyödyntämi-
nen ja louhiminen ovat lisänneet vä-

hemmistöryhmien epäluottamusta 
ja vihamielisyyttä Myanmarin hal-
lintoa kohtaan. Samaan aikaan köy-
hyys on huomattavasti korkeampaa 
etnisten vähemmistöjen keskuudes-
sa. Myanmarissa näkyy, miten kon-
flikti estää kehitystä etnisillä alueilla 
ja alikehitys ruokkii tunnetta puut-
teesta ja riistosta.

Rauhan mahdollisuus
Myanmar siirtyi vuonna 2011 soti-
lasvallasta siviilihallintoon. Valta on 
kuitenkin edelleen keskittynyt vah-
vasti armeijalle. Rauhanneuvottelut 
hallituksen ja etnisten ryhmien vä-
lillä ovat edenneet ja nyt neuvottel-
laan tulitaukosopimuksesta. 

Vuosikymmenet kestäneiden kon-
fliktien jälkeen luottamuksen ra-
kentaminen vie aikaa. Kansallisen 
ratkaisun esteenä ovat historian 
epäkohdat, luottamuksen puute ja 
armeijan itsenäinen asema. Armei-
jan asenne vaihtelee alueittain so-
tilaiden talousetujen mukaan, sillä 
armeijan yritykset ovat kiinnostu-
neita luonnonvaroista.

Vielä on tehtävää
Kachin on yksi etnisistä osavaltiois-
ta, jossa väkivaltaisuudet edelleen 
jatkuvat. Tämä ei ehkä ole yllättä-
vää, sillä Kachinin osavaltiossa on 
maailman suurimman jadekaivok-
set ja valtavat vesivoimaresurssit. 
Konfliktiin liittyy siten vahvat ta-
loudelliset intressit. Kyse ei ole vain 
Myanmarin sisäisestä asiasta. Myös 
Kiina on haalinut Myanmarista 
luonnonvaroja jo vuosia. 

Luonnonvarojen ryöstökäyttö, joka 
on sisällissodan taustalla, on vii-
meaikoina lisääntyvässä määrin 
aiheuttanut myös levottomuuksia 
ja vastarintaa paikallisyhteisöissä. 
Mielenosoitukset kaivostoimintaa 
ja patohankkeita vastaan ovat kään-
tyneet väkivaltaisiksi, kun ihmisten 
vaatimukset eivät ole saaneet vasta-
kaikua, tai silloin kun mielenosoi-
tuksia on hajotettu kovaotteisesti. 
Paikallinen väestö menettää maan-
sa ja toimeentulonsa suurten hank-
keiden jaloissa. Lisäksi huolena ovat 
ympäristövaikutukset.

Tie sovintoon
Sovinto edellyttää tasa-arvoisem-
paa suhdetta keskushallinnon 
ja etnisten osavaltioiden välillä. 
Luonnonvaroista saatujen tulojen 
ja polittisen vallan jako, taloudel-
liset uudistukset ja kokonaisvaltai-
nen kehitys konfliktin runtelemilla 
alueilla ovat keskeisiä. Rauhaa on 
mahdotonta saavuttaa, ellei luoda 
vastuullista ja läpinäkyvää luonnon-
varojen hallintaa. Väkivaltaisten yh-
teenottojen päättäminen edellyttää 
maanomistusoikeuksien turvaa-
mista. Luonnonvarojen, konfliktien 
ja köyhyyden keskinäisriippuvuus 
on vahva. Siksi niiden erilaiset taus-
tasyyt ja mekanismit tulee huomioi-
da Myanmarin talousuudistuksissa 
ja rauhanprosessissa eri tasoilla.

• Kristiina Rintakoski, vaikuttamis-
työn päällikkö, Suomen Lähetys-
seura

www.suomenlahetysseura.fi

Mineraalit
Luonnonvarat osana 

konfliktia Myanmarissa
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Huumekauppa on asekaupan ja 
ihmiskaupan rinnalla yksi suu-
rimmista laittomista tulonlähteis-
tä. Yhdistyneiden kansakuntien 
tavoitteena on tehdä maailmasta 
huumeeton. Tähän tavoitteeseen 
päästäkseen Yhdistyneet kansa-
kunnat perustivat vuonna 1971 
elimen etsimään maanviljelijöille 
vaihtoehtoisia lajikkeita kasva-
tettavaksi sellaisissa maissa joissa 
viljellään kokapensaita (kokaiini) 
ja unikoita (heroiini). 

Samana vuonna Yhdysvallat lan-
seerasi ”sodan huumeita vastaan”. 
Tämän hetkisten laskelmien mu-
kaan Yhdysvallat on satsannut 500 
miljardia dollaria toimenpiteisiin 
jotka rajoittavat raaka-aineiden vil-
jelyä, huumeiden salakuljetusta ja 
kauppaa. Yhdysvallat on joka vuo-
si myrkyttänyt lentokoneista käsin 
ainakin 150 000 hehtaaria koka-
pensaskenttää Kolumbiassa, Perus-
sa ja Boliviassa. Tästä huolimatta 
kokaiiniviljelmät ovat kasvaneet. 

Huumesota vaikuttaa 
miljoonien elämään
Yhdysvaltojen huumesota Latina-
laisessa Amerikassa ei ole antanut 
toivottuja tuloksia. Kokapensaiden 
viljelmät kasvavat ja kokaiinin sa-
lakuljetusta Yhdysvaltoihin ja Eu-
rooppaan ei ole voitu pysäyttää. 
Huumeiden kysyntä Pohjois-Ame-
rikassa ja Euroopassa on suurta ja 
huumeidenkäytön seuraukset vai-
kuttavat miljoonien ihmisten ja hei-
dän perheidensä elämään. 

Voidaan kuitenkin kysyä etteikö 
huumeiden vastainen sota vaikuta 

eniten siviiliväestöihin niissä mais-
sa joissa esim. kokapensaita viljel-
lään. Kun maanviljelijöiden pellot 
myrkytetään, he joutuvat tilantee-
seen, jossa heidän on pakko hakea 
suojelusta paikallisilta aseellisilta 
ryhmittymiltä ja muilta Yhdysval-
tojen ja paikallisen hallinnon vas-
taisilta rikollisryhmiltä. 

Tähän mennessä noin neljä mil-
joonaa köyhää ihmistä on paennut 
kodeistaan huumesodan seurauk-
sena. Niin kauan kuin kysyntä on 
suurta ja huumeiden hinnat korkei-
ta, tilanteeseen ei ole helppoa löytää 
ratkaisua. Pitää myös miettiä sitä, 
miten asiat olisivat kehittyneet, jos 
paikallisille maanviljelijöille olisi 
alun alkaen tarjottu mahdollisuutta 
viljellä muita lajikkeita osana pit-
käntähtäimen avustuspolitiikkaa, 
sen sijaan että heidän satonsa su-
mutettiin myrkyillä. 

Vaihtoehtoja on 
olemassa

Useimmat maanviljelijät pidättäy-
tyvät mielellään kokapensaiden 
ja unikkojen viljelystä, jos sille on 
tarjolla vaihtoehtoisia ja realistisia 
tulonlähteitä. Afganistan on tästä 
esimerkki. Ennen sodan alkamista 
vuonna 1979, afgaanit viljelivät vii-
kunoita, taateleita, pistaaseja, man-
teleita, vihanneksia, leikkokukkia ja 
sitrushedelmiä. Mantelit ja pistaasi-
pähkinät tuovat yhtä suuret voitot 
kuin unikonviljely, mutta niiden 
viljelemisellä on pienemmät työ-
voimakustannukset. Unikonviljely 
vaatii nimittäin intensiivistä työtä. 

Johtuen maassa pitkään kestänees-
tä konfliktista, monet hedelmä- ja 

Huumekasvit

Sota huumeita vastaan
pähkinävijelmät ovat tuhoutuneet 
kun sotivat osapuolet ovat pyyh-
käisseet maan tasalle viljelmille tar-
peelliset keinokastelujärjestelmät. 
Monet maanviljelijät ovat taloudel-
lisista syistä pakotettuja viljelemään 
unikkoa tai heitä pakottavat siihen 
sotaherrat, jotka mielellään vaih-
tavat heroiinia aseisiin. Vuodesta 
2001 alkaen monet maanviljelijät 
ovat puhtaasta epätoivosta joutu-
neet pakotetuiksi yhteistyöhön Ta-
libanin kanssa johtuen amerikkalai-
sesta politiikasta Afganistanissa.

On kuitenkin myös maita, jotka 
ovat olleet menestyksekkäitä huu-
meiden vastaisessa sodassa. Kiina 
aloitti 1950-luvulla kovan huumei-
den vastaisen kampanjan ja onnis-
tui melkein tuhoamaan tämänkal-
taisen toiminnan. Myös useat muut 
aasialaiset maat ovat onnistuneet 
huumeiden vastaisessa sodassa hy-
vin. Thaimaassa monet maanviljeli-
jät ovat esimerkiksi alkaneet viljellä 
kukkia, mikä on hyvä tulonlähde.

Sodan, yhteiskunnassa esiintyvi-
en laittomuuksien ja laittomien 
huumeiden tuottamisen välillä on 
selkeä yhteys. Se politiikka, jota 
viimeisen 40 vuoden aikana on har-
joitettu huumekaupan hävittämi-
seksi, on ollut ollut epäinhimillistä 
ja lyönyt itseään vastaan. Viljelmien 
ruiskuttamiseen, kieltämiseen ja 
kontrollointiin tulee yhdistää satsa-
ukset infrastruktuuriin ja vaihtoeh-
toisiin tulonlähteisiin, jos halutaan 
sellaisia tuloksia, jotka vaikuttavat 
pitkällä tähtäimellä.

• Jan Edström, Vastuuviikon ruot-
sinkielinen projektisihteeri
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Sotatalouden kiertokulku on 
seuraava: aseet ja ammukset 
maksetaan myymällä hallintaan 
saatuja luonnonvaroja. Kauppa-
tavaraksi kelpaavat niin timantit 
ja kulta sekä öljy ja kaasu kuin 
lannoitteissa käytettävä fosfori 
tai elektroniikkateollisuuden tar-
vitsemat maametallit. 

Suomalainen teollisuus on hank-
kinut esimerkiksi maametalleja 
sotaherrojen hallitsemista kaivok-
sista Kongon demokraattisesta ta-
savallasta. Metsäteollisuus on ollut 
mukana aiheuttamassa kiistoja vil-
jelysmaasta Brasiliassa ja Kiinassa, 
rajakiistaa Argentiinan ja Uruguayn 
välille. Sijoitusrahastoihin sijoitta-
neet suomalaiset omistavat YK:n 
asevientikieltoja rikkovaa yritystä. 
Tiedämme meiltä vietyjen aseiden 
päätymisestä ihmisoikeuksia louk-
kaaville hallituksille ja sotiin. 

Suomalaiset yritykset 
maailmalla

Kolmenkymmenen vuoden aikana 
maailma on avautunut meille mut-
ta myös me maailmalle. Yritykset, 
sijoittajat ja kansalaiset joutuvat ot-
tamaan enemmän vastuuta oman 
toimintansa vaikutuksista. 

Kymmenettuhannet suomalaiset 
yritykset ostavat ulkomailta raa-
ka-aineita ja samoin ne vievät omia 
tuotteitaan käytännössä kaikkiin 
maailman maihin. Tiedämmekö 
miten ne liittyvät konflikteihin? Ha-
luammeko tietää? Suomalaiset yri-
tyksistä kuluttajiin eivät voi välttyä 
olemasta tavalla tai toisella yhtey-
dessä konflikteihin ja sotatalouden 
verkkoihin. Mitä voimme tehdä? 

Taistelu on hyvä strategia tavoitella 
muutosta kohti parempaa. Huomio 
tulisi siirtää valtioista ihmisiin ja 

heidän tavoitteisiinsa. Tuskin so-
malialaiset haluavat elää vuodesta 
toiseen sodassa tai tuskin pakista-
nilainen äiti haluaa laittaa lapsensa 
töihin. Mutta miten maa voi kehit-
tyä ja taata taloudellista hyvinvoin-
tia kansalaisille, jos kukaan ei halua 
käydä kauppaa sen kanssa? 

Toimi näin
Ensinnäkin voimme taistella eli 
päättää muuttaa asioita. Esimerkiksi 
avustusjärjestöt totesivat jalkaväki-
miinojen ja rypälepommien tappa-
van enemmän siviileitä kuin sotilai-
ta, jonka takia ne päättivät taistella 
niiden hävittämiseksi maailmasta. 
Aikaansaadut kieltosopimukset vai-
kuttivat myös niiden ulkopuolelle 
jääneisiin maihin. Esimerkiksi Suo-
men on vaikea hankkia kiellettyjä 
ammuksia, koska niitä valmistaa 
enää hyvin harva.

Toiseksi voimme sietää. Esimerkik-
si Suomesta vietyjä sotilasaseita on 
päätynyt muun muassa Ukrainan 
ja Georgian asevoimille ilman, että 
näihin maihin olisi myönnetty vien-
tilupia. Käsitykseni mukaan Suo-
men viranomaiset sietävät tilannet-
ta, koska he kokevat jokaisen aseen 
kontrolloinnin mahdottomaksi. 

Väärinkäytöksiä ei voida kokonaan 
estää, mutta sen ei saa antaa horjut-
taa laittoman asekaupan torjuntaa. 
Vastuu on ensisijassa asekaupassa 
mukana olevilla yrityksillä, niiden 
omistajilla ja niitä valvovilla viran-
omaisilla. Sietämällä samanaikai-
sesti vältetään puuttumasta aseval-
vonnan suurimpiin porsaanreikiin. 
Korjaamalla näitä valuvirheitä pys-
tyttäisiin estämään monen aseen 
päätyminen väärille teille. 

Kolmanneksi voimme vetäytyä. 
Turkmenistanissa on diktaattori, 
Saudi-Arabia loukkaa ihmisoikeuk-

sia, Pakistan käyttää lapsityövoimaa 
ja Somalia on sodassa: siksi näiden 
maiden kanssa tehtävä yhteistyö ei 
ole oikein. Julkisessa keskustelussa 
vetäytyminen esitetään usein ensisi-
jaiseksi vaihtoehdoksi, mutta tilan-
ne ei ole niin mustavalkoinen. 

Kaikissa osissa Somaliaa ei ole 
sotaa tai eivät kaikki käytä Pa-
kistanissa lapsityövoimaa. Joskus 
vetäytyminen on perusteltua. Kol-
misenkymmentä eurooppalaista ja 
yhdysvaltalaista yritystä ovat mu-
kana rakentamassa ydinaseita. Nor-
dea-pankilla oli osa niiden osak-
keista, mutta koska yritykset eivät 
olleet valmiita luopumaan ydinase-
varustelusta, päätti pankki vetäytyä 
niiden omistamisesta. Toiminnalla 
on rajansa ja rahallakin hintansa.

Rakenna rauhaa 
kysymällä

 
Rauhan ja vakauden huolto ei ole 
vaikeaa. Kuluttajan ei tarvitse tar-
kistaa jokaisen ostamansa tuotteen 
taustaa, mutta hänen ei myöskään 
pidä sokeasti luottaa tunnetun tuot-
teen takaavan kaiken olevan kun-
nossa. Suosimalla sertifioituja tuot-
teita pääset jo pitkälle. 

Aina välillä on tarpeen kysyä myy-
jältä mistä raaka-aineista, miten ja 
missä tuote on valmistettu. Samoin 
kannattaa kysyä omistamaltasi yri-
tykseltä, mitä tuotteita, mihin käyt-
töön ja kenelle se niitä myy. Kysy-
minen ei ole häiriköintiä vaan se 
osoittaa sinun olevan kiinnostunut 
siitä millaista maailmaa olemme ra-
kentamassa. Kysymällä voit vaikut-
taa sotatalouden kiertokulkuun.

• Jarmo Pykälä, toiminnanjohtaja  
SaferGlobe

www.saferglobe.fi

Kulutatko rauhaa?
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