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3ESIPUHE

M itä rauha on? Asiaa kysyttäessä saattaa 
saada vastaukseksi, että rauha on sodan 
vastakohta, mutta rauha voi olla myös mie-

lenrauhaa, koulurauhaa tai kristityille vaikkapa Herran 
rauhaa. Laajassa mielessä rauha voidaan määritellä 
vapaudeksi levottomuuksista ja häiriöistä. Rauha  
on sekä käsitteenä, että konkreettisten syy-seuraus-
suhteiden kautta yhteydessä myös turvallisuuteen  
ja yhteiskunnalliseen vakauteen.

Rauhan käsite voidaan jakaa positiiviseen ja ne-
gatiiviseen rauhaan. Negatiivinen rauha tarkoittaa 
yksinkertaisesti sotatilan poissaoloa. Näin ollen  
jopa kansalaisiaan alistavan diktatuurin voidaan 
nähdä toteuttavan negatiivista rauhaa, jos siellä  
ei ole aktiivista sotatilaa. Positiivinen rauha sen  
sijaan tarkoittaa syvempää yhteiskunnallista  
rauhaa, jolloin tasa-arvo ja demokratia toteutuvat. 
Tällainen yhteiskunta mahdollistaa jäsenilleen  
hyvän elämän sortamatta ketään. Rauha, jota 
Changemaker ajaa ja josta tässä materiaalissa  
puhutaan, on positiivista rauhaa. 

Tulevissa luvuissa käsitellään rauhaa siihen eri tavoin 
vaikuttavien poliittisten ongelmien kautta: aseelliset 
konfliktit, ympäristöongelmat, vesi- ja ruokapula sekä 
epätasa-arvo. Aihe olisi voitu jakaa toisinkin, esimer-
kiksi yksilöstä ja tämän perhesuhteista paikallisen ja 
alueellisen yhteisön kautta kansalliselle ja kansainvä-
liselle tasolle. Valitsemamme poliittinen ja globaalilla 
tasolla liikkuva näkökulma edustaa Changemakerin 
arvoja ja toiminnan painopisteitä. On kuitenkin aivan 
yhtä tärkeää pitää mielessä myös pienempi yksilön ja 
yhteisöjen näkökulma ja muistaa, että kriisien keskellä 

on aina tavallisia ihmisiä, jotka sekä kärsivät konflik-
tien seurauksista, että monesti voivat myös toimin-
nallaan vaikuttaa niihin.

Vaikka rauha on tärkeä ja aina ajankohtainen 
aihe, voi se olla monelle myös etäinen ja vaikeasti 
hahmotettava asia. ”Maailmanrauha” voi tuntua jo 
sanana epämääräiseltä ja jopa vanhanaikaiselta. 
Moni voi lannistua ajatuksesta, että rauhan puolesta 
on tehty töitä jo sukupolvien ajan, eikä valmista tule. 
Rauha, vakaus ja turvallisuus, sekä niiden vastakoh-
tana sodat, levottomuudet ja turvattomuus, ovat 
kuitenkin kaikki ihmisen aikaansaamia. Konfliktit ei-
vät synny tyhjästä vaan niissä on taustalla ihmisten 
ahneus, vihanlietsonta tai itsekkyys. Koska jotkut 
toimivat rauhaa vastaan, tarvitaan myös ihmisiä 
kamppailemaan sen puolesta ja rakentamaan 
oikeudenmukaisuutta, yhdenvertaisuutta ja turvaa 
yhteiseen maailmaan.

Käsissäsi oleva Changemakerin Rauhan tekijät  
-aineisto on luotu vastaamaan rauhasta ja rau-
hantyöstä kiinnostuneiden nuorten ja nuorten 
kanssa työtä tekevien tarpeisiin. Toivottavasti se 
auttaa myös sinua ymmärtämään, oppimaan ja 
hakemaan lisää tietoa rauhasta sekä löytämään 
tapoja toimia rauhan puolesta omassa elämässäsi. 
Materiaali sisältää rauhan eri ulottuvuuksien esitte-
lyjä, linkkejä ja vinkkejä lisätiedon löytämiseen sekä 
harjoituksia ja tuntisuunnitelmia, jotka auttavat 
työstämään rauhankysymyksiä ryhmässä.

Helsingissä joulukuussa 2017  
RAUHAN TEKIJÄT -työryhmä
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POHDITTAVAKSI
Miksi rauha luo  

vaurautta ja taloudellinen 
hyvinvointi edesauttaa  

rauhan säilymistä?

?

Kambodzassa raivataan vieläkin 
70–80 -lukujen sisällissodassa 
asennettuja miinoja. Miinoissa 
kuolee tai vammautuu vuosittain 
kymmeniä ihmisiä.



5SODAT JA ASEELLISET 
KONFLIKTIT

S otia ja pienempiä aseellisia selkkauksia on ollut niin 
kauan kuin ihmisiäkin. Sotien puhkeamiseen on mo-
nenlaisia syitä, kuten ihmisryhmien tai vallanpitäjien 

arvovaltataistelut ja taistelut resursseista, esimerkiksi elin-
tilasta, öljystä tai kauppareiteistä. Kylmän sodan aikana 
USA ja Neuvostoliitto kamppailivat ideologisesta herruu-
desta, kun taas keskeisenä tekijänä Persianlahden sodan 
syttymiselle pidetään alueen öljyresursseja. Nykymaail-
massa konfliktit ja levottomuudet ovat valtaosin keskitty-
neet köyhään etelään taloudellisesta puutteesta kärsiville 
alueille, kun taas rikkaan pohjoisen yhteiskunnat ovat 
toisen maailmansodan jälkeen saaneet nauttia pääosin 
vakaasta ja turvallisesta elämästä. Tämä ei ole sattumaa, 
vaan taloudellisen hyvinvoinnin ja yhteiskunnallisen vakau-
den välillä vallitsee molemminpuolinen riippuvuussuhde.

Suomessa meillä on ollut onni elää vapaana aseellisesta 
konfliktista jo yli 70 vuoden ajan, Lapin sodan päätty-
misestä vuonna 1945 asti. Maailmanpoliittiset jännitteet 
ovat kuitenkin aina vaikuttaneet Suomeen, oli kyse sitten 
Venäjän ja USA:n välisistä jännitteistä tai esimerkiksi 
Syyrian sotaa pakenevista turvapaikanhakijoista. Samalla 
Suomi ja suomalaiset voivat tehdä kansainvälisesti paljon, 
joko rauhan eteen tai sitä vastaan. Rauhan puolesta 
toimiviin suomalaisiin lukeutuu muun muassa Nobelin 
rauhanpalkinnon saanut presidentti Martti Ahtisaari, jonka 
perustama konfliktien ehkäisyyn ja ratkaisuun keskittynyt 
Crisis Management Initiative -säätiö (CMI) on nykyään yksi 
maailman johtavista rauhanjärjestöistä. Toisaalta Suomi 
esimerkiksi vie aseita ihmisoikeusloukkauksista tunnettui-
hin ja jopa avointa sotaa käyviin maihin, kuten Turkmenis-
taniin, Jemeniin ja Saudi-Arabiaan.

Lähde: Tukholman kansainvälinen rauhantutkimus instituutti  
SIPRI (tieto vuosilta 2012–2016)

ASEIDEN OSTAJAMAAT

Intia,  
Saudi-Arabia

Yhdistyneet arabiemiirikunnat,
Kiina 

Algeria, Turkki, Australia, Irak, Pakistan, 
Vietnam, Egypti, Yhdysvallat,  
Etelä-Korea, Taiwan, Singapore

yli 10 mrd. 
dollarin arvosta

yli 5 mrd.  
dollarin arvosta

alle 5 mrd.  
dollarin arvosta

Yhdysvallat, 
Venäjä

Kiina, Ranska, Saksa,  
Yhdistynyt Kuningaskunta 

Espanja, Italia, Ukraina, Israel,  
Alankomaat, Ruotsi, Etelä-Korea, 
Sveitsi, Kanada

yli 15 mrd. 
dollarin arvosta

yli 5 mrd.  
dollarin arvosta

alle 5 mrd.  
dollarin arvosta

ASEIDEN MYYJÄMAAT

MAAILMAN TOP 15



6

KONFLIKTIT MAAILMASSA 2017

Vuoristo-Karabah (Afganistan)
Afganistan 
Keski-Afrikan tasavalta
Kongon demok. tasavalta
Myanmar
Pohjois-Korea
Etelä-Sudan
Meksiko
Somalia
Jemen
Pakistan
Syyria
Libanon
Egypti 

Mali
Etelä-Kiinan meri 
Ukraina 
Irak
Palestiina
Nigeria (Boko Haram)
Libya
Turkki (Kurdialueet)
Venäjä (Pohjois-Kaukasus  
   ja Tšetšenia)
Uiguurialueet Kiinassa
Intian ja Pakistanin rajakiista
Burundi

LUE LISÄÄ
Saferglobe.fi  

Asevientiraportti:  
www.saferglobe.fi/armsreport/ 

(materiaalia suomeksi  
ja englanniksi)



7Kambodzassa siivotaan vieläkin 
maamiinoja 70-80 –luvuilla käydystä 
sodasta. Vuosittain kymmenet 
ihmiset menettävät henkensä tai 
raajansa miinoissa.

Miljoonat syyrialaiset ovat joutuneet 
pakenemaan maastaan sisällissodan 
sytyttyä vuonna 2011. Kuvan perhe 
on ylittämässä Unkarin rajaa  
syksyllä 2015.



8 NUORET OSANA 
KONFLIKTEJA

M aailmassa on nyt yli 1,8 miljardia 10–25 
-vuotiasta nuorta, enemmän kuin koskaan 
ennen. Sota- ja konfliktialueilla nuoret muodos-

tavat huomattavan osan levottomuuksista kärsivästä 
väestöstä, mutta eivät silti useinkaan pääse osalliseksi 
päätöksenteosta, kun konfliktien lopettamisesta  
neuvotellaan. Sen sijaan he ovat vaarassa tulla vär-
vätyiksi armeijoihin ja muihin aseellisiin ryhmittymiin, 
usein vasten tahtoaan. Levottomuuksista, köyhyydestä 
ja/tai sosiaalisista ongelmista kärsivät ihmiset ja erityi-
sesti nuoret ovat vaarassa myös radikalisoitua ja 
liittyä osaksi väkivaltaisin keinoin tavoittei-
taan ajavia ääriliikkeitä. 

Nuoret ovat ratkaisevassa asemassa 
rakentamassa rauhaa, vastusta-
massa ääriliikkeiden valtaa ja eh-
käisemässä tulevia konflikteja. YK:n 
päätöslauselma 2250:n tarkoitus on 
vahvistaa nuorten vaikutusmahdol-
lisuuksia kaikilla yhteiskunnan tasoilla 
omasta perheestä ja yhteisöstä aina 
kansainväliseen päätöksentekoon asti. 
Päätöslauselmassa vaaditaan valtioita edistä-
mään kaikenlaisten nuorten vaikutusmahdollisuuksia, 
tunnustamaan nuorten erityinen näkökulma ja heidän 
tarpeensa poliittisessa päätöksenteossa ja rahoitusta 
jaettaessa sekä ottamaan nuoret mukaan esimer-
kiksi rauhanneuvotteluihin. Valtioita vaaditaan myös 
suojelemaan nuorten elämää ja ihmisoikeuksia sekä 
tutkimaan ja asettamaan syytteeseen mahdolliset 
ihmisoikeusrikkomukset nuoria kohtaan.

LUE LISÄÄ  
RADIKALISAATIOSTA

Globalistin teemanumero 1/2015:
www.changemaker.fi/

ajankohtaista/globalisti/
globalisti-12015/

Sisäisen konfliktin tieltä pakolaisiksi 
joutuneet lapset pääsivät vihdoinkin 
takaisin kotiin. Omeonin kylä, Uganda.
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Rwamwanjan pakolaisleirin ammattikoulun oppilaita. Kuvassa 
joulukuussa 2015 ammattiopinnot aloittaneita opiskelijoita.

Vuonna 2015 julkaistu päätöslauselma 
2250 on YK:n ensimmäinen nuorten 
asemaa ja roolia päätöksenteossa,  
sodassa ja rauhassa käsittelevä 
julistus koskaan ja siksi sen merkitys 
on huomattavan suuri. Mutta tiesitkö, 
että 2250 syntyi suomalaisten nuor-
ten aloitteesta?

Suomalaiset nuorisojärjestöt Suo-
men Nuorisoyhteistyö – Allianssi ja 
Suomen partiolaiset yhdessä Suomen 
YK-liiton kanssa halusivat vahvistaa 
nuorten roolia ja auttaa heitä voi-
maantumaan erityisesti rauhanpro-
sesseissa. Syynä oli huoli siitä, että 

POHDITTAVAKSI
Miltä tuntuu ajatella sotaa  

ja rauhaa? Tuntuuko pelottavalta 
tai liian suurelta vai esimerkiksi 

haasteelta ja innostavalta?  
Miten yrittäisit vaikuttaa  

näihin asioihin?

?
nuoret kantavat väkivallan taakkaa 
ilman oikeutta osallistua konflikteihin 
johtaviin päätöksiin. Asia nähtiin paitsi 
oikeudenmukaisuus- ja tasa-arvoky-
symyksenä, myös turvallisuuteen ja 
rauhaan liittyvänä asiana. 

Järjestöt päättivät, että paras ja tehok-
kain tapa edistää nuorten asemaa olisi 
saada YK:n turvallisuusneuvosto laati-
maan asiasta päätöslauselma. Niinpä 
järjestöt laativat aloitteen päätöslau-
selmasta ja luovuttivat sen vuonna 2011 
SuomiAreenassa YK:n pääsihteeri Ban 
Ki-moonille. Pääsihteeri vei aloitteen 
eteenpäin, aina päätöslauselmaksi asti. 

HYVÄÄ SUOMESTA – PÄÄTÖSLAUSELMA 2250
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Sadat tuhannet ihmiset menettivät 
kotinsa Nepalin maanjäristyksissä 
vuonna 2015. Katastrofi vaikutti arviolta 
kahdeksan miljoonan ihmisen elämään.

YMPÄRISTÖTURVALLISUUS

M onikaan ei välttämättä ajattele, että ympä-
ristö ja rauha liittyvät toisiinsa, vaan mieltää 
ne kokonaan erillisiksi kysymyksiksi. Osana 

luonnon kiertokulkua ihminen on kuitenkin aina 
riippuvainen ympäristöstä. Yksikin luonnonkatastrofi 
voi suistaa kokonaisen valtion raiteiltaan äärimmäi-
sen nopeasti. Näin kävi esimerkiksi Haitissa, joka ei 
ole vieläkään toipunut sinne vuonna 2010 iskeneen 
valtavan maanjäristyksen tuhoista.

Samalla ihmisen kestämätön ja lyhytnäköinen 
toiminta häiritsee luonnon tasapainoa tavoilla, 
jotka suoraan aiheuttavat katastrofeja. Teollisuuden 
päästöt, öljyvuodot, kaivostoiminta, metsähakkuut 
ja niiden aiheuttama maaperän eroosio sekä liiken-
teen päästöt ovat esimerkkejä tällaisesta ihmisen 
toiminnasta. Laajin ja vakavin näistä häiriöistä on 
ilmastonmuutos, jonka vaikutus näkyy muun muas-
sa kuivuutena ja metsäpaloina lämpimissä maissa 
sekä hirmumyrskyinä, jotka uhkaavat erityisesti 
pieniä saarivaltioita ja rannikkoalueita. Huomatta-
vaa on myös, että usein saastuttamiseen syylliset 
ovat aivan eri ihmisiä kuin saastumisen seurauksista 
kärsimään joutuvat.

Ympäristöongelmat, kuten ilmastonmuutos, voivat  
vaikuttaa turvallisuuteen suoraan tai välillisesti, 
esimerkiksi aiheuttamalla kehitysmaihin talousvai-
keuksia, jotka jatkuessaan ovat yksi keskeinen 
poliittista levottomuutta aiheuttava tekijä. Tällainen 
levottomuus voi pahimmillaan kääntyä väkivaltai-
seksi. Näin uskotaan käyneen muun muassa 
Syyriassa ennen vuoden 2011 kansannousua ja siitä 
alkunsa saanutta sisällissotaa.

Luonnonkatastrofi voi tuhota sen tielle joutuneen alu-
een niin täydellisesti, että se muuttuu elinkelvottomak-
si. Tällöin esimerkiksi tulvan, tulipalon, kuivuuden tai 
myrskyn tieltä paenneet ihmiset eivät voikaan palata 
kotiinsa katastrofin mentyä ohi, ainakaan ilman huo-
mattavaa, myös kansainväliseltä yhteisöltä tulevaa 
panostusta alueen jälleenrakennukseen. Koska ilmas-
tonmuutos tulee lisäämään ja pahentamaan tällaisia 
luonnon ääri-ilmiöitä, tutkijat pelkäävät, että suuret 
ihmisjoukot joutuvat tulevaisuudessa ilmastopakolai-
siksi. Tällainen mahdollisuus on pelottava, koska siitä 
seuraisi sekä suurta inhimillistä hätää, että poliittisia  
ja taloudellisia ongelmia.
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POHDITTAVAKSI
Mitä mieltä olet artikkelin  

väitteestä, että ilmastonmuutos 
vaikutti sisällissodan syttymiseen 

Syyriassa?

?LUE LISÄÄ
 Yle.fi:  

Köyhimmistä köyhin Haiti jäi taas 
luonnon katastrofin kynsiin  

www.yle.fi/uutiset/ 
3-9208695

Ilmastonmuutos saattoi olla yksi 
syy siihen, miksi Syyrian kansan-
nousu alkoi keväällä 2011. Tuoreen 
tutkimuksen mukaan maahan 
iskenyt kuivuuskausi aiheutti 
muuttoliikkeen, jonka vaikutukset 
antoivat pontta myös kansan-
nousulle.

Syyrian hedelmällistä pohjois-
osaa kuritti vuosina 2006–2010 
kuivuus, joka pudotti maan maa-
taloustuotantoa kolmanneksella. 
Jopa puolitoista miljoonaa ihmis-
tä joutui lähtemään maaseudulta 
kaupunkien laitamille, jossa väes-
töpainetta aiheuttivat jo valmiiksi 
Irakin pakolaiset. Samaan aikaan 
kaupungeissa kyti tyytymättö-

TUTKIMUS: ILMASTONMUUTOS VAIKUTTI 
SYYRIAN SISÄLLISSODAN SYTTYMISEEN 

myys hallituksen väärinkäytöksiin, 
kerrotaan Proceedings of the Natio-
nal Academy of Sciences -lehdessä 
julkaistussa tutkimuksessa.

”Kaupunkialueilla, jotka olivat jo 
valmiiksi resurssien suhteen kes-
tävyyden rajoilla, tapahtui valtava 
väestömuutos lyhyessä ajassa. 
Tällainen nopea väestömuutos luo 
epävakautta”, sanoo tutkimusta 
tehnyt Kalifornian yliopiston tutkija 
Colin Kelley.

Hän muistuttaa, ettei tutkimus väi-
tä kuivuuden aiheuttaneen sodan. 
Se oli kuitenkin yksi tekijä tapahtu-
mien ketjussa.

Tutkijat uskovat, että juuri ihmi-
sen aiheuttama ilmastonmuutos 
aiheutti myös kuivuuden. Suuri osa 
Syyriasta kuuluu hedelmällisen 
puolikuun alueeseen, jossa säätila 
vaihtelee muutenkin. Vuoden 1900 
jälkeen alue on kuitenkin läm-
mennyt 1–1,2 astetta, ja sateisen 
kauden sateet vähentyneet 10 
prosenttia. Luonnollinen vaihtelu ei 
selitä tätä, tutkijat sanovat.

Kaikki eivät ole tutkimuksesta 
samaa mieltä. Brittilehti Guardianin 
haastatteleman alankomaalaisen 

Nijmegenin yliopiston tutkijan  
Francesca de Châtelin mukaan  
kansannousu liittyy kuivuutta 
enemmän hallituksen epäon-
nistumiseen hoitaa kuivuus, 
laajempiin tyytymättömyyden 
tunteisiin maaseudulla sekä 
eriarvoisuuteen köyhien ja 
rikkaiden sekä maa seudun ja 
kaupunkien välillä. Kansannousu 
ei hänen mielestään olisi alkanut 
myöskään ilman muiden maiden 
esimerkkiä.

Teksti: Teija Laakso
Artikkeli on ilmestynyt  
www.maailma.net –sivustolla 
6.3.2015.
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LUE LISÄÄ 
Maailma.net:  

Ympäristöpakolaisuus, ilmastopakolaisuus 
vai ilmastonmuutoksesta johtuva 

pakkomuutto?
www.maailma.net/nakokulmat/

ymparistopakolaisuus-ilmastopakolaisuus-
vai-ilmastonmuutoksesta-johtuva-

pakkomuutto

ei dataa

ILMASTONMUUTOKSELLE 
HAAVOITTUVIMMAT MAAT

erittäin haavoittuvainen 

vähemmän haavoittuvainen 

Lähde: University of Notre Dame
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POHDITTAVAKSI
Mitä ilmastopakolaisuus merkitsee 

A. pakolaisille itselleen, 
B. heitä vastaanottaville maille, 

C. kansainväliselle yhteisölle?

?
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POHDITTAVAKSI
Tutkijoiden mukaan maapallo kestäisi 

ja pystyisi ruokkimaan 10 miljardia 
ihmistä. Uskotko väitteeseen? Jos näin 
on, miksi niin monet näkevät nälkää?

?



15VESI- JA RUOKATURVA

Y ksikään yhteiskunta ei voi rakentaa kestävää ja 
vakaata tulevaisuutta panostamatta lapsiin ja 
nuoriin. Lasten ja nuorten terveys, hyvinvointi ja 

kouluun pääsy ovat onnistumisen edellytys, kun yhtei-
söjä yritetään auttaa nostamaan itsensä köyhyydestä. 
Näitä tavoitteita ei kuitenkaan voida saavuttaa puuttu-
matta aliravitsemukseen ja puhtaan veden puutteeseen.

Joka neljäs maailmaan syntyvä lapsi kärsii aliravitse-
muksesta. Likainen vesi tappaa enemmän ihmisiä kuin 
sodat. Ruoka- ja vesiturvallisuuteen liittyvät ongelmat 
rampauttavat niistä kärsivien alueiden kasvumahdolli-
suuksia pitkälle tulevaisuuteen, sillä lapsuuden aliravit-
semus heikentää lasten kehitystä ja haittaa esimerkiksi 
myöhempää oppimiskykyä.

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n mukaan 
maailmassa oli vuonna 2017 pahin nälänhätä sitten 
toisen maailmansodan. Nälkään on monia syitä, osa 
niistä kuivuuden ja tulvien tavoin luonnollisia, osa ihmi-
sen aiheuttamia. Monet nälän syyt ovat alkuperältään 
poliittisia ja taloudellisia ja kytkeytyvät laajempaan 
epätasa-arvoon globaalin pohjoisen ja etelän välillä. 
Tällaisia syitä ovat esimerkiksi kehitysmaiden taloutta 
ja sitä kautta ruokahuoltoa rampauttavat velat sekä 
ruoan hinnan heittelehtiminen maailmanmarkkinoilla. 
Pahinta ruuan ja veden puute on pitkäaikaisista konflik-
teista kärsivillä alueilla, kuten Etelä-Sudanissa, Jeme-
nissä ja Somaliassa, joissa sotatila tekee mahdotto-
maksi jatkuvan ja riittävän ruoan tuotannon ja -jakelun.

Nälkä pakottaa ihmisiä myös pois kotiseuduiltaan, pako-
laisiksi. Maailman ruokaohjelman (WFP) mukaan tämä 
on erityisen tyypillistä muun muassa Bangladeshista 

LUE LISÄÄ 
ALIRAVITSEMUKSEN 

VAIKUTUKSISTA LAPSIIN 
Kepa: 

Aliravitsemus näivettää  
lapsia ja taloutta  

www.kepa.fi/uutiset-media/uutiset/
raportti-aliravitsemus- 

naivettaa-lapsia-ja-taloutta

Aliravitsemus 
erityisesti sikiö- 
ja vauva-aikana 
aiheuttaa vakavia, 
koko elämän kestäviä 
oppimisvaikeuksia. 
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sekä Länsi- ja Itä-Afrikasta paenneiden tapauksissa. 
Myös aseellisten konfliktien jaloista, esimerkiksi Lähi-
idän levottomista maista pakeneville huoli ruoan ja 
veden saannista on merkittävä syy lähteä. Joissain 
tapauksissa pakolaisuus itsessään jopa pahentaa ruo-
katurvattomuutta, koska olosuhteet matkan aikana ovat 
arvaamattomat ja esimerkiksi salakuljettajat saattavat 
periä kohtuuttomia maksuja, joiden takia pakeneville ei 
jää rahaa ruokaan.

Suurin osa maailman pakolaisista päätyy leireille lähel-
lä lähtömaitaan alueille, jotka nekin ovat kehitysmaita. 

Esimerkiksi Iranissa asuu arviolta jopa 2,5 miljoonaa 
afganistanilaista, rutiköyhässä Bangladeshissa on tällä 
hetkellä jo yli 800 000 Myanmarin rohingyaa ja Ugan-
dan Bidi Bidissa, maailman suurimmalla pakolais-
leirillä, asuu arviolta ainakin 270 000 Etelä-Sudanin 
konfliktia paennutta ihmistä. Näin suuret ihmisjoukot,  
jotka konfliktin jatkuessa voivat joutua elämään 
pakolaisina jopa vuosikymmeniä, voivat kuormittaa 
vakavasti isäntävaltioidensa taloutta. Tämä saattaa 
aiheuttaa myös näissä valtioissa ilmapiirin kiristymis-
tä ja vihaa pakolaisia kohtaan, jatkaen ja laajentaen 
turvattomuuden kierrettä. 



 

5 10 15 20 25 30

RIITTÄMÄTTÖMÄSTI KALOREITA  
RAVINNOSTAAN SAAVIEN OSUUS  
ERI ALUEIDEN VÄESTÖSTÄ 2012

Latinalainen Amerikka  

Pohjois-Afrikka 

Saharan eteläpuolinen Afrikka 

Lähi-itä 

Kaukasus ja Keski-Aasia

Eteläinen Aasia 
(Intian niemimaa naapureineen) 

Kaakkois-Aasia

Itä-Aasia 

Oseania

Kehittyneet maat

Lähde: Karttunen ym. (2014), Nälkä ja yltäkylläisyys: 
Ruokaturva maailmassa. Gaudeamus.
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 10,1 % 

26,8 % 

 2,7 % 

8,3 %

Raju kuivuus koetteli Pohjois-, 
Etelä- ja Itä-Afrikkaa vuonna 2016 
vaikuttaen kymmenien miljoonien 
ihmisten elämään. Aukeaman kuvat 
ovat Somalimaasta. 
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 T urvallisuus ei ole ainoastaan vapautta väkival-
lan uhasta. Turvallisuutta on myös tieto siitä, 
että omalla perheellä on ruokaa pöydässä 

huomennakin ja että itsellä ja läheisillä on mahdol-
lisuus kouluttautua, saada töitä ja hankkia riittävä 
toimeentulo. Jos yksilö ei voi luottaa näiden perus-
asioiden toteutumiseen, saattaa hän kokea turvat-
tomuutta, turhautumista ja jopa vihaa. Turvallisuus 
ei toteudu myöskään, jos yksilö ei voi elää vapaana 
syrjinnästä. Rauhasta ei siis voida puhua käsittele-
mättä inhimillistä ja taloudellista eriarvoisuutta niin 
kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla.

Ympäristöturvallisuuden yhteydessä mainittiin jo, 
että globaalin etelän pitkäkestoiset konfliktit kulkevat 
käsi kädessä taloudellisen ahdingon kanssa, toinen 
toistaan ruokkien. Etelä-Sudanin nälänhätä johtui 

osaksi pitkään jatkuneesta sodasta. Ääriliikkeet eri-
tyisesti Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä ovat saaneet 
jalansijaa aluetta piinaavan pitkäkestoisen taantuman 
ja nuorisotyöttömyyden aiheuttamasta katkeruudesta 
ja turhautumisesta. Maailman vähiten kehittyneiden 
maiden tiellä on useita rampauttavia ja köyhyydestä 
itsestään kumpuavia ongelmia: muun muassa sisäiset 
konfliktit, järjestäytynyt rikollisuus, korruptio ja velat 
globaalille pohjoiselle. 

Globaalin etelän taloudellinen alikehittyneisyys on glo-
baalin pohjoisen eli niin kutsuttujen länsimaiden syytä, 
sillä sekä kolonialismin aikana, että sen jälkeen aina 
nykypäivään asti etelän luonnonvaroja ja ihmisiä on hy-
väksikäytetty ja riistetty. Siirtomaa-aikana tämä riisto 
tapahtui muun muassa väkivallalla uhaten, mutta ny-
kyään se perustuu olemassa olevaan epätasa-arvoon ja 
riippuvuuteen: koska globaalin etelän maille myönnet-
tiin siirtomaa-ajan jälkeen massiivisia lainoja, joita ne 
eivät ole pystyneet maksamaan takaisin, ne ovat köyhiä 
ja niiden talous on riippuvaista pohjoisen avusta ja sen 
kanssa käydystä kaupasta. Pohjoisen maat ja suuryri-
tykset hyväksikäyttävät ja ylläpitävät tätä riippuvuutta 
muun muassa eurooppalaisen maatalouden tuilla, epä-
reiluilla tullimaksuilla ja vastaavilla maailmantalouden 
rakenteilla. Samalla pohjoisessa nautitaan hyvinvoinnis-
ta ja turvallisuudesta, jotka ovat osittain kehitysmaiden 
kustannuksella kerätyn vaurauden ansiota. 

Kuten valtiotasolla, myös yksilöiden mittakaavassa eri-
laiset turvattomuuden muodot kasautuvat usein samoille 
ihmisille. Syrjintä on yksilöihin ja ryhmiin kohdistuvaa 
huonoa kohtelua, joka perustuu johonkin ominaisuuteen, 
kuten köyhyyteen, työttömyyteen, sukupuoleen,  

TEHTÄVÄ
Lue artikkeli:  

Isot rahavirrat karkaavat kehitysmaista,  
www.maailma.net/nakokulmat/ 

isot-rahavirrat-karkaavat-kehitysmaista

Selvitä artikkelia hyödyntäen, mitä on 
pääomapako ja miten se vaikuttaa 

kehitysmaiden mahdollisuuksiin vaurastua.

?
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LUE LISÄÄ 
Maailman kuvalehti:  

Näin meidän hyvinvointimme on  
revitty toisten selkänahasta,  

www.maailmankuvalehti.fi/2017/6/
pitkat/nain-meidan-hyvinvointimme-

revitty-toisten-selkanahasta

Koulupoikia Wattamimin 
yläkoululla Kambodzassa. 
Koululla on siivouspäivä 
eivätkä lapset siksi  
ole koulupuvuissa.



Yhä useammat yhteisöt ja järjestöt 
sitoutuvat yhdenvertaisuuteen, 
esteettömyyteen ja 
syrjimättömyyteen.
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etniseen taustaan, vakaumukseen, uskontoon, vammai-
suuteen, sairauteen ja niin edelleen. Tiedetään, että sa-
mat ihmiset saattavat joutua syrjityksi usealla eri tavalla. 
Esimerkiksi vähävaraisuus on tilastollisesti yleisempää 
etnisiin vähemmistöihin kuuluvien ihmisten keskuudessa 
muun muassa työhönotossa tapahtuvan rasismin takia. 
Suomessakaan eri lähtökohdista tulevilla ihmisillä ei siis 
todellisuudessa ole tasa-arvoisia menestymisen mahdol-
lisuuksia vaan käytännössä esimerkiksi hyvän ammatin 
tavoitteleminen voi olla paljon vaikeampaa taustoista 
riippuen. Siksi hankalista lähtökohdista ponnistavia ihmi-
siä pitää joskus tukea enemmän kuin muita.

Syrjintä on epäoikeudenmukaista ja aiheuttaa yksilölle 
monenlaisia henkilökohtaisia ja sosiaalisia ongelmia 

harrastuksista ja kaveriporukasta ulos joutumisesta 
aina mielenterveysongelmiin, koulutuksen katkeami-
seen ja jopa rikollisuuteen. Yksilöiden ongelmat ovat 
myös aina yhteiskunnan ongelmia, sillä kun tarpeeksi 
moni yksilö voi pahoin, se vaikuttaa myös ympäröi-
vään yhteiskuntaan. 

Eriarvoisuus, epäoikeudenmukaisuus ja syrjintä 
ovat yhteiskunnallisia ja globaaleja epäkohtia, jotka 
ylläpitävät ihmisryhmien välisiä jännitteitä ja me/he 
-jaottelua. Ne voivat johtaa levottomuuksiin, yhteen 
ihmisryhmään kohdistettuun järjestelmälliseen 
sortoon ja jopa aseellisiin konflikteihin. Siksi yhden-
vertaisuus, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo ovat 
rauhantyön erottamattomia kulmakiviä.

POHDITTAVAKSI
Millä tavoilla eriarvoisuutta pyritään  

poistamaan Suomessa? Mitkä julkiset  
palvelut tukevat heikompiosaisia? Vinkki!  

Mieti A. Lainsäädäntöä, B. Palveluita.  
Miten Suomi voisi parantaa  

yhdenvertaisuuden toteutumista?

?



21RAUHA JA MITEN  
SE TEHDÄÄN

 G lobaalien, rauhaa uhkaavien ongelmien edessä 
saattaa tuntea itsensä voimattomaksi. Mitä 
yksittäinen ihminen voi tehdä ilmastonmuutosta 

vastaan? Mitä Suomesta käsin voidaan tehdä sotien 
lopettamiseksi? Miten voimme auttaa nälänhädästä, 
sorrosta tai köyhyydestä kärsiviä ihmisiä? 

Ihmisten aiheuttamat ongelmat ovat ihmisten ratkais-
tavissa. Tämän perusperiaatteen pohjalta toimivat kaik-
ki ne järjestöt, ryhmittymät ja yksittäiset ihmiset, jotka 
käyttävät omaa aikaansa ja voimavarojaan yhteiskun-
nallista työtä tehden. Ja se työ kannattaa. Sota, rauha 
ja yhteiskunnan toimivuus ei ole pelkästään johtajien, 
poliitikkojen ja valtaapitävien käsissä vaan myös akti-
vistit, kansalaisjärjestöt ja muut vaikuttajat ovat vuosien 
aikana muuttaneet maailmaa monin tavoin. 

Vuonna 2003 Liberian naisten massaliike pakotti maan 
johdon solmimaan rauhan vuosia kestäneen sodan 
jälkeen. Ympäristöjärjestöjen historia on täynnä kampan-
joimalla ja julkista mielipidettä muokkaamalla aikaan-
saatuja pieniä ja suurempia voittoja: Esimerkiksi vuosia 
kestänyt työ ilmastonmuutoksen torjumiseksi huipentui 
Pariisin ilmastosopimuksen solmimiseen vuonna 2015. 
Kehitysyhteistyöjärjestöt, kuten Kirkon Ulkomaanapu, 
pystyvät tekemään pitkäjänteistä työtä kehitysmaissa, 
koska vapaaehtoiset Suomessa auttavat keräämään 
varoja, joilla toimintaa voidaan toteuttaa. 

Tavallinen suomalainenkin pystyy edistämään rauhaa 
ja turvallisuutta konkreettisesti ja monin eri tavoin. 
Sosiaalisista ongelmista kärsiviä ihmisiä voi auttaa 

suoraan ja kasvokkain, esimerkiksi ryhtymällä tuki-
henkilöksi. Avuntarvitsijoita lähellä ja kaukana voi 
auttaa lahjoittamalla avustustyötä tekeville järjestöille 
rahaa tai auttamalla niitä keräämään varoja erilaisten 
keräysten, ravintolapäivien ja tempausten avulla. Ja 
jokainen meistä voi vaikuttaa oikeudenmukaisuuden 
toteutumiseen ympäristössään puuttumalla vääryyk-
siin nähdessään niitä ja asettumalla niiden puolelle, 
joita kohdellaan huonosti.

Nykyään on myös yleistä kiinnittää huomiota yksityisiin, 
oman elämän valintoihin ja niiden eettisyyteen ja  
ekologisuuteen. Moni välttää turkiksia ja eläimillä tes-
tattua kosmetiikkaa, vegaaninen ruokavalio kasvattaa 
suosiotaan ja muissakin kulutusvalinnoissa suositaan 

Valmisteilla banderolli. Katutempauksilla ja 
mielenosoituksilla herätellään julkista keskustelua.
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Poliitikoilla on vaikutusvaltaa ja 
näkyvyyttä, josta on hyötyä, kun 
halutaan herättää keskustelua ja 
vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen.

vastuullisiksi tunnettuja tai uskottuja yrityksiä. Kun tällai-
set valinnat kasvattavat suosiotaan, ne voivat parhaim-
millaan muuttaa suurten yritysten toimintatapoja ja siten 
niiden merkitys voi olla suuri. Edes suurten ihmisryhmien 
kulutusvalinnat eivät silti yksinään riitä maailman muut-
tamiseen, sillä niiden avulla voidaan parhaimmillaankin 
vaikuttaa vain liikeyritysten toimintaan. Aloittelevalle vai-
kuttajalle ne ovat silti erinomainen tapa aloittaa tiedos-
tavampi elämä, perehtyä erilaisiin eettisiin kysymyksiin ja 
näyttää lähiympäristölle hyvää esimerkkiä.

Viralliseen päätöksentekoon voi vaikuttaa edustukselli-
sesti tai suoraan, äänestämällä ja asettumalla vaaleissa 
ehdolle sekä muun muassa tekemällä vetoomuksia ja 
kansalaisaloitteita ja osallistumalla avoimiin keskuste-
lutilaisuuksiin poliitikkojen kanssa. Esimerkiksi Suomen 
asekauppa tapahtuu eduskunnan siunauksella, sillä asei-
den vientiin täytyy saada lupa puolustusministeriöltä ja 
siksi asevientiä ihmisoikeuksia rikkoviin maihin vastusta-
vien kannattaa painostaa asiasta päättäviä poliitikkoja. 

Poliitikkoihin vetoaminen on kuitenkin kaksiteräinen 
miekka, sillä poliitikot pyrkivät miellyttämään omia ää-
nestäjiään ja tulemaan tehtäviinsä uudelleen valituiksi ja 
siksi saattavat jättää huomiotta mielipiteet, joiden arve-
levat olevan vähemmistössä äänestäjiensä keskuudessa. 
Siksi kansalaisvaikuttamisen ydinaluetta onkin aina ollut 
myös mielipidevaikuttaminen. Mielipidevaikuttamisella 
yritetään nostaa itselle tärkeän asian näkyvyyttä julki-
sessa keskustelussa ja kääntää enemmistön mielipide 
omalle puolelle. Yleisen mielipiteen kääntäminen on 
hidasta ja yksittäisen aktivistin kannalta joskus turhaut-
tavaa, sillä tavoitteiden saavuttamiseen voi mennä jopa 
vuosikymmeniä. Onnistuessaan se on kuitenkin tehokas 
tapa vaikuttaa monenlaisiin toimijoihin päätöksente-
kijöistä liikeyrityksiin sekä yksittäisiin ihmisiin ja siten 
jopa historian kulkuun. Vaikka muutosta ei heti näkyisi, 
vaikuttamistoiminnassa ei pidä luovuttaa!

POHDITTAVAKSI
Muistele tilannetta, jossa tarvitsit 

itse tukea tai sinua kohdeltiin 
kaltoin. Miltä se tuntui? Mitä 

kohtelua toivoit saavasi muilta?

?
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Liberian toinen sisällissota alkoi 
vuonna 1999 ja sitä käytiin kolmen 
osapuolen välillä: vastakkain oli 
kaksi kapinallisryhmää ja Liberian 
hallinto. Sota päättyi vuonna 2003, 
mutta ei yhdenkään osapuolen 
voittoon vaan Liberian naisten his-
torialliseen kansanliikkeeseen.

Kristityt ja islaminuskoiset naiset 
yhdistivät voimansa Women of 

Liberia Mass Action For Peace  
-kansanliikkeessä, joka järjesti usei-
ta väkivallattomia mielenosoituksia 
sotaa vastaan ja onnistui lopulta 
painostamaan maan presidentin 
rauhanneuvotteluihin kapinallis-
johtajien kanssa. Ghanassa pidetyt 
neuvottelut uhkasivat kuitenkin 
päättyä tuloksettomina ja silloin 
naiset puuttuivat asiaan tekemällä 
jotain ennenkuulumatonta: 

Naiset kerääntyivät neuvottelu-
huoneen ulkopuolelle ja telkesivät 
neuvottelevat miehet sisään. Naiset 
kieltäytyivät päästämästä neuvot-
telijoita ulos, ennen kuin aselepo oli 
saatu solmittua ja kun virkavalta 
yritti häätää heitä, he uhkasivat 
riisua itsensä alastomiksi. Uhkaus 
tepsi ja rauha saatiin solmittua.

Naisten elämä Liberiassa on nykyään 
hyvin erilaista kuin sisällissodan vuosina, 
mutta jälleenrakentamiseen on mennyt 
aikaa. Sarahin (oik.) koti poltettiin sodan 
aikana. Kymmenen vuotta myöhemmin 
hän johti naisten kerhoa, jonka toiminnan 
tuotoilla kustannettiin kymmeniä lapsia 
kouluun. (Kuva ja tiedot vuodelta 2014) 

LIBERIAN ROHKEAT NAISET

POHDITTAVAKSI
Mitä vaikuttamisen ja  

osallistumisen tapoja keksit itse?

?
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CHANGEMAKERISSA 
NUORET VAIKUTTAVAT

Changemaker on globaalin oikeu-
denmukaisuuden puolesta toimiva, 
13–35 -vuotiaiden nuorten ja nuorten 
aikuisten verkosto. Yhdessä keksim-
me konkreettisia keinoja rauhan, 
ihmisoikeuksien ja luonnon hyvin-
voinnin puolesta toimimiseen ja puu-
tumme epäoikeudenmukaisuuteen.

Changemaker vaikuttaa poliitikkoi-
hin, yksittäisiin ihmisiin, yrityksiin ja 
kirkkoon, joiden toiminta vaikuttaa 
koko yhteiseen maailmaamme. 

Toiminta on nuorista lähtevää ja 
heidän omaehtoisesti toteuttamaa. 
Verkosto toimii sekä valtakunnalli-
sesti että paikallisesti.

Changemakerin jäsenyys on 
ilmaista ja toimintamme helppoa, 
konkreet tista ja vaikuttavaa. Osana 
verkostoa pääset keräämään nimiä 
vetoomuksiin, järjestämään tapah-
tumia, osallistumaan koulutuksiin 
ja keskustelutilaisuuksiin, tempaa-
maan, kampanjoimaan ja paljon, 

Changemakerin vapaaehtoisia 
keräämässä nimiä vetoomukseen 
liikakalastuksen lopettamiseksi 
vuonna 2016.

paljon muuta. Changemaker on 
puoluepoliittisesti sitoutumaton ja 
uskonnon ja elämänkatsomuksen 
suhteen avoin järjestö, johon kaikki 
sen arvoihin sitoutuvat nuoret ovat 
tervetulleita!

Changemaker toimii Kirkon Ulko-
maanavun yhteydessä. Suomen 
Changemaker on perustettu vuonna 
2004 ja se on osa kansainvälistä 
Changemaker-verkostoa. Tervetu-
loa mukaan changemakeriin!
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Kirkon Ulkomaanapu on Suomen 
suurin kehitysyhteistyöjärjestö ja 
toiseksi suurin humanitaarisen avun 
antaja. KUA:n työn perustana on 
kolme perustavaa oikeutta: oikeus 
rauhaan, oikeus laadukkaaseen kou-
lutukseen ja oikeus toimeentuloon.

KUA tekee pitkäjänteistä kehitys-
yhteistyötä yhteensä 13 maassa 
kaikkein köyhimpien ihmisten kanssa 
uskontoon, etniseen taustaan tai po-
liittiseen vakaumukseen katsomatta. 
Toiminta keskittyy maailman hau-
raimpiin maihin sinne, missä hätä on 
suurin. Kirkon Ulkomaanapu antaa 
sekä pitkäjänteistä tukea kehittyviin 
maihin, että välitöntä katastrofiapua 
äkillisten kriisien runtelemille alueille. 

Suurin osa tuesta suuntautuu 
Afrikkaan. Siellä avun tarvetta ovat 
aiheuttaneet etenkin poliittiset 
epävakaisuudet, pitkittyneet kriisit 
ja luonnonkatastrofit. Toiseksi eniten 
avustusvaroja ohjataan Aasiaan, jos-
sa köyhiä on lukumääräisesti eniten. 
Vuonna 2016 Kirkon Ulkomaanapu 
välitti apua 29 miljoonalla eurolla. 
Suurin osa avustusvaroista saadaan 
yksityisiltä lahjoittajilta, kansainväli-
siltä rahoittajilta sekä ulkoministeri-
öltä ja seurakunnilta. 

KIRKON ULKOMAANAPU  
AUTTAA KAIKKEIN 
HEIKOIMPIA

Kirkon Ulkomaanapu toimii 
muun muassa Nepalissa, 
jossa tämäkin äiti rakentaa 
pikkuiselleen parempaa elämää.



26 HARJOITTEITA

TIMANTTI
Teema rauhan tavoitteet, Agenda 2030
Kesto 30 min 
Osallistujamäärä 4+
Tarvikkeet rauhantavoitekortit

Harjoituksen kulku 
Osallistujat jakautuvat 3–5 henkilön ryhmiin. Joka ryh-
mälle jaetaan YK:n Agenda 2030:n kohdan 16 rauhan-
tavoitteet sisältävät kortit. Ryhmät valitsevat korteista 
yhdeksän tärkeintä ja asettavat kortit timanttikuvioon:
Ylimmäksi tulee tärkein tavoite, seuraavalle riville kaksi 
seuraavaa, keskenään yhtä tärkeää, muttei ihan ylim-
män tasoista tavoitetta, kolmannelle riville kolme seu-
raavaksi tärkeintä, neljännelle kaksi ja viidennelle yksi. 
Tavoitteita jää myös kokonaan timantin ulkopuolelle. 
Harjoituksen alussa on hyvä mainita, ettei tehtävälle 
ole olemassa oikeita tai vääriä vastauksia. 

Ohjaajana sinun kannattaa perehtyä tavoitteisiin 
etukäteen ja olla valmis antamaan esimerkkejä ja 
selittämään vaikeita käsitteitä, jos osallistujat ovat 
kovin nuoria!

Timantin kokoamiseen varataan aikaa 15 minuuttia. 
Ryhmät asettavat valmiit timanttinsa kaikkien nähtä-
väksi ja perustelevat valintansa.

Harjoitusta purettaessa kannattaa kysyä, miltä har-
joitus tuntui, oliko valitseminen vaikeaa, haastavaa, 
helppoa jne. Voit muistuttaa osallistujia, että kaikki  

YK:n jäsenmaat ovat sitoutuneet edistämään tavoittei-
ta ja kysyä, missä asioissa Suomella olisi petrattavaa. 
Tavoitteena on saada osallistujat huomaamaan, että 
rauha on monenlaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin 
liittyvä asia ja, että eri tavoitteiden tärkeysjärjestyk-
seen laittaminen on lähes mahdotonta.

HUOM! YK:n Kestävän kehityksen Agenda 2030  
-tavoitteita on yhteensä 17 ja timanttiharjoitus toimii 
hyvin myös niillä. Tavoitteet löytyvät YK:n virallisil-
ta nettisivuilta taulukkona, joka on helppo tulostaa 
korteiksi.



16.1.  Kaiken väkivallan ja väkivaltaisten 
kuolemantapausten vähentäminen

16.2.  Lasten pahoinpitelyn, 
hyväksikäytön, ihmiskaupan  
ja kiduttamisen lopettaminen

16.3.  Kaikille lain edessä 
oikeudenmukaisen kohtelun 
varmistaminen

16.4.  Laittoman asekaupan, veronkierron, 
rahanpesun, varastetun tavaran 
kaupan ja järjestäytyneen 
rikollisuuden vähentäminen

16.5.  Korruption ja lahjonnan 
vähentäminen

16.6.  Päätöksenteon ja valtaapitävien 
toimien vastuullisuuden ja 
avoimuuden varmistaminen

16.7.  Sen varmistaminen, että 
päätöksenteko ottaa kaikki 
huomioon ja kaikki saavat 
osallistua siihen

16.8.  Kehitysmaiden osallistumisen 
laajentaminen ja vaikutusvallan 
lisääminen kansainvälisessä 
päätöksenteossa

16.9.  Kaikille laillisen henkilöllisyyden 
takaaminen

16.10. Julkisen tiedonsaannin ja 
kaikkien perusvapauksien 
takaaminen

16.a.  Väkivallan ehkäisy ja 
terrorismin ja rikollisuuden 
torjuminen

16.b.  Syrjinnän vastaisten lakien 
ja kestävän kehityksen 
käytäntöjen paneminen 
täytäntöön
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ENNAKKOLUULOLEIKKI
Teema ennakkoluulot, syrjintä
Kesto 5 min
Osallistujamäärä 5+

Harjoituksen kulku 
Tarvitset kynän ja maalarinteippiä. Pyydä osallistujat 
yksi kerrallaan luoksesi ja kiinnitä heidän otsiinsa teipin-
palat, joihin olet kirjoittanut ominaisuuksia tai rooleja, 
kuten “köyhä”, “laiska”, “vihainen”, “johtaja”, “suosittu”, 
“kiusaaja”, “ujo”, “presidentti” jne. Keksi lisää ominai-
suuksia itse! Tämän jälkeen osallistujat kulkevat ympäri 
luokkaa ja etsivät parin, jolle jutella. Osallistujat kohte-
levat toisiaan siten, kuin teipille kirjoitettu ominaisuus 
olisi oikeasti totta, mutta kertomatta toisilleen, mitä 
lapuilla lukee. Pareja vaihdetaan muutamaan kertaan. 

Tämän jälkeen kutsu osallistujat piiriin ja kysy, 
arvaavatko he, mitä omalla lapullaan lukee ja miltä 
tuntui tulla kohdelluksi siten kuin tulivat. Kysy,  
alkoivatko osallistujat käyttäytyä eri tavalla kohte-
lun takia. Voit myös kysyä, arvaavatko osallistujat, 
mikä tehtävän idea oli.

Seuraavaksi vie keskustelu syrjintään. Kysy, tapah-
tuuko tällaista ominaisuuden perusteella toisten syr-
jintää heidän mielestään oikeassa elämässä. Miten 
siihen voisi puuttua? Kuinka ennakkoluulot vaikutta-
vat tapaamme kohdata ja kohdella muita ihmisiä? 
Miten tuntemattoman ihmisen voisi nähdä toisin?
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Kun maailman pahuus ahdistaa ja tuntuu siltä, että 
haluat vain levittää jotain kaunista ympärillesi, ota kuk-
kapommi povitaskuun ja etsi sille kohde! Tätä harjoitus-
ta kannattaa käyttää lämpimien säiden aikaan.

5 osaa jauhesavea
3 osaa kukkamultaa
kukansiemeniä (esim. niittykukkia)
chilihiutaleita tai -jauhetta (suojaa siemeniä linnuilta)
vettä

Sekoita multa, jauhesavi, chili ja siemenet. Lisää vettä 
vähän kerrallaan, kunnes koostumus on taikinamai-
nen. Muotoile pieniä palloja ja jätä kuivumaan pariksi 
päiväksi. Kääri esim. sanomalehtipaperiin. Kun haluat 
pommittaa jotain paikkaa, kastele käärö ja heitä se 
kohteeseen. Kun siemenet itävät, pommista kasvaa 
kauniita kukkia!

LUPAUSKORTIT 
Teema miten minä voin vaikuttaa
Kesto 15 min
Osallistujamäärä 2+
Tarvikkeet lupauskortit, kyniä  
(fläppitaulu, sinitarraa tai teippiä)

Harjoituksen kulku 
Osallistujille jaetaan tyhjiä lupauskortteja ja kynä.  
Ohjeistetaan osallistujia miettimään, miten he itse 
voivat edistää rauhaa ja/tai turvallisuutta omalla 
toiminnallaan. Tässä kohtaa voi olla kysymys 
mielenrauhasta, muiden kanssa toimeen tulemi-
sesta tai maailmanrauhasta. Oikeita tai vääriä 
vastauksia ei ole. 

Lupausten kirjoittamiseen annetaan aikaa 5 mi-
nuuttia. Osallistujat käyvät kiinnittämässä korttin-
sa seinälle tai pitelevät niitä edessään ja kertovat 
lupauksensa muille. Ohjeista osallistujia mietti-
mään, mikä on heidän ensimmäinen konkreettinen 
askelensa lupauksen toteuttamiseen.

Esimerkkilupauksia 
•  Puutun kiusaamistilanteisiin.
•  Hyväksyn kaikki sellaisina kuin he ovat.
•  Suhtaudun avoimesti muutoksiin.
•  Kuljen enemmän jalan tai pyörällä.
•  Kierrätän itselle tarpeettomat vaatteet ja tavarat.
•  Liityn Changemakerin jäseneksi ja osallistun    
     toimintaan.
•  Lahjoitan rahaa hyväntekeväisyyteen.
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ARVOJANA       
Teema rauha
Kesto 5–10min
Osallistujamäärä 3+

Harjoituksen kulku
Vetäjä pyytää osallistujat avoimeen tilaan, 
esimerkiksi huoneeseen, jossa kaikki mahtuvat 
liikkumaan hyvin. Tilan toinen pääty määrätään 
“täysin samaa mieltä” -pääksi ja toinen “täysin 
eri mieltä” -pääksi. Vetäjä esittää väittämiä, joita 
on listattu alle ja osallistujat asettuvat janalle 
kohtaan, joka kuvastaa heidän mielipidettään 
väitteestä. Osallistujilta voi pyytää kommentteja 
siitä, miksi ovat juuri siinä kuin ovat. Väitteitä voi 
karsia ja keksiä lisää harjoituksen nopeuttamisek-
si tai venyttämiseksi. 
 

Väitteitä
1. Yksi ihminen ei voi vaikuttaa rauhan toteutu-   
 miseen maailmassa.
2. Suomessa on kaikkien turvallista elää.
3. Osaan nimetä ainakin yhden juuri nyt käynnissä   
 olevan sodan.
4. Vihapuhe ahdistaa minua. 
5. Ilmastonmuutos ja muut ympäristöongelmat   
 ovat vakavin uhka ihmiskunnalle juuri nyt.
6. Nälänhädät johtuvat siitä, että maailmassa on   
 liikaa ihmisiä.
7. Suomen asekauppa sotaa käyviin maihin on OK,  
 koska joku toinen maa myisi aseita niille kuitenkin.
8. Suomen pitäisi ottaa enemmän pakolaisia.
9. Tiedän mitä tehdä, jotta rauha toteutuisi  
 omassa yhteisössäni (esim. perhe, koulu)  
 paremmin.
10. Tänään olen oppinut jotain uutta rauhasta.



31RAUHANVISA  
Vastaukset löytyvät sivulta 39

Visa löytyy myös osoitteesta kahoot.it  
haku sanalla “Rauhavisa”!
(https://play.kahoot.it/#/k/5198cd1e-de83 
-41bc-af4a-67e75b97dc81)

1.  Mitä on positiivinen rauha?
2.  Kuinka kauan on siitä, kun Suomessa oli  

 viimeksi sota?
3.  Mainitse kolme maata, joihin Suomi vie aseita.
4.  Mitä eroa on pakolaisella ja turvapaikan - 

 hakijalla?
5.  Milloin Syyrian sisällissota alkoi?
6.  Missä on maailman suurin pakolaisleiri?
7.  Mainitse kolme tapaa, jolla tavalliset ihmiset  

 ovat edistäneet rauhaa.

SANASELITYS / RAUHA-ALIAS 
Aluksi saa selittää sanat miten vain, harjoitteen 
jälkipuoliskolla pohditaan sitä, mitä sanat  
oikeasti tarkoittivat. (Voit lisätä vaikeusastetta 
sillä, että sanat pitää näytellä)

•  rauhanneuvottelut

•  ilmastopakolainen

•  poliittinen jännite

•  turvapaikanhakija

•  negatiivinen rauha

•  vähemmistö

•  yhdenvertaisuus

•  aliravitsemus

•  ilmastonmuutos

PELI ELÄMÄSTÄ 
Kirkon Ulkomaanavun tuottamassa 
tulostettavassa noppapelissä yrität 
selvittää reitin varhaislapsuudesta 

varhaisaikuisuuteen. Kohtaloosi vaikuttavat 
syntypaikkasi ja etninen taustasi.  
Vai vaikuttavatko? 1–5 pelaajaa.

https://www.peaceunited.fi/wp-content/
uploads/2015/06/peli-elamasta.pdf 

Jos aikaa on 45 minuuttia tai enemmän, 
löytyy hieno, turvapaikanhakijan 

asemaan eläytyvä roolipeli: 

 PÄÄSENKÖ MUKAAN 
ihmisoikeudet.net: 

http://www.ihmisoikeudet.net/ 
files/uploads/2015/12/Oikeus-
turvapaikkaan-Paasenko-sisaan-

Kielimuuri.pdf 
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KOULUVIERAILU 45 min

Esittäytyminen, n. 5 min
Pyydä kaikkia kertomaan nimensä ja jokin Euroopan 
ulkopuolinen maa tai kaupunki, joka alkaa samalla kirjai-
mella.

Ajatuksia rauhasta, 5 min

•  Kysele ja kerää taululle, mitä oppilaille tulee mieleen  
 rauhasta, rauhan edistämisestä tai sen uhkista.

•  Tarvittaessa voit tehdä lisäkysymyksiä: Onko   
 uutisissa ollut viime päivinä jotakin? Ketkä  
 Suomessa edistävät rauhaa? Entä maailmalla?

Video, n. 10 min 

•  Katsokaa yhdessä Changemakerin “Rauhantekijä”-  
 kampanjavideo muutaman vuoden takaa (löytyy   
 YouTubesta hakemalla “Changemaker Finland”):  
 www.youtube.com/watch?v=QHPLYD9eb80 
 TAI joku Kirkon Ulkomaanavun video (löytyy You-  
 Tubesta hakemalla “Kirkon Ulkomaanapu”).  
 www.youtube.com/user/kirkonulkomaanapu/

•  Keskustelkaa: Mitä Suomen toimintaa tässä arvos  
 tellaan? Onko oikein, että Suomi tekee tällaista?   
 Miten asiaa voisi muuttaa, jos sitä pitää vääränä?

•  Jos et voi/tahdo näyttää videota, voit käyttää   
 seuraavaan osioon enemmän aikaa tai tehdä tunnin  
 lopussa vaikka arvojanan (ks. sivu 30).

Ryhmätyö, n. 25 min

•  Jaa oppilaat neljään ryhmään. Anna jokaiselle  
 ryhmälle yksi osa Rauhan tekijät -materiaalista   
 luettavaksi (Sodat ja aseelliset konfliktit / Ympäristö- 
 turvallisuus / Vesi- ja ruokaturva / Yhdenvertaisuus).

•  Pyydä ryhmiä ottamaan selvää, miten nämä teemat   
 liittyvät rauhaan ja lopuksi esittelemään löytönsä  
 muille. Anna noin 10 min aineistoihin tutustumiseen,   
 minkä jälkeen pyydä ryhmiä yksi kerrallaan kerto-  
 maan aiheestaan muille.

•  Voit esittää tarkentavia kysymyksiä ja tiedustella  
 mielipiteitä, mutta pidä kelloa silmällä.

Lopetus
Kiitä kaikkia oppitunnista ja vihjaise, että rauhan puo-
lesta vaikuttamisesta kiinnostuneet ovat enemmän kuin 
tervetulleita esimerkiksi Changemakerin toimintaan!  
  

OPPITUNTI 75 min

Esittäytyminen, 5 min
Sanaselitys, 10 min (s. 31)
Timantti, 30 min (s. 26)
Ryhmätyö, 30 min
Lopetus

OPPITUNTI 90 min

Esittäytyminen, 5 min
Ajatuksia rauhasta, 5–10 min
Rauhanvisa, 10 min (s. 31)
Timantti, 30 min (s. 26)
Video, 10–15 min
Ryhmätyö, 25 min
Lopetus



33TYÖPAJA 120 min

Aloitus, 5 min
Tervetuloa, työpajan tarkoitus (rauhan keinoihin ja ajan-
kohtaisiin ongelmiin perehtyminen).

Ryhmäytyminen, max. 15 min

•   Jos ryhmä on pienehkö, pidä esittäytymiskierros   
 kaikkien kesken. Jos osallistujia on paljon ja kierros vie  
 liikaa aikaa, voit vetää sen sijaan tutustumisleikin.   
 Leikkejä löytyy hyvin googlettamalla.

•  Vaikka osallistujat tuntisivat jo toisensa, alkuun   
 kannattaa silti ottaa ryhmäytymisharjoitus.   
 Harjoitus auttaa osallistujia suuntaamaan ajatukset  
 työpajaan ja rikkoo porukan rooleja ja rutiineja.

•  Ryhmäytymisharjoituksena voit vetää vaikkapa   
 ennakkoluuloleikin (s. 28).

Aivoriihi, max. 15 min

•  Tarvitset fläppitaulun ja tussin.

•  Keksikää asioita, jotka uhkaavat rauhaa. Listaa näitä  
 asioita fläppitaululla vasemmalle.

•  Listatkaa seuraavaksi oikealle puolelle asioita, joita   
 kuka tahansa voi tehdä rakentaakseen rauhaa.   
 Jos tietty keino liittyy suoraan tiettyyn uhkaan,   
 yhdistä ne viivalla.

•   Käy lopuksi taulun sisältö läpi ääneen.

Arvojana, 10 min

•  Arvojana löytyy sivulta 30. Harjoituksen tarkoitus on  
 1) virkistää osallistujia hetken liikkumisella ja 2) rikkoa  
 kaveriporukat niin, että voit muodostaa uudet ryhmät 
 tyypeistä, jotka eivät ole aina keskenään.

Pienryhmätyöskentely, 25 min

•  Jaa arvojanan lopuksi osallistujat pienryhmiin.  
 Ryhmät saavat työstettäväksi jonkin ajankohtaisen,  
 rauhaan tai konflikteihin liittyvän uutisartikkelin.   

 Voit käyttää tämän materiaalin sivuilla vinkattuja   
 artikkeleita. Jokainen ryhmä saa myös fläppipaperin  
 ja tussin.

•  Ryhmät saavat noin 5 minuuttia aikaa lukea  
 artikkelin ja laativat sitten listan tapauksen keskeisis- 
 tä faktoista. Vinkkaa osallistujia halutessaan   
 etsimään myös lisätietoa netistä, lähdekriittisyys   
 muistaen. Anna tähän noin 15–20 min.

•  Lopuksi jokainen ryhmä kiinnittää omat paperinsa   
 seinälle, jokainen mielellään vähän eri puolille tilaa.

Purku, 30–40 min

•  Jaa ryhmät uudestaan niin, että jokaisessa on  
 vähintään yksi ihminen kustakin alkuperäisestä   
 ryhmästä. Jaa uusille ryhmille post-it-lappuja   
 ja kyniä.

•  Jokainen ryhmä aloittaa edellisen vaiheen tuotoksien  
 lukemisen eri ”pisteeltä”. Ryhmät kiertävät pisteeltä  
 toiselle esim. myötäpäivään.

•  Jokaisella pisteellä se ryhmän jäsen, joka on ollut  
 edellisessä ryhmässään tekemässä kyseistä  
 tuotosta, esittelee sen muille. Tämän jälkeen ryhmä  
 keksii yhden tuotoksessa käsiteltyyn uutiseen   
 liittyvän auttamiskeinon, joka on tavallisen ihmisen  
 toteutettavissa. Keino voi olla pienikin, vaikkapa  
 uutisten jakaminen Facebookissa. Ryhmät käyvät   
 pisteet yksi kerrallaan läpi näin.

•  Lopuksi keskustellaan. Millaisia post-it-lappuja on  
 ilmestynyt kunkin uutisen kohdalle? Voit herätellä  
 keskustelua ryhmien keksimistä keinoista.

Lopetus, 10 min
Kutsu osallistujat piiriin. Kiitä osallistumisesta ja  
hyvästä keskustelusta! Kysy, miltä työpaja tuntui  
ja mitä he ovat tänään oppineet. Anna jokaisen  
vastata vuorollaan. 
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Raamatunluku
Fil 4:6–7

Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina 
se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan 
tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ym-
märryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, 
niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa.

Sananen
Rauha on teema, joka toistuu Raamatussa useaan ot-
teeseen. Hepreankielisille juutalaisille Shalom –terveh-
dys, eli rauhan toivottaminen, oli tapa tervehtiä muita 
päivittäin. Vanhassa Testamentissa korostettiin myös 
yhteiskunnallisen rauhan merkitystä, sillä Israelin kan-
sa koki historiansa aikana monia konflikteja ja Uudessa 
Testamentissa Jeesus julisti rauhantekijät autuaaksi. 
Äsken luetussa raamatunkohdassa taas puhutaan 
mielenrauhasta.

Rauha on selkeästi jotain, jota Jumala toivoo meille 
luoduilleen. Silti maailma on täynnä rauhattomuutta. 
Konfliktit ja väkivalta estävät yhteiskunnallista rauhaa 
tapahtumasta, mutta usein myös mielenrauhan saa-
vuttaminen on mahdotonta, jos oma perusturvallisuus 
ei ole taattu. Me Suomessa olemme ehkä niin tottuneet 
rauhaan, että on vaikea ajatella tilannetta, joka olisi 
jotain muuta. Silti täällä pohjoisessakin on ihmisryhmiä 
ja yksilöitä, jotka elävät rauhattomuudessa ja epä-
varmuudessa. Mitä me voisimme tehdä, jotta kaikki 
voisivat elää rauhassa?

Oletko miettinyt, että rauha voisi olla myös elämäntapa? 
Elämällä tavalla, joka kunnioittaa muita, kuluttamalla 
kohtuullisesti ja säästämällä luontoa, voimme elää rau-
hassa toistemme, luonnon ja kauempana olevien läheis-
temme kanssa. Näin voisi toteutua myös Jumalan tahto; 
rauha kaikille ihmisille. Mieti hetken aikaa, miten voisit 
omassa elämässäsi levittää rauhaa ympärillesi. Olisiko 
mahdollista, että voisit olla Jumalan rauhan välikappale?

(Hartauden lopuksi voidaan rukoilla, joko yhdessä 
aiemmin mietittyjen asioiden puolesta tai alla oleva 
Fransiscus Assisilaisen rukous)

Franciscus Assisilaisen rukous
Vapahtaja, tee minusta rauhasi välikappale,
niin että sinne, missä on vihaa,  
toisin rakkauden,
missä loukkausta, toisin anteeksiannon,
missä epäsopua, toisin yksimielisyyden,
missä erehdystä, osoittaisin totuuden,
missä epäilystä, auttaisin uskoon,
missä epätoivoa, nostaisin luottamukseen,
missä pimeyttä, loisin sinun valoasi,
missä surua, virittäisin ilon ja lohdutuksen.
Niin että, oi Mestari, en yrittäisi niin paljon
etsiä lohdutusta kuin lohduttaa muita,
hakea ymmärtämystä kuin ymmärtää toisia,
pyytää rakkautta kuin rakastaa muita,
sillä antaessaan saa,  
kadottaessaan löytää,
unohtaessaan saa anteeksi,
kuollessaan nousee iankaikkiseen elämään.

1. MINÄ JUMALAN RAUHAN VÄLITTÄJÄNÄ

HARTAUSMATERIAALEJA



352. RAAMATTUMEDITAATIO
Tähän hartauteen on hyvä varata rauhallista tai medi-
tatiivista musiikkia puheen taustalle.

Mietiskely ja meditaatio ovat uskonnonharjoittamisen 
tapoja, jotka löytyvät melkeinpä kaikista uskonnoista. 
Myös kristinuskoon kuuluu vanha meditatiivinen perin-
ne ja raamatunkohtien mietiskely. Tässä hartaudessa 
aiomme kokeilla eräänlaista raamattumeditaatiota 
rentoutumalla ensin itseksemme ja mietiskelemällä 
luettua raamatunkohtaa.

Ohjeista osallistujia näin
Aloitamme hartauden yksinkertaisella hengityshar-
joituksella. Voit istua paikallasi tai etsiä huoneesta 
paikan, jossa voit maata sinulle mukavassa asennossa. 
Kun olet löytänyt itsellesi sopivan paikan ja asennon, 
sulje silmäsi ja rentoudu. Hengitä aluksi muutaman 
kerran syvään. Halutessasi voit sisäänhengityksellä 
pidättää henkeä muutaman sekunnin ajan, ennen kuin 
hengität taas ulos. Toista tämä muutamaan otteeseen. 
Yritä olla ihan hiljaa ja keskittyä hengitykseesi.

Kun osallistujat vaikuttavat rauhallisilta ja rentoutu-
neilta, hartauden vetäjä aloittaa puheosuuden: 

Mitä on rauha? Ole hetken aikaa paikallasi ja mieti 
sanaa “rauha”. Voit olla ihan hiljaa ja kuvitella itsesi jo-
honkin hetkeen tai paikkaan, jossa olet tuntenut rauhaa. 
Muistele, mitä ympärilläsi tapahtui, miltä kehossasi 
tuntui. Kun olet päässyt tuohon paikkaan, voit hetken 
vain nauttia olostasi siellä.

Tässä kohtaa hartauden pitäjä voi lukea valitsemansa 
raamatunkohdan rauhalliseen ääneen, tarpeen mu-
kaan tauottaen haluamissaan kohdissa.

Raamatunkohtaehdotuksia: Matt. 5: 43–48,  
Luuk. 10:25–37, Jes. 58:6–12

Raamatunkohdan jälkeen hartauden vetäjä voi an-
taa osallistujien meditoida rauhassa haluamansa 
aikaa ja sen jälkeen rauhallisesti pyytää osallistujia 
avaamaan silmänsä ja nousemaan ylös. Vetäjä voi 
myös pyytää osallistujia kertomaan kokemuksis-
taan ja ajatuksista, joita raamatunkohdan kuunte-
leminen herätti.

Rukous
Hartauden lopuksi voidaan rukoilla, joko yhdessä 
aiemmin mietittyjen asioiden puolesta tai alla  
oleva rukous.

Jumala, anna meille mielenrauha,  
jotta voimme levittää rauhaa myös ympärillemme.
Auta meitä hyväksymään itsemme sellaisena  
kuin olemme ja hyväksymään myös toisemme.
Anna meille ymmärrystä itsestämme,  
toisistamme ja Sinusta.
Siunaa tuleva päivä/yö/matka, Aamen.



36 3. VAHVEMPIA YHDESSÄ
Miltä tuntuu kohdata ihminen, joka uskoo toisin kuin 
sinä? Kohtaatko hänet samanlaisena ihmisenä kuin 
itsesi? Onko sinulla jonkinlaisia ennakkoluuloja jonkin 
tietyn uskonnon edustajia kohtaan?

Uskontoja tarkastelemalla voimme huomata, että 
niissä on paljon yhteistä. Uskonnoille yhteisiä piirteitä 
ovat mm. lähimmäisistä huolehtiminen ja pyrkimys 
hyviin tekoihin omassa elämässä. Myös rauha on 
teema, jonka voi löytää kaikista uskonnoista jollain 
tavalla. Islamia kutsutaan usein rauhan uskonnoksi ja 
kristityille Jeesus toimi esimerkkinä väkivallattomasta 
elämäntavasta. Buddhalaiset etsivät uskonnostaan si-
säistä rauhaa ja ykseyden tunnetta. Baha’i -uskonnon 
tärkeimpiä pyrkimyksiä on ihmiskunnan yhdistäminen 
ja maailmanrauhan saavuttaminen.

Ehkä maailman tunnetuin rauhanaktivisti Mahat-
ma Gandhi koki eri uskontojen yhteisen kamppailun 
rauhan ja oikeudenmukaisuuden puolesta uskontojen 
keskeisimmäksi opiksi. Hän piti niin muslimeita kuin 
hinduja uskonveljinään ja -siskoinaan aikoina, jolloin 
näiden kahden ryhmän välinen vastakkainasettelu oli 
pahimmillaan.

Gandhin mukaan yksikään uskonto ei ole täydellinen 
vaan niissä kaikissa on niin hyviä kuin huonojakin puo-
lia. Epätäydellisyyksistään ja eroistaan huolimatta ne 
johtavat lopulta samaan päämäärään. Gandhi uskoi, 
että toimimalla yhdessä yhteisen hyvän eteen, uskon-
not voivat toimia maailmaa muuttavana voimana.

Rukoillaan yhdessä, jotta voisimme oikeasti olla yhtä, 
ymmärtää toisiamme sekä yhdessä tuoda rauhaa 
sinne, missä kuljemme.

Rukous
Hartauden lopuksi voidaan rukoilla, joko yhdessä 
aiemmin mietittyjen asioiden puolesta tai alla oleva 
rukous.

Rauhan Jumala,
Auta minua ymmärtämään niitä, jotka ajattelevat 
eri tavalla kuin minä
Anna ymmärtäväinen sydän ja rakenna siltoja 
välillemme
Auta meitä rukoilemaan yhdessä, yhteisen rauhan 
puolesta
Anna meille voimia yhdessä kamppailla  
epäoikeudenmukaisuutta vastaan.
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eriarvoisuus
Eriarvoisuudella tarkoitetaan sitä, että ihmiset eivät ole 
samanarvoisia yhteiskunnassa. Eriarvoisuus voi olla ta-
loudellista, oikeudellista, sukupuoleen, rotuun, uskontoon, 
ikään, terveyteen tai muuhun ominaisuuteen liittyvää.

globaali etelä / pohjoinen
Globaali etelä ja globaali pohjoinen ovat nimityksiä, joi-
ta käytetään sanojen “kehitysmaa” ja “kehittynyt maa” 
sijasta. Niillä voidaan viitata valtioiden ja alueiden vä-
lisiin eroihin taloudellisessa ja poliittisessa kehityksessä 
tavalla, joka ei arvota toista paremmaksi kuin toista. 

ilmastonmuutos
Ilmastonmuutos tarkoittaa maailmanlaajuista ilmaston 
lämpenemistä, jonka aiheuttajana on ihmisen tuotta-
mien kasvihuonekaasujen lisääntyminen ilmakehäs-
sä. Ilmastonmuutoksella on moninaiset vaikutukset 
ympäristöön ja ihmisiin esimerkiksi sään ääri-ilmiöiden 
lisääntymisen kautta.

ilmastopakolainen
Ilmastopakolainen on henkilö, joka pakenee kotoaan 
ilmaston muuttumisen tai ympäristökatastrofin seu-
rauksena. Esimerkiksi kuivuus tai merenpinnan nouse-
minen uhkaavat pakottaa ihmisiä ilmastopakolaisiksi.

kolonialismi
Kolonialismissa valtio hallitsee muita maa-alueita 
oman alueensa ulkopuolella. Näitä alueita kutsutaan 
myös siirtomaiksi. Emämaan ja siirtomaan sekä näissä 
asuvien ihmisten välillä vallitsee epätasa-arvoinen  
suhde, ja siirtomaan luonnonvaroja, työvoimaa ja  
aluetta käytetään tuottamaan hyötyä emämaalle.

konflikti
Konflikti-sanalla on useita määritelmiä. Useimmiten 
sillä viitataan aseelliseen konfliktiin tai sotaan, mutta 
sillä voidaan tarkoittaa myös näkemyseroja tai risti-
riitoja ihmisten, organisaatioiden tai valtioiden välillä.

korruptio
Korruptio on toimivallan (esimerkiksi virka-aseman tai 
muun yhteiskunnallisen aseman) hyväksikäyttöä oman 
edun tavoitteluun. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi  
lahjusten ottoa palveluksia, poliittista vaikuttamista,  
tai taloudellista etua vastaan.

Maailman ruokaohjelma (World Food Program)
Maailman ruokaohjelma on Yhdistyneiden Kansakun-
tien alainen järjestö, joka toimittaa ruoka-apua sotien, 
kriisien ja luonnonkatastrofien uhreille. 

pakolainen
Pakolainen on henkilö, joka on joutunut jättämään 
kotinsa ja kotimaansa, koska hänellä on perusteltu syy 
pelätä vainoa rotunsa, kansallisuutensa, uskonton-
sa, yhteiskuntaryhmänsä tai poliittisen mielipiteen-
sä perusteella ja jolle on myönnetty pakolaisstatus. 
Pakolaisuuden edellytykset määritellään YK:n Geneven 
pakolais sopimuksessa, joka laadittiin 1951.

pakolaisleiri
Pakolaisleiri on pakolaisille tarkoitettu väliaikainen 
asumisalue. Leirit voivat olla hyvin erilaisia: kansainvä-
listen järjestöjen hallinnoimia telttaleirejä tai kaupun-
ginosiksi muuttuneita pitkäaikaisia leirejä. Pakolaiset 
voivat joutua asumaan pakolaisleireissä jopa kymme-
niä vuosia, vaikka ne on tarkoitettu väliaikaisiksi. 
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Poliittinen jännite tarkoittaa, että eri osapuolilla on vahvo-
ja poliittisia erimielisyyksiä. Mikäli erimielisyydet kärjisty-
vät, on uhkana, että osapuolten välinen suhde katkeaa tai 
syntyy konflikti, joka voi ajautua väkivaltaiseksi. 

positiivinen rauha
Positiivisella rauhalla tarkoitetaan tilannetta, jossa vallitsee 
yhteiskunnallinen tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus. Se on 
enemmän kuin vain väkivallan ja konfliktin puuttumista. 

YK:n päätöslauselma
YK:n päätöslauselmat ovat painokkaita suosituksia jonkin 
asian puolesta. Vaikka YK:n jäsenmaiden ei ole pakko nou-
dattaa niitä, YK:lla on kansainvälisen yhteisön “äänenä” 
paljon arvovaltaa ja siksi päätöslauselmat vaikuttavat yh-
teisöjen toimiin ja päätöksiin, varsinkin pitkällä aikavälillä.

rahanpesu
Rahanpesu on toimintaa, jolla rikoksella hankitun rahan 
alkuperä pyritään häivyttämään ja yritetään saada 
näyttämään lailliselta. Rahanpesu on olennainen osa 
järjestäytynyttä rikollisuutta ja sellaisena myös osa kan-
sainvälistä rikollisuutta.

sota
Sota on aseellinen konflikti, joka tapahtuu kahden hallin-
nollisesti järjestäytyneen osapuolen, kuten valtioiden tai 
heimojen, välillä. Sodassa luovutaan rauhanomaisesta 
ristiriitojen ratkaisemisesta. 

tasa-arvo
Tasa-arvolla tarkoitetaan ihmisten samanarvoisuutta 
yksilöinä ja yhteiskunnan jäseninä. Ihmisiä ei saa aset-
taa eriarvoiseen asemaan esimerkiksi iän, sukupuolen, 
alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen tai terveyden-
tilan perusteella. Vaatimusta yhtäläisestä asemasta lain 
edessä kutsutaan myös yhdenvertaisuudeksi. 

turvapaikanhakija 
Turvapaikanhakija on henkilö, joka hakee turvaa 
vieraasta valtiosta. Vain pienelle osalle turvapaikan-
hakijoista myönnetään pakolaisstatus, joka perustuu 
henkilökohtaiseen vainoon. Sen sijaan turvapaikanha-
kija voi saada oleskeluluvan suojeluntarpeen perus-
teella, kun häntä uhkaa epäinhimillinen tai ihmisarvoa 
loukkaava kohtelu kotimaassaan, tai kun kotiinpaluu 
on aseellisen selkkauksen vuoksi mahdotonta.

veronkierto
Veronkierto on laissa rikolliseksi toiminnaksi mää-
riteltyä verojen välttelyä, esimerkiksi pimittämällä 
verottajalta tuloja tai salaamalla jotain tietoa, joka 
vaikuttaa asiaan. 

vesi- ja ruokaturva
Vesi ja ruoka nähdään ihmisoikeuksina: näin ollen 
jokaisella on oikeus veden ja ruuan jatkuvaan riittä-
vyyteen ja puhtauteen.

yhdenvertaisuus
Ks. tasa-arvo. Yhdenvertaisuudesta puhuttaessa 
korostetaan usein sitä, että kaikille on taattava  
samanlaiset mahdollisuudet yhteiskunnassa.  
Tämä voi tarkoittaa, että toiset tarvitsevat enemmän 
tukea kuin toiset.

ympäristöturvallisuus
Ympäristöturvallisuudella tarkoitetaan konfliktien ja 
ympäristön yhteenkietoutumista. Tällöin voidaan 
tarkastella sitä, miten ihmisten toimet ja konfliktit 
vaikuttavat ympäristöön, tai sitä, miten ympäristön 
muutokset vaikuttavat ihmisiin ja yhteiskuntiin.
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Linkkivinkit lisätietoa janoaville
a. Englanninkielinen WFP:n tuottama kirja ruokaturvasta: 
At the root of exodus, www.bit.ly/2hemRrb (PDF) 
b. YK: Agenda 2030, www.yk.fi/sdg
c. YK: Päätöslauselma 2250, 2250.fi
d. www.pakolaisapu.fi/pakolaisuus/
e. www.maailma.net
f.  www.globaalikasvatus.fi
g. www.saferglobe.fi 
h. www.kirkonulkomaanapu.fi
i. Nuorten vaikuttajien verkosto globaalin oikeudenmu-
kaisuuden puolesta: changemaker.fi 

Globalisti-lehden valikoituja rauha-artikkeleita:
www.changemaker.fi/ajankohtaista/globalistit/
2/2017: Naiset sodassa ja rauhassa
2/2015: Mistä pakolaisuudessa on kyse
1/2014: Aatteen vuoksi
1/2012: Rauha-teemainen Globalisti! Lue koko lehti!

Rauhanvisan vastaukset
1. Kun yhteiskunta on demokraattinen, oikeudenmukainen ja 
hyvin toimiva ja ihmisten elämä on turvallista ja onnellista.
2. Suomen ja Saksan välillä käyty Lapin sota päättyi 
huhtikuussa 1945. Vuonna 2017 tästä on 72 vuotta.
3. Esim. Saudi-Arabia, Yhdistyneet Arabiemiraatit,  
Turkki, Venäjä, Intia, Kiina ja USA, mutta myös Ruotsi, 
Norja ja valtaosa muista Euroopan maista.
4. Pakolainen on henkilö, joka on paennut vainoa entisen 
pysyvän asuinmaansa ulkopuolelle ja jolla on YK:n 
myöntämä pakolaisen asema. Turvapaikanhakija on 
henkilö, joka hakee turvapaikkaa vieraasta valtiosta ja 
jolla ei välttämättä ole pakolaisstatusta.
5. Vuonna 2011.
6. Bidi Bidi Ugandassa, jossa asuu (vuonna 2017) arviolta 
270 000 Etelä-Sudanin sotaa paennutta ihmistä.
7. Kiusaamiseen ja syrjintään puuttuminen; ihmisoikeuk-
sien puolesta puhuminen tai kampanjoiminen; rauhan-
työtä tekevässä järjestössä vapaaehtoisena toimiminen; 
sellaiselle rahan lahjoittaminen; eettisten kulutusvalinto-
jen tekeminen… Mahdollisuuksia on monia!

Toimitus: Aineiston on tuottanut Changemakerin vapaaehtoi-
sista ja työntekijöistä koostuva Rauhan tekijät -materiaali-
työryhmä: Jaro Karkinen, Julia Manni, Veera Planting,  
Saana Sarpo, Iida Silfverhuth, Sini Tyvi ja Matias Uusisilta. 
Kiitos myös muille materiaalin tekemiseen osallistuneille.

Kuvat:  
Changemakerin kuva-arkisto: Jonas Biström (s. 30),  
Sonja Hyötylä (s 20 & 21), Ronja Karkinen (kansi, s. 22),  
Pertti Keinänen (s. 24), Veera Planting (s. 26 & 28),  
Sini Tyvi (kansi, 23 & 38)

Kirkon Ulkomaanavun kuva-arkisto: arkistokuvat (s. 2, 4 & 19),  
Fekete Dániel (s. 7), Antti Helin (s. 10, 11 & 19), Jari Kivelä (s. 15),  
Ville Palonen (s. 14, 16 & 17), Hanna-Mari Rinne (s. 25),  
Ville Räty (s. 4)

Graafinen suunnittelu: Johanna Hörkkö  
Painopaikka: Erweko Oy, 2017
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