
uinka huonosti asiat oikeasti ovat? 
Epäilemättä useammankin tilaston 
valossa hyvinkin huonosti, niin että 

toisinaan negatiivisissa tilannearvoissaan 
on oikeassa oikeisto, toisinaan vasemmis-
to, toisinaan vihreät ja pahimmassa tapa-
uksessa kaikki yhtä aikaa.
  Mutta tämä ei ole koko totuus. Moni asia 
on hyvin, kirjaimellisestikin ottaen sata 
kertaa paremmin kuin ennen vanhaan. 
Myös hyvät uutiset ja tilastot ovat osa to-
tuutta, ja myös ne tulee ottaa huomioon 
nykytilannetta analysoidessamme ja pää-
töksiä tehdessämme. 
  Tässä neljä suosikkiani, joihin olen vii-
me kuukausina törmännyt. Neljä vakavasti 
otettavaa, liian vähälle huomiolle jäänyttä 
ja päivää piristävää näkökulmaa nykyhet-
keen. Nämä todistakoon omalta osaltaan, 
että oikeilla poliittisilla päätöksillä meidän 
on mahdollista tehdä maailmasta entistä-
kin inhimillisempi paikka.

 Gapminder.org 
-kansalaisjärjestön tilastot
Tiesitkö, että kaksisataa vuotta sitten kes-
kimääräinen elinikä oli kaikissa maailman 
valtiossa alle 45 vuotta, kun se on nykyi-
sin, antibioottien, rokotusten ja elintason 
nousun ansiosta, joka ikisessä valtioissa 
yli 45 vuotta. Samasta lähteestä käy ilmi, 
että luonnonkatastrofeissa vuosittain kuol-
leiden määrä on vuosisadassa pudonnut 
puolesta miljoonasta sataan tuhanteen, ja 
että äärimmäisessä köyhyydessä elävien 
määrä on viimeisen kahdenkymmenen 
vuoden aikana lähes puoliintunut. Mitä 
koulutukseen tulee, niin nykyisin kolme-

kymppiset naiset ovat maailmanlaajuises-
ti tarkasteltuna käyneet koulua lähes yhtä 
pitkään kuin miehet: miehet kahdeksan, 
naiset seitsemän vuotta. Perusterveyden-
huollon saralta järjestö tietää kertoa, että 
yli 80% maailman vauvoista saa nykyisin 
rokotukset.

Professori Steven Pinkerin kirja 
The Better Angels of Our Nature
Tutkimuksissaan Pinker on tarkastellut vä-
kivaltaisten kuolemien määrää suhteessa 
maailman kulloiseenkin väestöön. Tähän 
tilastotieteelliseen materiaaliinsa vedoten 
Pinker vakuuttaa, että maailma ei ole kos-
kaan ollut niin rauhallinen paikka kuin ny-
kyisin. Murhien, teloitusten, klaanisotien, 
sisällissotien ja valtioiden välisten sotien 
uhrimäärät ovat voimakkaassa laskussa, 
tarkastelipa asiaa sitten vuosituhansien, 
vuosisatojen tai vuosikymmenten aikaper-
spektiivillä. 

The Fund for Peacen
hauraiden valtioiden indeksi
Hauraimpien valtioiden osalta tässä 
tilastossa ei ole hurraamista, mutta on 
merkillistä, kuinka vähälle huomiolle 
tilasto jää meillä Suomessa vuosi toi-
sensa jälkeen. Suomi nimittäin valittiin 
viime kesäkuussa julkaistussa indeksis-
sä jo neljänä vuotena peräkkäin maail-
man vakaimmaksi valtioksi. Edellisellä 
mittauskerralla Ruotsi oli yhdessä Suo-
men kanssa kategoriassa “erittäin va-
kaa,” mutta viime vuoden mittauksessa 
Suomi oli yksin tässä vakaimmassa ka-
tegoriassa.

Maailman energiajärjestö
IEA:n arviot maailman hiilidi-
oksidipäästöistä vuonna 2014
Maailman yhteenlasketut hiilidioksidi-
päästöt eivät kasvaneet viime vuonna. 
Maailman energiajärjestö IEA arvioi, 
että päästöjen kasvun pysähtyminen ei 
ollut seurausta maailmantalouden alavi-
ritteisyydestä, vaan tulokset johtuivat oi-
keanlaisesta politiikasta, määrätietoisista 
ponnisteluista päästöjen vähentämiseksi. 
Hyviä tuloksia saavutettiin ennen kaikkea 
Kiinassa, mutta myös vauraissa teollisuus-
maissa.

Maailmanparantamiseen on vaikea uskoa, 
jos ei ole tietoinen historiallisista onnis-
tumisista. Tarvitaan rohkeita visioita ja 
kykyä nähdä pidemmällä perspektiivillä. 
Yksi tällainen onnistuminen, josta voimme 
ottaa opiksi, oli orjakaupan kieltäminen. 
Orjuuden ollessa yleinen käytäntö ja talou-
den perusta Amerikassa orjakauppaa har-
joittivat maailman rikkaimmat ja vaikutus-
valtaisimmat valtiot Euroopassa. Tuolloin 
suurin osa ihmisistä, jotka pitivät orjuutta 
moraalisesti vääränä, pitivät sen lakkaut-
tamista epärealistisena. Muutoksen ai-
kaansaamiseksi tarvittiin pieni ja äänekäs 
joukko ihmisiä, jotka kykenivät näkemään 
tilanteen oman aikansa kontekstia laajem-
min, jotka uskoivat muutoksen mahdolli-
suuteen ja alkoivat muokata yleistä mieli-
pidettä ja vaikuttaa päätöksentekijöihin.
Positiivisista kehityskuluista huolimatta 
työtä on vielä jäljellä – ilmastonmuutos, 
maailmankaupan epäoikeudenmukaisuus 
ja konflikteja ruokkiva sotateollisuus tule-
vat ensimmäisenä mieleen. Ensimmäinen 
askel maailman muuttamisessa parem-
maksi on nykyisyyden ja historian tunte-
mus, historian onnistumisista ja epäonnis-
tumisista opiksi ottaminen.

TIMO VIRTALA
Eduskuntavaaliehdokas

Loviisan Seudun Vihreiden puheenjohtaja
Loviisan Rauhanfoorumin pääsihteeri

Oikeudet eivät tule ilman velvollisuuk-
sia: kansainväliset ihmisoikeussopimukset 
muodostavat kattavan kehikon, jonka pe-
rusteella valtiota voidaan pitää vastuullise-
na sekä kanavoida niille tukea.

Moni oikeistopoliitikko on viime aikoina antanut ymmärtää, ettei 
Suomen kestävyysvajetta saada kuntoon kuin hyvinvointivaltiopal-
veluita leikkaamalla, ja että minkä tahansa muun lupaaminen on 
tässä taloudellisessa tilanteessa vastuutonta. Vasemmistossa puoles-
taan valitetaan, ettei maata ole ikinä johdettu näin huonosti, ja että 
viime vuosina tapahtuneet päätökset köyhien aseman kurjistamises-
ta varmistavat, että tulevaisuudessa asiat ovat vieläkin huonommin. 
Me vihreät emme ole sen optimistisempia, vaan tiedemiesten uskol-
lisella tuella maalailemme lohdutonta kuvaa planeettamme tulevai-
suudesta, jos kulutuskeskeinen meno jatkuu entisellään

Neljä syytä olla
              optimistinen
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Ydinaseriisunta voi tällä hetkellä huonosti. 
Ydinasevaltiot, niin ne viisi virallista (Kii-
na, Venäjä, USA, Ranska ja Britannia) kuin 
neljä ”epävirallista” eli Intia, Pakistan, Israel 
ja Pohjois-Korea eivät suinkaan ole vähentä-
mässä aseistustaan.

TAIVAALLA ON MUITAKIN KUIN SYNKKIÄ PILVIÄ



Ydinaseriisunnan
uusi kehysuosi 2014 oli maapallon mittaushis-

torian lämpimin ja Suomessakin toi-
seksi lämpimin. Ilmastonmuutosta 

pidetään yhtenä ihmiskunnan suurimmista 
haasteista. Helmikuun lopussa ilmaston 
muuttumista Suomessa seuraava ja ilmas-
tonmuutosta tutkiva Ilmatieteen laitos tie-
dotti YT-neuvotteluista: säästötarve on 4,6 
miljoonaa euroa, 85 henkilöä. Valtiontalo-
uden tasapainottamista tarvitaan ja turhaa 
toimintaa on karsittava. Kuitenkin säästä-
minen pitkäjänteisyyttä vaativista ilmasto-
toimista ja päätöksien tueksi tarvittavasta 
tutkimuksesta voi johtaa vääriin investoin-
tipäätöksiin ja tulla lopulta kalliiksi veron-
maksajille. Esimerkiksi Suomen vaihte-
levin lumi-ilmasto on Uudellamaalla. On 
pidettävä huolta, että ilmastonmuutoksen 
seurauksena muuttuviin olosuhteisiin, ku-
ten vaikkapa runsaslumisten ja vähälumis-
ten talvien vaihtelussa tapahtuviin muu-
toksiin Uudellamaalla, osataan varautua 
oikealla tasolla. 
  Sekä ilmastonmuutoksen torjunta että hi-
taasti, mutta väistämättä etenevään muutok-
seen varautuminen vaativat johdonmukaista 
ja pitkäjänteistä politiikkaa. Kun näiden 
vaalien pääteemaksi näyttää nousevan ta-
lous, on hyvä muistaa, että politiikka, talous 
ja ilmastonmuutos kietoutuvat toisiinsa mo-
nin tavoin. Politiikalla tavoitellaan ihmis-
ten hyvinvointia. Valitettavasti fossiilisten 
polttoaineiden varaan rakentuva talous 
kuitenkin muuttaa ilmastoa ja edetessään il-
mastonmuutos puolestaan tulee uhkaamaan 
ihmisten hyvinvointia ja ympäristöä. 

  Suomi kuuluu niihin harvoihin maailman 
maihin, joissa muuttuvasta ilmastosta on 
sekä haittaa että hyötyä. Jos Suomi olisi 
muista maista riippumaton saareke, voi-
simme ilmastomuutoksen kanssa pärjätä-
kin. Talouden maailmanlaajuisen verkos-
ton kautta ilmastollisten ääri-ilmiöiden ja 
ilmastonmuutoksen kielteiset vaikutukset 
leviävät kuitenkin nopeasti kaikkialle. Esi-
merkiksi kuivuus maapallon viljavilla alu-
eilla voi pienentää satoja ja nostaa viljan 
maailmanmarkkinahintaa. Suomen ei siis 
kannata olla ottamatta osaa yhteisiin talkoi-
siin ilmastonmuutoksen rajoittamiseksi. Il-
mastonmuutos kohtelee raskaimmin köyhiä 
maita, joiden yhteiskunnat eivät ole varau-
tuneet riittävän hyvin sään ääri-ilmiöiden 
aiheuttamiin tuhoihin. Suomen kehitysyh-
teistyössä pyritään vahvistamaan ilmaston-
kestävyyttä, tämän linjauksen jatkuminen 
on turvattava säästöpaineiden allakin.
  Suomessa löytyy osaamista, joka oikein 
suunnattuna auttaa torjumaan ilmaston-
muutosta ja luo uutta liiketoimintaa. Uu-
situvan energian ja resurssitehokkuuden 
teknologioille tulee väistämättä riittämään 
kysyntää tulevina vuosikymmeninä – ja 
kysyntä kasvaa sitä mukaa kun ilmaston-
muutokseen liittyvät riskit alkavat toteu-
tua. Parhaiten näillä maailmanlaajuisilla 
markkinoilla pärjäävät edelläkävijät, jotka 
voivat osoittaa referenssejä myös omasta 
kotimaastaan. Suomella on kiire luoda edel-
lytyksiä yritystoiminalle, joka auttaa hidas-
tamaan ilmastonmuutosta ja samalla auttaa 
ylläpitämään suomalaista hyvinvointia.

Nyt jos koskaan eduskunta tarvitsee joukkoonsa intohimoisia maa-
ilmanparantajia, kansalaisjärjestöaktiiveja, rauhan ammattilaisia. 
Ihmisiä, jotka ymmärtävät, että sodissa, ilmastonmuutoksessa, 
luonnon monimuotoisuuden häviämisessä ja globaalissa epätasa-
arvoisuudessa ei ole kyse luonnonvoimista, joille emme voi mitään, 
vaan poliittisista päätöksistä, joihin on mahdollista, ja joihin meillä 
on velvollisuus vaikuttaa nykyistä huomattavasti jämäkämmin.

Olen valinnut puolueekseni vihreät, koska koen, että kaikista puo-
lueista selkeimmin juuri vihreät ajavat suvaitsevaista, ympäristön 
kanssa sopusoinnussa olevaa ja kestävään tulevaisuuteen tähtäävää 
politiikkaa. Aika on kypsä ryhtyä ajamaan myös suuremman koko-
naisuuden kuin vaan oman intressiryhmän, alueen tai valtion lyhyen 
tähtäimen etua. 

Kyse on ihmiskunnan kehityksestä. Metsästäjä-keräilijä -ihmiset 
ajoivat aikoinaan oman klaaninsa etuja, ensimmäiset kaupunkikult-
tuurit oman kaupunkinsa, kun taas kirjoitustaidon syntymisen aikoi-
hin empatian rajat laajenivat koskemaan saman uskonnon edustajia 
eri kaupungeissa. Seuraava kehityksen vaihe oli kansallisuusaate, 
ja juuri parhaillaan välittämisen alue laajenee yhä parempien kom-
munikaatio- ja liikkumisvälineiden ansiosta koskemaan koko maa-
ilmaa. 

Toisekseen globaalit ongelmat pakottavat meidät tähän. Ilmansaas-
teet eivät tunne valtioiden rajoja. Ilmastonmuutos koskettaa jokaista 
tämän maapallon asukasta. Intian ja Pakistanin rajakiistat ei ole vain 
heidän asiansa, vaan kummankin osapuolen ydinaseiden takia myös 
meidän ongelma. Kalakantojen väheneminen, sademetsien hupene-
minen, vesien saastuminen ja globaalit tautiepidemiat voidaan se-
lättää vain ja ainoastaan koko maailman etua ajattelemalla.

Kyse on välittämisestä, ja sitä tarvitsemme lisää myös täällä Suo-
messa ja Uudellamaalla. Politiikan onnistumisen mittari olkoon 
kaikkein haavoittuvimmissa asemassa olevien tilanne. Valtion ta-
lous ei ole sama asia kuin yksityisen tai yrityksen talous. Työttö-
myyttä lisäävät, koulutukseen, sosiaaliturvaan ja terveydenhoitoon 
kohdistuvat leikkaukset eivät säästä valtion rahoja, vaan lisäävät 
kustannuksia tulevaisuudessa. 

Tarvitaan uusia työpaikkoja, joita löytyy muun muassa jakamistalo-
uden piiristä ja uudistamalla sosiaaliturvaa kannustinloukkuja pois-
tavan perustulon avulla. Kyse on siitä, miten järjestämme asiat niin, 
että ihmiset löytäisivät oman paikkansa yhteiskunnassa.
Tekemättömien töitä kyllä riittää.

dinaseiden inhimilliset seuraukset 
ovat olleet ydinaseita vastustavien 
valtioiden ja kansanliikkeiden vas-

taus tähän varusteluun. Norja, Meksiko ja 
nyt viime viikolla Itävalta ovat kukin vuo-
rollaan järjestäneet inhimillisiä seuraksia 
koskevan kokouksen. Nostamalla inhi-
milliset seuraukset keskusteluun luodaan 
ydinaseriisunnalle uusi viitekehys, joka 
koskettaa meitä kaikkia. Mitä tapahtuu, jos 
sattuu onnettomuus tai tahallinen laukai-
su? Onko mailla valmiuksia hoitaa sairaat 
ja vastata ympäristövaikutuksista? Vastaus 
on, että mikään maa ei tähän pysty. Lääkä-
rit ja sairaanhoitajat ovat työnsä puolesta 
ensimmäisten kuolleiden joukossa. Sätei-
lyvaurioiden hoitoon tarvittavia sänkyjä 
on koko Pohjois-Saksassa viisi.
  ”Inhimilliset seuraukset” ovat siirtäneet 
keskustelun pois aseiden määrästä ja nii-
den sotilaallisesta merkityksestä. Se on 
antanut äänen niille, jotka ovat henkilö-
kohtaisesti kokeneet ydinaseiden katast-
rofaaliset seuraukset: Hiroshiman ja Na-
gasakin iskuissa eloonjääneille sekä niille, 
jotka ovat kärsineet ydinkokokeiden seu-
rauksista Semipalatinskissa, Polynesian 
saaristossa, Utahissa tai Australiassa. Siinä 
missä heidät tavallisesti on unohdettu, Itä-
vallan kokouksessa Hiroshiman kokenut 
nainen piti puheen heti YK:n pääsihteerin 
puheenvuoron jälkeen ja ennen paavin pu-
heenvuoroa.
  Myös onnettomuudet ovat nouseet uudel-
la tavalla keskiöön. Niitä sattuu ja on sat-
tunut. USA:ssa on ilmestynyt kirja, jossa 
käsitellään tapahtuneita läheltä piti -tilan-
teita. Niitä ei ole vain muutama kymme-
nen, kuten viralliset tilastot vakuuttavat, 
vaan satoja, ehkä jopa tuhat. Vaarallisim-

massa tapauksessa ydinasepommikone 
repeytyi Pohjois-Carolinan yllä ja putosi 
maahan. Oli suoranainen ihme, että pom-
mit eivät lauenneet. Viallinen venttiili pe-
lasti asukkaat sillä hetkellä ydiniskulta. 
Kun ydinaseiden määrä ja niihin liittyvä 
taitotieto lisääntyy, kasvaa myös sekä ta-
hallisten että vahinkoiskujen riski.
  Itävallan kokouksessa Itävalta sitoutui 
ydinasekieltoon sekä viemään ajatusta 
ydinaseiden täydellisestä kiellosta eteen-
päin. Ennen virallista kokousta ydinasei-
den vastainen kampanja ICAN valmisteli 
samaa ajatusta. Ydinaseita vastustavien 
maiden tulisi neuvotella sopimus, joka kiel-
tää ydinaseet. Vaikka siihen liittyisivätkin 
ainoastaan ydinaseettomat maat, vaikuttai-
si se painostuksena myös ydinasemaihin ja 
ennen kaikkea kansalaisten mielipiteisiin.
  Juuri tästä syystä ydinasevaltiot ovat vas-
tustaneet keskustelua inhimillisistä seura-
uksista. Viisi virallista eivät ole halunneet 
osallistua kokouksiin ja ovat myös toden-
neet, että eivät huomioi kokousten tulok-
sia. Inhilliset seuraukset ovat tiedossa ja 
juuri siksi pelote toimii, on heidän logiik-
kansa. Nyt kuitenkin ydinaseviisikon yh-
teinen kielteinen kanta repesi. Yhdysvallat 
ja Britannia osallistuivat Wienin kokouk-
seen, ja USA käytti vieläpä aseistariisun-
taa tukevan puheenvuoron. Epävirallisista 
ydinasemaista Intia ja Pakistan ovat osal-
listuneet kokouksiin tarkkailijoina. Ranska 
vastustaa voimaakkaasti, eikä edes vastan-
nut Itävallan kutsuun.
  Vastakkaiasettelu lisääntyy ja paineet 
kasvavat. Seuraava tärkeä askel on ydin-
sulkusopimuksen tarkistuskokous kevääl-
lä 2015. Sopimus perustuu siihen, että 
allekirjoittajamaat eivät hanki ydinaseita 
ja että viisikko riisuu vähitellen aseensa 
tavoitteena ydinaseeton maailma. Koska 

ydinaseriisunta ei etene, on odotettavissa 
että ydinasemaat joutuvat voimakkaan kri-
tiikin kohteeksi kokouksessa. Nyt onkin 
aika ottaa kantaa siihen, onko ydinsulku-
sopimus tarpeeksi tehokas instrumentti 
ohjaamaan ydinaseriisuntaa. Ydinasekielto 
(ban) voisi parhaassa tapauksessa johtaa 
kansaiväliseen sopimukseen ydinaseiden 
kieltämisestä (treaty) vastaten siten biolo-
gisten ja kemiallisten aseiden kansainväli-
siä sopimuksia.
Tämä artikkeli on julkaistu alun perin Suomen 
Rauhanpuolustajien Rauhan Puolesta -lehden 
numerossa 6/2014
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Ydinaseriisunta voi tällä hetkellä huonosti. Ydinasevaltiot, niin ne viisi virallista (Kiina, Venäjä, USA, Ranska 
ja Britannia) kuin neljä ”epävirallista” eli Intia, Pakistan, Israel ja Pohjois-Korea eivät suinkaan ole vähentä-
mässä aseistustaan. Aseita on tarkoitus modernisoida. Jotkut maat, kuten Kiina ja Pakistan, vieläpä valmistavat 
lisää aseita. Venäjä ja USA ovat ilmeisesti myös kehittämässä uusia ydinaseita. Esimerkiksi USA panostaa 
ydinaseisiin seuraavien 30 vuoden aikana 1000 miljardia.
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Jag är en 40-årig sociolog 
från Lappträsk – utbildare, 
skribent och generalsekreter-
are för Lovisa Fredsforum. 
Mitt huvudtema i detta val 
är miljöskydd och global rät-
tvisa. Mitt modersmål är fins-
ka, studiespråket svenska och 
språket hemma är engelska. 
Jag har skrivit en bok som be-
handlar Sarajevo, en föreläsn-
ingspjäs om Arndt Pekurinen 
som visats regelbundet redan 
i tio år och dessutom är jag 
radiovärd för ett program vid 
namn Berättelser om mod.

Klimatförändringen, krig, un-
dernäring samt det eskalerande 
försvinnandet av biodiver-
siteten i naturen är inga natur-
lagar, utan följder av politiska 
beslut gjorda av människor. 
Främjandet av den globala 
rättvisan samt bekämpnin-
gen av klimatförändringen 
borde vara i centrum av vår 
politiska aktivitet. Jag kräver 
skatter på valutaöverföring 
och på internationell vap-
enhandel, en mer liberal in-
vandrarpolitik, en höjning av 
utvecklingssamarbetsansla-
gen till 0,7 procent samt en 
beskattningsförändring med 
förskjutning av tyngdpunkten 
från arbetsbeskattning mot en 
beskattning av konsumtion 
som belastar vår miljö.

Filosofian maisteri, luennoitsija, väki-
vallattomuusasiantuntija,
Loviisan Seudun Vihreiden puheenjohtaja,
Loviisan Rauhanfoorumin pääsihteeri 
(vuodesta 2008),
Sarajevo ja sen ympäristö -kirjan kir-
joittaja (Savukeidas 2013),
Kertomuksia rohkeudesta -radio-ohjel-
man juontaja,
Suomen Kristillisen Rauhanliikkeen va-
rapuheenjohtaja,
Suomen Rauhanliiton hallituksen jäsen 
ja Lapinjärven kunnanvaltuuston tulkki 
ja varavaltuutettu.
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LAPSI TAITTELEE ORIGAMIA

istumme miehen kanssa jokirannassa
hän on syntynyt kolme päivää sitten, kolme rauhallista päivää sitten

tänä yönä, lapsi taittelee origamia ja mies odottaa pientä poikaa luokseen

katselen palanutta taloa, jossa nahka roikkuu 
kuoriutuneena ihmisen yllä

mies seisoi tikkailla ja hänen varjonsa paloi seinään

poika paloi kolmipyöränsä päälle

alipaine painaa silmät kuopistaan, kielen pitkäksi

lapsi taittelee origamia
tekee siitä ruusun, tulppaanin ja kätkee kasvin sisäänsä sitä hellien ja rakastaen

ohdatessamme yksilöinä tai yhteis-
kuntana epäoikeudenmukaisuutta, 
aggressiivisuutta tai väkivaltaa – 

oli kyseessä sitten työpaikkakiusaaminen, 
nakkikioskitappelu, terrorismi tai kansain-
välistä oikeutta rikkova öykkärivaltio – 
valitettavan usein katsomme vaihtoehtoja 
olevan vain kaksi: pakeneminen tai tais-
teleminen. Mikäli päädymme jälkimmäi-
seen, huudamme kun meille huudetaan, 
ja suutumme kun meille suututaan. Viran-
omaisemme rankaisevat lainrikkojia, ja po-
liitikkomme lisäävät puolustusmenoja, jos 
naapurissa uhitellaan. Toinen vaihtoehto – 
alistuminen, passiivisuus tai nöyrtyminen 
– nähdään syystäkin huonona, sillä paha ei 
saa palkkaansa, eikä epäoikeudenmukai-
nen tilanne tule korjatuksi.
  Mutta on olemassa kolmaskin vaihtoehto, 
jonka avulla voimme puuttua epäkohtiin. 
Se on aktiivinen, mutta ei aggressiivinen. 
Se on taipumaton, mutta ei uhitteleva. Se 
on todistetusti toimiva, mutta vaatii käyttä-
jältään rohkeutta, osaamista ja pelisilmää. 
Tutkimusten mukaan se on tehokkaampi 
keino kuin väkivalta, vaikkakin vähem-
män tunnettu, ja siten myös vähemmän 
kehitetty, jalostettu ja kokeiltu. Kyseessä ei 
ole taikatemppu, joka toimisi aina ja kaik-
kialla automaattisesti, vaan voima, jonka 
käyttämisessä voi harjoittelun avulla tulla 
paremmaksi.
  Sillä on monta nimeä: satyagraha, mo-
raalinen jiu-jitsu ja väkivallattomuus, vain 
kolme mainitakseni. Kaliforniassa joitakin 
vuosia sitten tapaamani, yhdysvaltalainen 
David Hartshough käytti sitä yhdeksän-
toistavuotiaana, kun häntä uhattiin puu-
kolla hänen osallistuessaan tummaihoisten 
ihmisoikeuskamppailuun. Hän oli katsonut 
uhkaajaa silmiin ja sanonut: ”Sinä teet niin 
kuin katsot oikeaksi, mutta minä yritän 
silti rakastaa sinua.” David ei totellut uh-
kaajaa eikä nöyrtynyt, mutta ei myöskään 
ollut aggressiivinen, ei pelännyt eikä pyr-
kinyt nöyryyttämään vastustajaansa. Davi-
din rohkeus teki vaikutuksen, ja puukolla 
uhannut mies laski aseensa ja poistui pai-
kalta.
  Pekingissä, Taivaallisen rauhan aukiolla 
kesäkuussa 1989, sitä käytti tuntematto-
maksi jäänyt kapinallinen, joka pysäytti 
panssarivaunukolonnan asettumalla sei-
somaan niiden eteen. Hän päätti näyttää 
kuinka tosissaan muutosta haluttiin, ja 
onnistuikin siinä, vaikka kokonaisuudes-
saan kiinalaisopiskelijoiden väkivallaton 
vallankumous ei onnistunutkaan.
 

Todistetusti tehokas

Juuri tähän epäonnistumiseen veto-
si sissiryhmiä työkseen tutkinut Erica 
Chenoweth, kun hän osallistui väkivallat-

tomuustutkijoiden konferenssiin, ja halusi 
ilmaista skeptisyytensä ajatukselle, että 
väkivallattomuus olisi väkivaltaa tehok-
kaampi poliittinen vaikuttamiskeino. Eräs 
tutkijoista esitti Chenowethille haasteen: 
miksi et todista väitettäsi tilastotieteellises-
ti. Chenoweth otti haasteen vastaan, ja seu-
raavien vuosien aikana kokosi tietokannan 
yli kolmestasadasta 
väkivaltaisesta ja vä-
kivallattomasta val-
lankumouksesta, itse-
näisyyskamppailusta 
ja miehitysten vastus-
tamisesta, ja tuli – it-
selleen yllätykseksi – 
siihen tulokseen, että 
väkivallattomat kam-
panjat ovat viimeisen 
sadan vuoden aikana 
olleet lähes kaksi 
kertaa tehokkaampia 
kuin väkivaltaiset.
  Viime vuosisadan 
tärkeimpiä onnistu-
neita väkivallattomia 
kampanjoita olivat Intian itsenäisyys-
kamppailu 30- ja 40-luvuilla, amerikka-
laisten ihmisoikeustaistelu 50- ja 60-lu-
vuilla, Tšekkoslovakian siviilivastarinta 
Varsovan liiton miehittäjiä vastaan vuonna 
1968, Portugalin neilikkavallankumous 
vuonna 1974, Puolan solidaarisuusliike 
1980-luvulla, Filippiinien People Power 
-vallankumous vuonna 1986, kommunis-
mijärjestelmän luhistumiseen Euroopassa 
vuosina 1989-91, apartheid-järjestelmän 
kaatumiseen Etelä-Afrikassa vuonna 1994 
ja Serbian puskutraktorivallankumous 
vuonna 1999. Meneillään olevalla vuosi-
sadalla menestyksellisiä väkivallattomia 

vallankumouksia on toteutettu muun mu-
assa Georgiassa, Ukrainassa, Libanonissa 
ja Tunisiassa.

Väkivallattomuuden muodot

Kansalaisaktivismissa väkivallattomuuden 
voimaa on käytetty niin naisten, etnisten 

vähemmistöjen, sek-
suaalivähemmistöjen 
kuin eläinoikeuk-
sienkin ajamisessa. 
Arkipäiväisessä vuo-
rovaikutuksessa sitä 
käytetään joka ikinen 
päivä joka ikisessä 
maailman kylässä, 
vaikka useinkaan sen 
käyttäjä ei tiedä sitä 
käyttävänsä. Juridii-
kassa se tunnetaan 
nimellä restoratiivi-
nen oikeus, ja se on 
käytössä esimerkiksi 
rikosten sovittelume-
netteyissä. Kansain-

välisen kriisinhallinnan puolella on koke-
muksia sekä aseellisesta että aseettomasta 
rauhanturvaamisesta.

Media kiinnittää
huomionsa väkivaltaan

Väkivallattomuuden voima jää medioissa 
ja historiankirjoissa valitettavan vähälle 
huomiolle. Syy tähän on yksinkertainen: 
väkivalta on epänormaalia, ja siksi siihen 
kiinnitetään huomiota. Kuvitelkaa esimer-
kiksi kahta veljestä, joille tulee erimieli-
syyttä perinnönjaosta. Jos he ratkaisevat 

riitansa puhumalla, väkivallattomia meto-
deja käyttäen, kukaan tuskin saa koskaan 
tietää, että heillä mitään ristiriitaa on ol-
lutkaan. Mutta jos he yrittävät ratkaista 
ristiriitansa nyrkkitappelulla, hyvin herkästi 
naapurit sen kuulevat ja juoruavat eteenpäin. 
Puukkotappelulla ‘ratkaistu’ perintöriita puo-
lestaan päätyisi helposti paikallislehteen, ja 
mikäli tilanne äityisi ampumavälikohtauk-
seksi, siitä tulisi valtakunnan tason uutinen. 
Eli mitä enemmän väkivaltaa, sitä enemmän 
se saa huomiota. 
  Sama pätee historiankirjoihin. Kuinka moni 
muistaa miten Norja itsenäistyi vuonna 1905? 
Kovin moni ei tapausta muista, koska se ohi-
tetaan historiankirjoissa hyvin nopeasti, kos-
ka sodan onnistunut välttäminen ei yleensä 
katsota tärkeäksi historialliseksi tapahtumak-
si.

Tulevaisuus

Mitä asialle tulisi tehdä? Kyse ei ole siitä, että 
meidän tulisi lakkauttaa puolustusvoimamme 
ja päästää vangit vankiloistaan, vaan siitä, 
että meidän tulisi rehellisesti ja tieteellisesti 
verrata eri vaikuttamiskeinoja. Meidän tulisi 
tiedostaa, että edellä kuvatun kaltainen voima 
on olemassa, tutkia sitä, opettaa, testata, ja 
kehittää siitä yhä vakavammin otettava vaih-
toehto väkivallalle. 
  Tämän tiedon levittämiseksi olen luonut 
Kertomuksia rohkeudesta -luentosarjan, vii-
koittaisen nettiradiolähetyksen ja Facebook-
sivuston. Työn alla on myös väkivallattomuu-
den voimaa käsittelevä kirja.

 

ritiikki kehitysyhteistyötä kohtaan 
on ollut viime aikoina vilkasta. 
Suurlähettiläs Kääriäisen viestit tai 

hänen viestiensä vääristelmät ovat lyöneet 
poikkeuksellisen hyvin läpi. 0,7 -tavoit-
teen toteutuminen tuntuu tässä vastatuu-
lessa entistä epätodennäköisemmältä. Ke-
hitysyhteistyöjärjestöjen tekemällä työllä 
tuntuu edelleen olevan suhteellisen hyvä 
maine – sen laatuun uskotaan. Mutta kun 
kehitysyhteistyötä ammutaan haulikolla 
niin sivulliset uhrit pystytään selittämään 
ja näin myös järjestöt saavat siipeensä. On 
vaikeaa välttyä ajatukselta että debatissa ei 
aina nähdä metsää puilta.
   Ajatus tai vihjailut siitä, että kehitysyh-
teistyön kenttä olisi pysähtyneisyyden ti-
lassa, tasaista tarpomista, reaktiivista itse-
itseään ruokkivaa toimintaa on puppua. 
Uskaltaisin väittää että kehitysyhteistyö 
laajasti ja myös humanitaarinen apu ovat 
olleet kiihtyvän ja rakentavan itsekritiikin 
kohteena monta vuotta. Iso linja selittyy 
parhaiten jo vuosia sitten tapahtuneesta 
siirtymisestä pois ajatuksesta kehitysyh-
teistyöstä hyväntekeväisyytenä. Tarvepe-
rustaisen avustustyö oli iso askel eteenpäin, 
mutta nyt useat isot kehitysjärjestöt sekä 
myös valtiotoimijat (mm. Suomi) katsovat 
kehitysyhteistyötä ihmisoikeuksien linssi-
en läpi – koulutus tai toimeentulomahdol-
lisuudet ovat jokaisen ihmisen oikeuksia. 
Oikeudet eivät tule ilman velvollisuuksia: 
kansainväliset ihmisoikeussopimukset 
muodostavat kattavan kehikon, jonka pe-
rusteella valtiota voidaan pitää vastuul-
lisena sekä kanavoida niille tukea. Tätä 
tukea eivät anna vain muut valtiotoimijat 
vaan nykyään kompetenssia etsitään sieltä 
kenellä se on, huolimatta siitä puhutaanko 
kansalaisjärjestöstä, valtiotoimijasta tai 
kv- järjestöstä. Kirkon Ulkomaanapu on 
viime vuosina tukenut hyvin konkreettises-
ti eri ministeriöitä esimerkiksi Somaliassa, 
Haitilla ja Kambodzhassa.
   Aina ei kehitysyhteistyötä ole tehnyt 
näin. Kun vuosikymmen sitten olin näkö-
alapaikalla Euroopan Unionissa Sudanin 
Darfurin kriisin ratkaisuyrityksissä, oli 
työskentely hyvin erilaista kuin nykyään. 
Eri valtiot ja kansainväliset järjestöt tekivät 
omaa työtään, omien kumppaniensa (toiset 
valtiot, kv-järjestöt tai kapinallisliikkeet) 
kanssa kun taas järjestötoimijat tekivät töi-
tä lähes yksinomaan omien kumppaniensa 
kanssa. Mikäli rauhanvälityskysymyksissä 
katsottiin järjestöihin tai yhteisöihin päin, 
tämä tapahtui ”top-down” – ajatus alhaal-
ta nousevat prosessista ja johtajuudesta oli 
vieras. Vain kourallinen järjestötoimijoita 
pyrki katsomaan isompaa kokonaisuutta 
ja sijoittamaan omaa erityisosaamistaan 
tämän kontekstiin – EU:n Sudan-toimiston 
ovelle ei juuri kolkuttelijoita tullut.
Pyrkimys koko ajan tehostaa kehitysyh-

teistyön vaikuttavuutta on kantava ohje-
nuora usealle avustustoimijalle. ”Kentäl-
lä” tapahtuva muutos on tärkeintä, mutta 
samalla on keskeistä osallistua kansain-
väliseen diskurssiin esimerkiksi avun tu-
loksellisuudesta. Koko (usein erimieli-
nen) kehitysyhteistyön toimijakenttä on 
panostanut huomattavasti tarkentaakseen 
fokustaan erityisesti mitä tulee maailman 
hauraimpien (sodasta toipuvien) valtioi-
den tukemiseen. Ytimessä on paikallinen 
omistajuus. Kukaan muu ei voi saada ai-
kaan kestävää muutosta kuin paikalliset 
toimijat – hallitukset, paikallisyhteisöt, 
perinteiset- ja uskonnolliset johtajat sekä 
naiset – mainitakseni muutamia tärkeitä 
toimijoita. Kun ”modernissa” kehitysyh-
teistyössä puhutaan avustustyön tekemi-
sestä, tarkoitetaan lähes aina paikallisten 
toimijoiden tukemista. Vanha fraasi siitä 
kuinka kansalaisjärjestöt ovat paikalla te-
kemässä avustustyötä konfliktia ennen, sen 
aikana ja jälkeen, on ehkä joiltakin osilta 
paikkansapitävä, mutta se todellinen ja 
kestävä muutos mitataan siinä vaiheessa 
kun järjestöt poistuvat. Ja poistua niiden 
myös pitää – muutosta ja ”tuloksellisuutta” 
tulee tukea heikoimmassa asemassa ole-
vissa valtioissa. Kun katsotaan Somaliaa, 
Keski-Afrikan Tasavaltaa, Kongon Demo-
kraattista Tasavaltaa tai Etelä-Sudania niin 
on valitettavasti selvää että nämä maat tar-
vitsevat pitkään ja huomattavasti nykyistä 
enemmän tukea ennen kuin Kirkon Ulko-
maanapu tai muut toimijat voivat keskittää 
apunsa muualla.
  Entä Syyrian konflikti, sen aiheuttamat 
valtavat pakolaismäärät ja haasteet esimer-
kiksi koulutussektorille; tai Länsi-Afrikka 
ja Ebolan & sen kerrannaisvaikutusten 
kanssa kamppailevat yhteiskunnat; ja rat-
kaistaanko ongelma nimeltä ISIS aseilla ja 
väkivallalla kuten Talebankin on ”ratkais-
tu”. Taitaa tässä sittenkin olla vielä case 
sille 0,7:lle.
  Kuuleehan Suomen seuraavat kansan-
edustajat?

JUSSI OJALA 
Kirkon Ulkomaanavun johtava

rauhantyön asiantuntija

akamistalous on ennen kaikkea 
ihmiseltä-ihmiselle tai käyttäjältä-
käyttäjälle tapahtuvaa tavaroiden ja 

palveluiden vaihtamista. Monissa tapauk-
sissa siihen liittyy rahaa mutta osassa kyse 
on palvelusten vaihtamisesta palveluksiin.   
  Jakamistalous on saanut uusia muotoja 
internetin ja mobiiliteknologia leviämi-
sestä. Facebookin kaupunginosakohtai-
set tavaravaihtoryhmät ovat tästä hyvä 
esimerkki. Sosiaalinen media tuo samoja 
kiinnostuksenkohteita jakavat ihmiset hel-
posti yhteen, mahdollistaa asioiden nopean 
ja tehokkaan neuvottelemisen ja tarjoaa 
nähtäväksi malleja, joita kopioida muu-
alta. Kyse on toisaalta siitä, että ihmisillä 
on paljon asioita, joita jakaa mutta joiden 
jakamisen toteuttaminen on ollut ennen 
vaikeaa: käytettyjä tavaroita, vuokrattavia 
huoneita, harrastusvälineitä tai autoja sekä 
taitoja, joita voisi hyödyntää muidenkin 
iloksi. Näiden resurssien kanavoimiseen 
on syntynyt viime vuosien aikana Airbnb:n 
kaltaisia yrityksiä ja palvelujärjestelmiä. 
Ne toimivat kyllä perinteisen rahatalouden 
logiikalla mutta kokemuksellisesti ne ovat 
vaihtamista ihmiseltä-ihmiselle.
  Ihmisillä on vahva tarve kokea olevansa 
hyödyllinen. Se ei aina eikä kaikille on-
nistu parhaalla mahdollisella tavalla työn 
kautta. Esimerkiksi palveluiden ja tava-
roiden vaihtojärjestelmät tuottavat monil-
le kokemuksen siitä, että he voivat tarjota 
jollekulle toiselle kaltaiselleen jotain hyö-
dyllistä. Tämä on myös jonkinlainen vasta-
reaktio siihen, että kaupunkien on väitetty 
muuttuneen anonyymeiksi asuinpaikoiksi, 
joissa naapuriin ei ole kontaktia. Vaihto-
talous tuottaa kokemuksen siitä, että tässä 
tehdään asioita oikeasti yhdessä.
  Vaihtotalouden levittäytyminen digi-
taaliseen maailmaan on tarkoittanut sitä, 
että mukaan pääsee myös vähän erilaisia 
ihmisiä kuin perinteisessä, kiinteisiin naa-
puruussuhteisiin perustuvassa vaihtotalou-
dessa. Osa ihmisistä rohkaistuu tekemään 
asioita netin kautta vaikka olisivatkin ar-
koja tai ujoja kasvotusten tapahtuvassa 
vuorovaikutuksessa. Jakamistaloudessa 

luottamuksen rakentamisen rooli on mer-
kittävä, omasta luotettavuudesta ja mai-
neesta on huolehdittava. Jos ei osaa pitää 
lupauksiaan, menettää maineensa ja tällöin 
vaihtotaloudessa toimiminen käy vaikeak-
si. Tätä varten nettikirpputoreilla ja muissa 
jakamispalveluissa käyttäjät arvioivat toi-
siaan jatkuvasti.
   Viime vuosikymmenet olemme tottuneet 
elämään hyvin vahvasti yhdessä rahatalou-
dessa, jossa suurin osa vaihdosta on tapah-
tunut rahalla. On mahdollista, että monilla 
seuduilla ihmisillä on tulevaisuudessa pal-
jon vaihdettavaa mutta suhteellisen vähän 
rahaa. Näin voi käydä esimerkiksi työttö-
myyden ja vajaatyöllisyyden koettelemilla 
alueilla tai seuduilla, joissa on paljon hy-
väkuntoisia eläkeläisiä. Erilaiset aikapank-
kijärjestelmät tarjoavat jo nyt teknologi-
set työkalut, joiden avulla ihmiset voivat 
vaihtaa palveluksia ilman rahaa monen-
keskisesti, siten että palvelusta ei tarvitse 
palauttaa suoraan samalle ihmiselle jolta 
on itse saanut palveluksen. Yhtä hyvin ih-
miset voivat ihan naapureiden kesken vaih-
taa työtä, ruokaa ja tulevaisuudessa myös 
vaikkapa omilla aurinkopaneeleilla tuotet-
tua energiaa, sen mukaan mitä itse kulla-
kin on ylenmäärin. Nykyinen lainsäädäntö 
suhtautuu tähän kaikkeen penseästi. Olisi 
tärkeää käydä tästä pian laajaa poliittista 
keskustelua: mikä siinä on toivottavaa ja 
mitkä ovat vältettäviä ilmiöitä, joihin lain-
säädännön pitää jatkossakin puuttua.
  Rahaa tulee jatkossakin olemaan. On pal-
jon asioita, joiden kauppa ei juuri muutu. 
Raha on erinomainen keksintö, joka mah-
dollistaa laajan kaupankäynnin toisilleen 
tuntemattomien ihmisten välillä. Uudet 
vaihtotalouden muodot laajentavat vaihtoa 
ennen kaikkea suuntiin, jotka eivät aiem-
min olleet rahatalouden piirissä. Mutta en-
tistä useammalle tulee mahdolliseksi saada 
hoidettua joitain asioita myös ilman rahaa 
tai pienellä rahalla

Vaikuttavaa
kehitysyhteistyötä

Raha, luottamus
ja jakamistalous
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ews about the global environmental 
situation can be overwhelming —from 
catastrophic weather events, mass 

extinction and peak oil, to honeybee die-
offs and the threat of methane bubbles re-
leasing as polar ice melts. Personally, when 
faced with despair, I need to find a way to 
actively make a difference. In this case, by 
living more sustainably and by encourag-
ing our governments and businesses to 
make sustainable choices.
  I am an environmental educator and when 
I was preparing a lecture about the envi-
ronment for the civil service center here 
in Lapinjarvi, Finland, I was researching 
what changes we individuals can make to 
reduce our impact on the environment. Of 
course it is a long list, but a few easy ones 
that fall under the common heading, “Re-
duce, Reuse, Recycle” are to drive and buy 
less, reduce the amount of meat you eat or 
become vegetarian/vegan, and reduce the 
use of non-reusable plastic such as bottles 
and grocery bags. 

Often, people look at a choice such as not 
eating meat and decide they could never 
quit it altogether, so they throw up their 
hands and go on with life as usual. But 
there are campaigns that champion reduc-
tion of a certain behavior, such as Meat-
less Mondays which encourages people 
to just not eat meat on Mondays. If every 
person on earth did this, it would vastly 
reduce meat consumption, which in turn 
reduces water and energy consumption, 
and carbon production. “The UN’s Food 
and Agriculture Organisation has esti-
mated that meat production accounts for 
nearly a fifth of global greenhouse gas 
emissions. These are generated during the 
production of animal feeds, for example, 
while ruminants, particularly cows, emit 
methane, which is 23 times more effec-
tive as a global warming agent than car-
bon dioxide. The agency has also warned 
that meat consumption is set to double 
by the middle of the century. ’In terms 
of immediacy of action and the feasibil-
ity of bringing about reductions in a short 
period of time, it clearly is the most at-
tractive opportunity,’ said (Dr. Rajendra) 
Pachauri. “Give up meat for one day [a 
week] initially, and decrease it from 
there.” www.theguardian.com
  These types of campaigns show how 
much impact each person can have by 
making simple changes, because they 
add up. And perhaps if people don’t feel 
overwhelmed by what they “should do” 
and feel it is too much, they might do 
“enough.” We all have weaknesses and we 
struggle to make changes. Instead of pass-
ing judgement, we must inspire through 
our actions and educate each other about 
steps we can take and why.

Ecological interdependence

In our modern lives, we are used to get-
ting our food, water, shelter, heat, and 
transportation so conveniently that we 

might not even consciously think where 
the food on our plate comes from. Our 
ancestors were closely connected to these 
vital resources, as most of the developing 
world still is. It is important for us to be-
come more aware of our connection with 
the natural world and the origin of the 
resources that sustain us. This awareness 
increases our ability to make choices that 
are in line with our ethics. For instance, 
growing your own vegetables and buying 
food that is produced closer to home re-
duces your carbon footprint. The gratitude 
that awakens in us when we know where 
our food comes from makes us more con-
scientious and less wasteful.
  

For centuries, we humans have had the il-
lusion that we are able to live outside of 
nature’s limitations, but now we are see-
ing the consequences of this lifestyle. We 
are living beyond the earth’s carrying ca-
pacity. Overconsumption is not a sustain-
able lifestyle choice. We need to transi-
tion to lifestyles that are sustainable and 
adhere to ecological laws of supply and 
demand; if we do this now it may still be 
possible to slow the climate change spi-
ral. Eventually we will be forced to make 
changes anyway, and it will be a much 
more painful process.  

Societal level changes

The truth is, to really make a difference in 
global climate change, the shift has to hap-
pen at a societal level too. Some momen-
tum is created from all of us individually 
making changes in our lives, but we also 
need policymakers and industries working 
for sustainable solutions to our ecological 
problems at the local, national, and interna-
tional level or we are not going to be able 
to make a difference quickly enough. In the 
coming years, our governments must inten-
sify their prioritization of alternative, re-
newable energy sources, and come up with 
innovative solutions to the problems we are 
already experiencing. 
  The world is a fantastically beautiful place 
and, in fact, we have to assume that it is the 
only world that can support life, the only 
world that we have. The Green party is truly 
the party that is looking at business, culture, 
and life through an ecological lens. This is 
why I vote Green. If each of us uses our 
vote to promote a national agenda that cou-
rageously tackles climate change, together 
we can make sure there is a planet left for 
future generations and the earth’s other in-
habitants. It is our moral responsibility.

SALLY ARMBRECHT

arina on tuttu monelle television, tu-
lostimen tai pelikonsolin ostaneelle: 
Takuu meni puoli vuotta sitten um-

peen ja nyt on laitteesta elo poissa. Vanhaa 
osamaksusopimustakin on vielä jäljellä, 
mutta ei kai auta muu kuin ostaa uusi mal-
li. Onpahan sitä sitten ajan hermoilla taas 
hetken aikaa. 
  Opiskellessani elektroniikkaa ammatti-
koulussa, piti opettaja luokalle oppitunnin 
komponenttien kestävyydestä eri olosuh-
teissa ja käyttöiän arvioinnista. Mieleen-
painuvin osa oppitunnin sisällöstä tuskin 
kuului opetussuunnitelmaan: Jos jatkamme 
alan opiskelua ja päädymme toihin suunnit-
telemaan elektroniikka, on meillä mitä to-

dennäköisimmin edessä laitteen käyttöiän 
suunniteltu lyhentäminen. Ja konsteja sii-
hen piisaa! Voimme käyttää huonolaatuisia 
komponentteja, asettaa niitä tarpeettomaan 
kuumaan ympäristöön, tai yksinkertaisesti 
käyttää laskuria joka rikkoo laitteen ennal-
ta määrätyn käyttöiän kuluttua. Sen lisäksi 
on hyvä osata tehdä yksittäisten osien vaih-
to mahdollisimman vaikeaksi, jotta laitteita 
olisi työläämpi korjata.
  Syy laitteiden ennenaikaiseen hajoami-
seen piilee siis insinööritaidossa. Sama 
mentaliteetti, josta sikisi vuonna 1924 al-
kanut kartelli hehkulamppujen käyttöiän 
rajoittamiseksi elää yhä, kenties voimak-
kaampana kuin koskaan. Tämä hävytön 

toiminta kuluttaa suotta maapallomme re-
sursseja ja synnyttää YK:n mukaan yli 40 
miljoonaa tonnia jätettä vuosittain. Suuri 
osa tästä jätteestä on myrkyllistä ja valta-
vat määrät sitä päätyvät käsittelemättömä-
nä suoraan kehitysmaiden luontoon.
  Toisin kuin hehkulamppukartellin aikaan, 
nykyään laitevalmistajat ovat oppineet 
suunnittelemaan hajoavia laitteita kaikes-
sa hiljaisuudessa ilman salassa solmittuja 
sopimuksia. Koska salaliittoa ei ole, on 
suunniteltuun hajoamiseen vaikeaa puuttua 
lainsäädännöllä. Kuluttajankin on vaikeaa 
vaikuttaa vaikuttaa valinnoillaan, kun uu-
den laitteen elinikää on mahdoton ennus-
taa. Laitevalmistajilla on myös kattavat 

keinot pakoilla vastuuta tapauksessa, jossa 
kuluttaja syyttää tuotetta vialliseksi.
  Mikä siis neuvoksi? Onko ainoa vaihto-
ehto ostaa käytettyjä laitteita? Vai voisi-
ko jokin taho synkentää hajoavia laitteita 
valmistavan yrityksen imagoa antamalla 
väheksyvän laatuarvion? Trendin muuttu-
minen edellyttää muutosta sekä valmistaji-
en, että kuluttajien asenteissa. Kenties jopa 
muutosta taloudessa, ja yhteiskuntamme 
toiminnassa.

ROOPE KUISMA

Sähkölaitteiden suunniteltu hajoaminen
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Koko Suomi on syytä pitää asuttuna 
ja valtion tuettava tätä verovaroin.
  Jokseenkin samaa mieltä. Valtio on tähän-
kin asti tukenut syrjäseutuja, ja näin tulee 
olla jatkossakin. Tavoitteena ei kuitenkaan 
tulisi olla ‘urbaani’ kulutus- ja matkustus-
keskeinen elämäntapa maaseudulla, vaan 
valtion tulisi määrätietoisesti ohjata ke-
hitystä siihen suuntaan, että maaseudulle 
muodostuisi itsensä työllistäviä, omavarai-
suusasteeltaan korkeita, nykyistä ekologi-
sempia ja yhteisöllisempiä yhteisöjä.

Varallisuuden keskittymiseen har-
voille on puututtava, jotta taloudel-
linen eriarvoisuus vähenisi.
  Täysin samaa mieltä. Se, että rikkain 
prosentti omistaa lähes puolet maailman 
varallisuudesta, on raskas todiste nyky-
järjestelmän epäonnistumisesta. Näin suu-
resta tuloerosta ei hyödy kukaan, ei edes 
rikkain prosentti. Näin epätasa-arvonen 
maailma on turvaton, ja rikkaimmankin 
prosentin aito onnellisuus on saavutetta-
vissa vasta kun kaikkein kurjimmassakin 
asemassa olevien perustarpeet on tyydy-
tetty. Suomessa on lainsäädännön ja ve-
rotuksen avulla ylläpidettävä jatkossakin 
pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa ja 
kehitettävä sitä edelleen. OECD:n hiljat-
tain julkaiseman taloustieteellisen tutki-
muksen mukaan liian jyrkät tuloerot ovat 
myös esteenä talouskasvulle.

Suomi tarvitsee lisää maahanmuut-
tajia.
  Täysin samaa mieltä. Evan raportin mu-
kaan “Suomeen tarvittaisiin 34 000 maa-
hanmuuttajaa joka vuosi, jotta työvoima ei 
supistuisi. Tämä on kaksinkertainen mää-
rä nykyiseen verrattuna.” Avoimemman 
maahanmuuttopolitiikan toimeenpanemi-
sen sijaan saamme lukea lehdestä täysin 
järjettömistä käännytyspäätöksistä, kuten 
esimerkiksi kiinalaisesta isoisästä, joka 
olisi halunnut tulla Suomeen hoitamaan 
lapsenlastaan, mutta joka häädettiin maas-
ta ja jolle annettiin kahden vuoden maa-
hantulokielto. Täällä maaseudulla kouluja 
suljetaan kun ei ole riittävästi oppilaita, 
yrittäminen ei kannata kun ei ole riittävästi 
asiakkaita ja kunnat ovat talousvaikeuk-
sissa kun ei ole riittävästi veronmaksajia. 
Kaikki ongelmat tuntuvat pyörivän saman 
asian ympärillä: ihmisiä ei ole riittävästi. 
Tässä tilanteessa tuntuu absurdilta pitää 
rajat suljettuina.

Hyväksyn ydinvoimaluvan myöntä-
misen venäläisen Rosatomin toimit-
tamalle voimalalle.
  Täysin eri mieltä. Oli ala-arvoista että 
Suomi lipsui EU:n Venäjä-boikotista näin 
massiivisessa kaupassa. Ydinvoimalalu-
pia ei olisi pitänyt eikä pidä enää myöntää 
muutenkaan, vaan energiapolitiikka tulisi 
hoitaa panostamalla uusiutuvaan kotimai-
seen energiaan, energiatehokkuuden lisää-
miseen, energiansäästöön, hajautettuihin 
energiatuotantoratkaisuihin ja älykkääseen 
verkkoon. Viisaita neuvoja energiapolitii-
kasta löytyy esim. energiapolitiikka.fi -si-
vustolta.

Miten kehittäisit koulujärjestelmää?
  Ensinnäkin koulutuksesta säästäminen 
on lopetettava. Toisekseen on syytä pa-
nostaa koulussa viihtymiseen. Koulun 
yksi tärkeimmistä tehtävistä tulisi nostaa 
oppilaiden uteliaisuuden ja oppimisen ilon 
herättäminen. Pulpetit pois ja tilalle säk-
kituoleja, kokouspöytiä, räsymattoja, vi-
herkasveja ja toimistotuoleja, kuten Herää 
koulu! -pamfletin kirjoitta ehdottaa. Kiel-
tenopiskelu tulisi aloittaa jo päiväkodeissa 
leikkien ja laulujen muodoissa. Uskonto ja 
elämänkatsomus tulisi yhdistää kaikille yh-
teiseksi ja pakolliseksi uskontotiedoksi (tai 
elämänkatsomukseksi, miten vain), jossa 
käytäisiin läpi eri uskontoja ja elämänkat-
somuksia ja vierailtaisiin eri uskontojen 
ja järjestöjen tapahtumissa. Liikuntatunnit 
yhteiseksi pojille ja tytöille, ja liikunnan 
numeroarvosanat pois. Filosofia mukaan 
pakollisten aineiden joukkoon. Lisää vuo-
rovaikutustaitojen opiskelua kouluihin.

Myös minä olen valmis tinkimään 
tuntuvasti nykyisistä elintottumuk-
sistani ja omista elämäntavoistani 
maailmanlaajuisen oikeudenmukai-
suuden ja kestävän kehityksen to-
teutumiseksi.
  Täysin samaa mieltä. Maailmanlaajuisen 
oikeudenmukaisuuden saavuttaminen on 
realistinen tavoite. Ihmiskunta on histori-
ansa aikana onnistunut saamaan lopetettua 
gladiaattoritaistelut, noitavainot, julkiset 
teloitukset, valtioiden harjoittaman lail-
lisen orjakaupan ja kolonialismin. Am-
mattiyhdistysliikkeen, naisasialiikkeen, 
tummaihoisten ihmisoikeusliikkeen ja sek-
suaalivähemmistöjen oikeuksia ajavan liik-
keen historia on ollut hurjaa voittokulkua 
kohti suvaitsevaisempaa ja avoimempaa 
yhteiskuntaa. Ilmastonmuutoksen pysäyttä-
minen on ihmiskunnan suurin haaste, mutta 
uskon onnistuvamme myös siinä. Onnistu-
aksemme meidän on tehtävä parhaamme 
sekä yksilöinä että yhteiskuntana. Ei enem-
pää eikä vähempää kuin parhaamme.

Kasvisperäisen ruoan osuutta suo-
malaisten ruokavaliossa tulee lisätä 
erilaisin ohjauksellisin keinoin.
  Täysin samaa mieltä. Valistusta ja tut-
kimusta lihansyönnin vähentämisen ter-
veydellisistä eduista ja sen vaikutuksista 
ilmastonmuutoksen torjumisessa on lisät-
tävä. Erään tutkimuksen mukaan esimer-
kiksi naudanlihan syömisen vähentäminen 
on jopa autoilun vähentämistä tehokkaam-
pi kasvihuonepäästöjen pienentämiskei-
no. Ohjauskeinoja mietittäessä tulee ottaa 
huomioon erot eri lihatuotteiden välillä. 
Nautakarjan tuotanto vaatii 28 kertaa suu-
remman peltoviljelypinta-alan kuin sian-
lihan- tai kananlihan tuotanto, ja tuottaa 
viisi kertaa enemmän kasvihuonekaasuja. 
Kasvituotantoon verrattuna ero on huima: 
yhden kalorikilon tuottaminen nautakarjaa 
kasvattamalla vaatii 160 kertaa enemmän 
maata ja tuottaa 11 kertaa enemmän kasvi-
huonekaasuja kuin vastaavan kalorimäärän 
tuottaminen perunaa, vehnää tai riisiä vil-
jelemällä. Lähde: Guardian 21.7.2014.

 
“Should the global po-

pulation reach 9.6 billion 
by 2050, the equivalent 
of almost three planets 

could be required to pro-
vide the natural resour-
ces needed to sustain 

current lifestyles.” 

lähde: www.unep.org

”It takes 1,000 years for 
a plastic bottle to degrade 
and approximately 50% 
of the plastics we use are 

used only once.
For example, globally we 

use one million plastic 
grocery bags per minute, 
each one having a “wor-
king life of 15 minutes.”

 lähde: www.plasticoceans.net

“To find a solution to the 
climate crisis, society 

must be promptly rebuilt,
making it low-emission 
initially, with emission 

neutrality coming in stages.”
lähde: www.vihreat.fi

inä olen pudonnut poliittisen kielen 
kehityksen vauhdista. Olen tottu-
nut ajattelemaan, että hyvinvointi-

valtion tehtävä on turvata kansalle toimiva 
terveydenhuolto, lapsille hyvä koulutus ja 
vanhuksille turvattu vanhuus. Mutta nyt 
olen oivaltanut, että kaikkea tätä kuuluukin 
nimittää ylipaisuneeksi julkiseksi sektorik-
si, josta täytyisi päästä eroon.
  Kouluja ja kirjastoja tulee lakkauttaa, ter-
veyspalvelut keskittää jonnekin kauas ja 
vanhat pitää töissä, kunnes he tuupertuvat 
sinne. Se, mitä olen pitänyt kovasydämi-
syytenä, onkin rohkeutta tehdä toisille ki-
peitä ratkaisuja.
  Leikkauslistat osoittavat vastuuntuntoa. 
Mutta pakkohan sitä on leikata, kun rahaa 
kerran ei ole.
  Olen myös aina ajatellut, että työmies on 
palkkansa ansainnut, mutta nyt perään-
kuulutetaan palkkamalttia. Ei tosin malttia 
osinkojen jakamisessa – lehtitietojen mu-
kaan eräs pankki jakoi juuri ennätysmää-
rän osinkoja, 44 prosenttia enemmän kuin 
edellisenä vuonna, ja nosti myös hallitus-
palkkioita. Sama pankki vaatii työntekijä-
ryhmiltään säästötalkoita. Mutta mikäpä 
osinkoja ja palkkioita jakaessa, kun rahaa 

kerran on, joskaan ei työntekijöille.
  Ylipaisunut julkinen sektori ja palkka-
maltti ovat termejä, jotka pelaavat sanojen 
vivahteilla ja pyrkivät peittämään ideolo-
gisen sisältönsä. Kaikkihan me haluamme 
osoittaa malttia, ja ylipaisuminen on vas-
tenmielistä, sairaalloista.
  Se, joka onnistuu hallitsemaan muoti-
sanojen käyttöä, pystyy muokkaamaan 
mielikuviamme mieleisikseen. Aivan toi-
senlainen kuva syntyy, jos puhumme yli-
paisuneen julkisen sektorin sijasta velvolli-
suutensa täyttävästä hyvinvointivaltiosta ja 
sanomme suoraan pienituloisten palkkojen 
jäädyttämistä tuloerojen kasvattamiseksi.
  Jeesuksen opetusten seuraaminen on hyvä 
asia, mutta tuntuu siltä kuin hänen sano-
jaan olisi tässä tulkittu väärin. ”Köyhät 
teillä on luonanne aina” tuskin on kehotus 
pitää köyhät aina köyhinä ja kurjina.

JAAKKO HÄMEEN-ANTTILA
professori

Jeesus ja julkinen 
sektori
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