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Changemaker on Kirkon Ulkomaanavun 
nuorisoverkosto, joka muuttaa maailmaa. 
Kouluttaudumme ja kampanjoimme 
kehitysmaihin liittyvistä kysymyksistä. 
Vaikuttamistoimintamme pääteemoja 
ovat rauha, talous ja ympäristö. Toimin-
tamme on nuorten itse suunnittelemaa 
ja toteuttamaa.
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YMPÄRISTÖMERKKI

MILJÖMÄRKT

Ympäristömerkitty 
painolaitos 4041 0955 

Kannen kuva: Paul Jeffrey.

Dong Boma -kylän naiset Etelä-Sudanissa 
laulavat ja tanssivat matkalla koteihinsa 
työskenneltyään yhteisön viljelyksillä 
12. huhtikuuta 2017. Suurin osa kuvan 
naisista joutui pakenemaan kylästään 
kapinallisotilaita vuonna 2013. Kotiinpaluuta 
ja jälleenrakennusta on vaikeuttanut 
aluetta ravisteleva huomattava kuivuus, 
jolla on ollut tuhoisa vaikutus erityisesti 
karjankasvatukselle. 
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Viimeksi kun muutin uuteen asuntoon, olin 
fiksu ja varastoin tyhjät muuttolaatikot ullakolle. 
Aiemmasta kokemuksesta tiesin, että niille olisi 
kohta taas tarvetta. Enkä ollut väärässä. Reilun 
vuoden jälkeen pakkasin omaisuuteni jälleen 
kerran banaanilaatikoihin.
 Laskin, että olen viimeisen 10 vuoden aikana 
asunut kahdessa eri maassa, kolmessa eri kau-
pungissa ja kymmenessä eri asunnossa. Vaikka 
joskus kaipaan pysyvyyttä, olen jo tottunut jat-
kuvaan purkamiseen, pakkaamiseen ja muut-
tuviin elämäntilanteisiin.
 Asuinpaikan vaihtaminen on kuitenkin joka 
kerta tapahtunut omasta tahdostani. Olen 
myös aina onnistunut rakentamaan ympärilleni 
turvallisen paikan, jonka rajoista ja säännöistä 
saan itse päättää.
 Koti tuo varmasti useimmille meistä mieleen 
jotain positiivista. Rauhaa, turvaa, paikan, jossa 
olla oma itsensä. Tämän lehden sivuilla aukeaa 
myös toisenlaisia näkökulmia kotiin.
 Filippiiniläinen Angelica Fernando työsken-
telee kotiapulaisena Qatarissa ja tapaa sukuaan 

kerran vuodessa. Vapaa-ajallaan hän tukee 
muita kotiapulaisia työelämän ongelmissa. 
Näille kotiapulaisille koti ja työpaikka ovat 
saman katon alla, mikä osaltaan asettaa heidät 
haavoittuvaan asemaan. Heidi Saarisen kirjoit-
tama juttu löytyy tämän lehden sivuilta 16-17.
 Tulevina vuosikymmeninä yhä useammat 
ihmiset etenkin Etelä-Aasiassa, Latinalai-
sessa Amerikassa ja Saharan eteläpuolisessa 
Afrikassa joutuvat jättämään kotinsa ilmas-
tonmuutoksen seurauksena. Parhaimpienkin 
arvioiden mukaan ilmastosiirtolaisuus ajaa 
kymmeniä miljoonia ihmisiä pois kodeistaan. 
Ajankohtaisesta aiheesta voit lukea lisää An-
na-Sofia Krjukovin ja Teija Kukkosen jutusta 
sivuilla 8-9.
 Toivon, että tämä lehti tarjoaa lukijoilleen 
uusia näkökulmia. Uutta ajateltavaa saavat 
varmasti myös lehden tekijät. Jos haluat ensi 
syksynä mukaan kirjoittamaan, kuvaamaan tai 
kuvittamaan, lähetä sähköpostia osoitteeseen 
paatoimittaja@changemaker.fi. Tervetuloa 
muuttamaan maailmaa journalismin avulla!

PÄÄTOIMITTAJA: Aino Saarenmaa

KOTI EI TARJOA
KAIKILLE SUOJAA

TEKIJÄLLE KASVOT
Kirjoitin lehteen elämästä Ammanissa, Jordanian pääkaupungista. Opiskelin siellä arabian kieltä, mutta 
vaihto jäi lyhyeksi koronaviruksen vuoksi poikkeusoloihin siirtyneessä maailmassa. Palaan vielä jokin 
päivä Ammaniin, ja toivon löytäväni monia tuttuja elementtejä, joista kirjoitan. Samaan aikaan suuri 
toiveeni on, että moni raportoimani ongelma voidaan korjata. On vaikea arvioida, voivatko koronaviruksen 
aiheuttamat poikkeusolot toimia katalyyttina uudistuksille. Aika näyttää.  IIDA SILFVERHUTH

Lue Iidan juttu sivuilta 22-25.

“Koti tuo 
useimmille 

mieleen jotain 
positiivista: 

rauhaa, turvaa 
ja paikan, jossa 

olla oma itsensä. 
Tämän lehden 
sivuilla aukeaa 

myös toisenlaisia 
näkökulmia kotiin.”
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CHANGEMAKERIN KUULUMISIA

Changemaker järjesti kevään 2020 aikana kolmiosaisen vaikutta-
mistoiminnan ABC-koulutuksen.  Koulutussarjan aikana tutustut-
tiin vaikuttamisen eri muotoihin, tavoitteiden asettamiseen ja kam-
panjasuunnitteluun sekä pohdittiin omia mahdollisuuksia vaikuttaa 
oikeudenmukaisemman maailman puolesta.
 ABC-koulutukset kokosivat kevään mittaan yhteensä 146 osal-
listujaa. Koulutuskerroilta kerätyissä palautteissa kiitosta saivat 
etenkin konkreettiset esimerkit, ajatuksia herättäneet ryhmäkes-
kustelut sekä itse aiheesta innostuneet kouluttajat. 
 A-koulutukset alkoivat helmikuussa ja niitä ehdittiin ennen ko-
ronaa toteuttaa yhteensä kuusi Helsingissä, Joensuussa, Jyväsky-
lässä, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Kouluttajina suurimmassa 
osassa A-osista toimivat verkoston vapaaehtoiset, jotka itse olivat 
aiemmin suorittaneet ABC-kurssin ja osallistuneet kouluttajakoulu-
tukseen. A-osassa aiheena olivat vaikuttamistoiminnan perusteet 
ja tempaukset vaikuttamisen välineenä.
 Koronarajoitusten alettua maaliskuussa, vaikuttamistoiminnan 
koulutus päätettiin siirtää nettiin. B-koulutuksista yksi pidettiin 
maaliskuussa ja siitä saadun palautteen perusteella huhtikuulle 
lisättiin vielä kaksi A-koulutusta ja kaksi B-koulutusta lisää, jotta 
kaikki halukkaat pääsivät mukaan koko kurssille. B-koulutuksissa 
syvennyttiin viestintään vaikuttamisen välineenä ja etenkin tari-
noiden käyttöön kampanjaviestinnässä.
 Koulutussarja huipentui toukokuun alussa C-koulutukseen. 
Aiemmin kokopäivän mittaisena pidetty C-osa oli tällä kertaa jaettu 
kahdeksi kolmen tunnin koulutuskerraksi ja se toteutettiin niin ikään 
netissä. Kampanjasuunnitteluun keskittyneen C-koulutuksen ai-

kana kuultiin innostava kampanjaesimerkki Ihmisoikeusliiton to-
teuttamasta Stop! Päätepysäkki syrjinnälle -kampanjasta sekä har-
joiteltiin kampanjasuunnittelun vaiheita ja tavoitteiden asettamista 
ryhmätöiden avulla. Vaikka aikaa ryhmäkeskusteluille oli rajallisesti, 
koulutuskertojen aikana syntyi useita erinomaisia kampanjaideoita.
 Koska vaikuttamistoiminnan koulutuksista saatiin kevään mit-
taan erittäin paljon positiivista palautetta, jatketaan ABC-sarjan 
järjestämistä myös syksyllä, jolloin koulutuksia pidetään jälleen 
eri puolilla Suomea sekä netissä. Kannattaa siis seurailla Change-
makerin tiedotusta heti alkusyksystä ja poimia omaan kalenteriin 
tulevien koulutusten päivämäärät. Katso koulutuspaikat ja –ajat 
nettisivuilta www.changemaker.fi

VAIKUTTAMISTOIMINNAN
ABC-KOULUTUKSET OLIVAT MENESTYS

K
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Helsingissä helmikuussa 2020 pidetyn A-koulutuksen osallistujia

TULE MUKAAN VAIKUTTAMISTOIMINTAAN!
Haluaisitko vaikuttaa oikeudenmukaisemman maailman puolesta? 
Jos vastasit kyllä, tule mukaan – nuorisoverkosto Changemaker on 
olemassa sinua varten. Lisätietoja osoitteesta www.changemaker.fi.
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1. TYKKÄÄ, JAA JA KOMMENTOI

Esimerkiksi Facebook toimii siten, että siellä julkaistut postaukset 
näkyvät sitä paremmin, mitä enemmän niihin on reagoitu. Jos näet 
somessa kiinnostavan ilmastoaiheisen postauksen, tykkää, kom-
mentoi tai jaa!

2. KESKUSTELE

Sosiaalinen media on nykyään tärkeä keskustelualusta. Erityisesti 
Twitterissä voit haastaa keskusteluun mukaan niin ministereitä, kan-
sanedustajia, yritysjohtajia, tutkijoita, järjestöjen edustajia kuin me-
diatalojen johtajiakin. Myös oman tuttavapiirin kanssa keskustelu voi 
olla yllättävän tehokasta vaikuttamista.
 Muista, että räyhääminen on harvoin tehokasta vaikuttamista. 
Keskustellessasi pysy ystävällisenä ja kohteliaana ja perustele mie-
lipiteesi hyvin. 
 Älä provosoidu, vaikka keskustelukumppanisi yrittäisi provosoida, 
älä hauku, äläkä mene henkilökohtaisuuksiin. Hyvä peukalosääntö 
on, että somessa ei kannata sanoa asioita, joita et sanoisi kasvotus-
tenkaan.

3. JAA TIETOA

Valitse itseäsi kiinnostavaa uutinen, tutkimus tai video ja jaa se sinulle 
sopivassa sosiaalisen median kanavassa.
 Postauksesi muuttuu muille kiinnostavammaksi, kun perustelet 
miksi jakamasi juttu on mielestäsi tärkeä tai kiinnostava. Voit myös 
koota lyhyen tiivistelmän jutun sisällöstä. Näin myös sellainen ih-
minen, joka ei jaksa avata linkkaamaasi juttua, voi saada käsityksen 
sen sisällöstä.
 Ennen tiedon jakamista kannattaa vielä tarkistaa, että tieto on 
peräisin luotettavasta lähteestä eikä sisällä huuhaata.

4. ALLEKIRJOITA VETOOMUS

Netissä on helppo kerätä nimiä vetoomukseen. Vetoomus on tapa 
välittää ison ihmisjoukon mielipide sopivalle taholle. Voit etsiä ve-

toomuksia eri järjestöjen sivuilta. Tutki esimerkiksi näitä järjestöjä: 
Changemaker, Greenpeace Finland, Finnwatch, Suomen luonnon-
suojeluliitto, Natur och Miljö ja Amnesty.

5. TEE KYLTTI JA OSOITA MIELTÄSI DIGITAALISESTI

Koululaiset ovat osoittaneet mieltään paremman ilmastopolitiikan 
ja kestävän tulevaisuuden puolesta jo muutaman vuoden ajan. Voit 
osallistua tempaukseen tekemällä oman kylttisi. Siihen riittää taval-
linen paperi ja paksu kynä. Ota itsestäsi kuva kyltin kanssa ja julkaise 
se somessa.

6. SOMETA LEGOUKKOJEN MIELENOSOITUS

Aina mielenosoitukseen ei tarvitse osallistua itse, vaan hommaan 
voidaan valjastaa lumiukot, legoukot, barbit tai vaikka pehmolelut. 
Tee nasevat kyltit ja ota kuva mielenosoituksestasi. Jaa kuva somessa 
esimerkiksi hashtageilla #ClimateStrikeOnline ja #ilmastolakko.

7. KIRJOITA PÄÄTTÄJÄLLE

Monet päätöksentekijät niin politiikassa kuin yrityksissä kuulevat mie-
lellään ihmisten toiveita. Löydät kansanedustajien ja ministereiden 
yhteystiedot eduskunnan nettisivuilta. Perustele mielipiteesi hyvin ja 
ole ystävällinen, mutta jämäkkä. Kannusta ja anna kiitosta, jos se vain 
on mahdollista.

8. TEE MEEMEJÄ

Meemit ovat nopeasti toteutettava, ajan hermolla oleva ja hyvin teh-
tynä helposti somessa leviävä viestimistapa. Mikä sinua mietityttää, 
ärsyttää tai innostaa juuri nyt? Kerro se meemillä!
 Ohje meemin tekniseen toteutukseen: Kirjoita Googleen haku-
sanat “meme generator” ja etsiydy johonkin generaattoriin, esimer-
kiksi imgflip.com toimii hyvin. Valitse sopiva kuva (vaihtoehtoja on yli 
tuhat) ja kirjoita siihen naseva teksti. 
 Levitä valmiita meemejä omassa somessasi, sekä koulun tai työ-
paikan somessa! Ü

NÄIN VOIT VAIKUTTAA 
KESTÄVÄMMÄN MAAILMAN 
PUOLESTA KOTOA KÄSIN
Pinja Sipari kirjoitti 12.3.2020 blogissaan Toivoa ja toimintaa siitä,
miten voit vaikuttaa kestävämmän maailman puolesta kotoa käsin. 
Tässä poimintoja parhaista vinkeistä.
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Ilmastosiirtolaiset liikkuvat suurimmaksi 
osaksi maiden rajojen sisällä. Vaikutusval-
taista lainsäädäntöä ja tehokkaampia suo-
jelutoimia tarvitaan heidän ihmisoikeuk-
siensa suojelemiseksi globaalisti.
 Ilmastosiirtolaisten oikeudet ovat puut-
teelliset. Tämä johtuu osittain siitä, että aihe 
on noussut verrattain myöhään kansainvä-
liseen keskusteluun. Lisäksi termin määrit-
teleminen on osoittautunut haasteelliseksi. 
 Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM 
on määritellyt ilmastosiirtolaisen henkilöksi, 
joka pääosin ilmastonmuutoksen aiheutta-
mien äkillisten tai asteittain ilmenevien ym-
päristömuutosten takia joutuu poistumaan 
asuinpaikastaan väliaikaisesti tai lopullisesti, 
joko valtion sisällä tai kansainvälisesti.
 Tässä artikkelissa on käytetty lähteenä 
Suomen Pakolaisavun järjestämää Ilmas-
tonmuutos ja pakolaisuus: ihmiskuntaa ra-
vistelevat globaalit ilmiöt! -seminaaria, joka 
kokosi joukon asiantuntijoita helmikuussa 
Oodin kirjastoon Helsinkiin.

KÖYHÄT MAAT OVAT 
HAAVOITTUVAISIMPIA

Osa maailman ihmisistä ja maista ovat 
muita haavoittuvaisemmassa asemassa 
luonnonmullistuksille. Ilmastonmuutos 
ajaa yhä enemmän ihmisiä liikkeelle etenkin 
Etelä-Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa 
sekä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.
 Keniassa ja Ghanassa ongelmia tuot-
tavat aavikoituminen, kuivuus ja äkilliset 
tulvat. Bangladesh ja Vietnam kärsivät me-
renpinnan noususta ja tulvista. Nämä ym-

päristön muutokset tekevät elämisestä ja 
elinkeinon harjoittamisesta alueilla vaikeaa. 
 Maiden toteuttama politiikka ilmastosiir-
tolaisten suojelemiseksi ja uudelleensijoit-
tamiseksi on vaihtelevaa ja poikkeuksetta 
puutteellista. Tämä johtuu tosin muun 
muassa siitä, että maiden on riittämättö-
mien resurssien takia vaikea parantaa omaa 
tilannettaan.

 Luonnonkatastrofin seurauksena koti voi 
tuhoutua kokonaan, ja aina entisiä maita tai 
taloa ei ole helppoa todistaa omaksi, kun 
palaa paosta. 
 ”Monissa maissa rekisterit ovat puutteel-
lisia. Heitteille jätetty hyvä omaisuus valla-
taan ja omitaan helposti”, YK:n pakolaisjär-
jestö UNHCR:n Pohjois-Euroopan edustaja 
Henrik M. Nordentoft kuvailee.
 Menetetyt maat tai karja tarkoittavat 
menetettyä elinkeinoa. Köyhimpien ei 
välttämättä ole mahdollista ostaa uutta ti-
lalle. Riskialueelle palaaminen voi monesta 
syystä olla mahdotonta.
 Oxfordin yliopiston emeritusprofessori 
ja Refugee Studies Centren entinen johtaja 
Roger Zetter kertoo, kuinka esimerkiksi nou-
sevasta merenpinnasta kärsivä Vietman on 
alkanut uudelleensijoittaa kotinsa menettä-

neitä asukkaita korkeammille paikoille, jotka 
ovat vähemmän alttiita tulville. Uudelleen-
sijoittamisessa on Zetterin mukaan tärkeää, 
että ihmisryhmät, jotka uudelleensijoite-
taan, otetaan huomioon heitä koskevassa 
päätöksenteossa.

LAINSÄÄDÄNTÖÄ JA 
KANSAINVÄLISTÄ 
HUOMIOTA TARVITAAN 

Yksi keskeinen haaste ilmastosiirtolaisten 
suojelemista koskevassa lainsäädännössä 
on termin määrittelemisen monimutkai-
suus. Koska “ilmastosiirtolainen” ei ole tar-
kasti määritelty termi, kohderyhmää suoje-
levaa lainsäädäntöä on vaikeaa toteuttaa. 
 Oikean termin löytäminen ympäristö- ja 
ilmastonmuutoksen takia liikkeelle lähte-
ville ihmisille on haastavaa, koska ilmiö on 
varsin monisyinen ja vähitellen kehittyes-
sään aiheuttaa monenlaisia ongelmia. 
 Käsite ”pakolainen” on tarkasti mää-
ritelty pakolaissopimuksissa, eikä pako-
laisstatuksen saamisen perusteeksi lueta 
ympäristösyitä. Tästä syystä termiä “il-
mastopakolaisuus” tulisi välttää. Sellaista 
määritelmää, johon sisältyy kaikki ilmiöstä 
kärsivät, on vaikeaa löytää. 
 Mediajulkisuus on tärkeä keino parantaa 
ilmastosiirtolaisten tilannetta. Kansalaisten 
tulee huolestua asiasta, jotta he voivat luoda 
painetta sekä valtioille että kansalaisjärjes-
töille toimia.
 Suuri osa ilmastosiirtolaisuudesta ta-
pahtuu valtioiden sisällä. Valtioiden sisäiset 
muuttoliikkeet eivät kuitenkaan usein saa 

ILMASTONMUUTOS
UHKAA MONEN KOTIA

TEKSTI: Anna-Sofia Krjukov ja Teija Kukkonen

Yhä useampi joutuu jättämään kotinsa ilmastonmuutoksen aiheutta-
mien äärimmäisten sääilmiöiden takia. Ilmastosiirtolaisuuteen tulee 
kiinnittää enemmän kansainvälistä huomiota.

“Ympäristön muutokset 
tekevät elämisestä 

ja elinkeinon 
harjoittamisesta 

vaikeaa.”
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suurta huomiota kansainvälisissä me-
dioissa. 
 ”Monet ilmastosta aiheutuvat tilanteet itse 
asiassa ratkaistaan maiden sisällä. Silloin ne 
ovat ehkä näkymättömämpiä”, Nordentoft 
toteaa.
 Ilmastonmuutoksen vaikutukset, kuten 
kuivuus ja väärään aikaan tulevat sateet
vaikeuttavat maanviljelyä ja lisäävät nälän-
hätää. Elintilan väheneminen, ruoan puute ja 
kilpailu niukoista resursseista lisäävät levotto-
muuksien ja konfliktien riskiä alueilla.

KANSAINVÄLINEN VASTUUNJAKO 
ON TÄRKEÄÄ

Suurimpia hiilidioksidipäästöjen aiheuttajia 
ovat rikkaat läntiset teollisuusmaat. Kuitenkin 
päästöjen haitoista kärsivät eniten maailman 
köyhimmät maat, joilla on pienimmät päästöt.
 Kansainvälisen yhteisön olisi oltava tuke-
massa haavoittuvassa asemassa olevia maita 
ja paikallisia valmiuksia sekä kriisitilanteissa 
turvaavia järjestelmiä. 
 Kansainvälisillä järjestöillä ja toimijoilla, 

kuten YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:llä on 
iso rooli, sillä niillä on tietoa ja ne voivat 
työskennellä paikallisten toimijoiden 
kanssa. Ilmastosiirtolaisuus pitäisi ottaa 
huomioon kaikessa kehitysyhteistyön 
suunnittelussa ja koko kansainvälisessä 
ilmastokeskustelussa. Zetter korostaa 
paikallisen kansalaisyhteiskunnan toimi-
joiden tärkeyttä osana päätöksentekoa.

 Kansainvälisiin yleissopimuksiin on 
kirjattu jokaisen oikeudet asianmukai-
seen suojaan, asuntoon, ruokaan ja elä-
mään. Ihmisoikeuksien mukaisesti ihmi-
selle tulee siis antaa edellytykset elää ja 
tulla toimeen vielä senkin jälkeen, kun 
hyökyaalto, hurrikaani, sykloni, taifuuni, 

äärimmäinen kuivuus tai muu luonnon-
katastrofi on tuhonnut hänen kotinsa ja 
elinalueensa.
 Ilmastonmuutos vaikuttaa eniten alu-
eilla, jotka tuottavat päästöjä tällä hetkellä 
vähiten. Uusia haasteita ilmastonmuu-
tokseen ja siitä seuraavaan ilmastosiirto-
laisuuteen tuo väestön ja talouden kasvu 
sekä teollistuminen kehittyvissä maissa, 
kuten Afrikan maissa ja Kiinassa.
 Yhtä mieltä voidaan olla siitä, että 
pelkkä puhe ja sopimuksiin kirjatut velvoit-
teet eivät riitä, vaan tarvitaan enemmän 
ilmastonmuutosta ehkäiseviä ja ilmasto-
siirtolaisten tilannetta parantavia tekoja.
 Ilmastosiirtolaisuuteen liittyvän on-
gelman laajuus voi jäädä länsimaissa hel-
posti sisäistämättä. 
  ”Tänä päivänä monet hallitukset rea-
goivat vasta silloin, kun näkevät ihmisten 
tulevan”, Nordentoft toteaa. 
 “Vaikka ilmastosiirtolaisuus on enim-
mäkseen valtioiden sisäistä, se on silti 
kansainvälinen ongelma. Tarve tuelle on 
olemassa.” Ü

“Ilmastonmuutos 
vaikuttaa eniten 

alueilla, jotka tuottavat 
päästöjä tällä hetkellä 

vähiten.”

ILMASTOSIIRTOLAISUUS

- Ilmastosiirtolaisuutta tapahtuu jo nyt. UN-
HCR:n arvion mukaan keskimäärin 21,5 mil-
joonaa ihmistä joutuu vuosittain siirtolaisiksi 
ilmastonmuutoksen takia.

- Arvioiden mukaan ilmastosiirtolaisia tulee 
olemaan noin 200 miljoonaa vuoteen 2050 
mennessä. Arviot kuitenkin vaihtelevat 25 
miljoonasta useaan miljardiin.

- Ilmastosiirtolaisuutta aiheuttavat muun 
muassa sään ääri-ilmiöt, kuten merenpinnan 
nousu, tulvat, myrskyt, kuumuus ja kuivuus. 
Ilmastonmuutos aiheuttaa välillisesti myös 
konfliktitilanteita ja lisää eriarvoisuutta.

- Sään ääri-ilmiöt vaikuttavat erityisesti Ete-
lä-Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa ja 
Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. 

Kuivuuskriisin aikana ihmiset hakevat vettä ja karja sammuttaa janoaan Keniassa.
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TEKSTI: Juuso Ilmola

Noin kymmenen miljoonaa ihmistä ympäri 
maailmaa elää vailla kansalaisuutta YK:n 
pakolaisjärjestö UNHCR:n arvion mukaan. 
Kansalaisuudeton henkilö tarkoittaa sitä, 
ettei mikään valtio pidä häntä kansalaise-
naan.
 Käytännössä kansalaisuus tarkoittaa oi-
keutta perusoikeuksiin. Valtion tehtävä on 
taata perusoikeuksien toteutuminen, mutta 
se takaa ne vain kansalaisiksi tunnustamil-
leen ihmisille. Ilman kansalaisuutta ihmisen 
on hyvin vaikeaa koota kokoon elämän 
perusedellytyksiä. Esimerkiksi asunnon tai 

elannon hankkiminen, kouluttautuminen ja 
matkustaminen ovat suuria haasteita, eikä 
ihminen voi avata edes pankkitiliä, jos hä-
nellä ei ole kansalaisuutta.
 Kansalaisuuden voi saada joko vanhem-
pien tai synnyinmaan perusteella, mutta 
joskus kansalaisuutta täytyy erikseen hakea. 
 Valtiot noudattavat kansalaisuuden 
määrittämisessä joko syntymä- tai periy-
tymisperiaatetta. Jos lapsi syntyy esimer-
kiksi Yhdysvaltojen maaperällä, hän on 
automaattisesti oikeutettu Yhdysvaltojen 
kansalaisuuteen. Suomessa syntynyt ei sen 

sijaan saa automaattisesti kansalaisuutta, 
vaan lapsen kotimaa periytyy vanhempien 
kansalaisuuden perusteella.

KANSALAISUUDETTOMUUDEN 
TAKANA VOI OLLA SYRJINTÄÄ

Kansalaisuudettomuuden syyt voidaan 
jakaa kahteen kategoriaan: tahattomaan ja 
tahalliseen. Tahattomassa kansalaisuudet-
tomuudessa kyse on erikoistilanteista, joissa 
epäonnekkaiden sattumien kautta henkilö 
voi päätyä elämään kansalaisuudettomana.

KANSALAISUUDETTOMUUS ON
KODITTOMUUDEN HUIPPU

Kansalaisuudettomuus on miljoonien ihmisten elämää koskettava 
ongelma, joka olisi kuitenkin helposti ratkaistavissa. Mikä valtioita
pidättelee?

Ilman kansalaisuutta ei voi elää yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä. Kuva: Adrien Taylor / Unsplash
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 Lapsi voi esimerkiksi jäädä vaille kansalaisuutta, jos hän 
syntyy periytymisperiaatetta noudattavassa valtiossa van-
hemmille, joiden henkilöllisyydestä ei ole tietoa. Sekään ei 
välttämättä riitä, että tiedetään lapsen äidin henkilöllisyys. 
Esimerkiksi Syyrian ulkopuolella synnyttäneen syyrialais-
naisen lapsi ei saa kansalaisuutta, mikäli isän henkilöllisyys 
ei ole selvillä. Kansalaisuudettomuus voi näin liittyä vahvasti 
myös naisten oikeuksiin.
 Myös merkittävät maailmanpoliittiset tapahtumat voivat 
jättää ihmisiä vaille kansalaisuutta. Näin kävi esimerkiksi 
Neuvostoliiton hajotessa. Etenkin syrjäisillä seuduilla eläneet 
etniset vähemmistöt eivät välttämättä uusineet passejaan 
määräaikaan mennessä ja jäivät näin vaille kansalaisuutta. 
Myös Jugoslavian hajoamisen ja uusien valtioiden synnyn 
yhteydessä etenkin alueen romanivähemmistöön kuuluvia 
jäi vaille kansalaisuutta vaadittujen paperien puuttuessa.
 Kansalaisuus voidaan jättää antamatta myös rodun tai 
etnisyyden perusteella. Esimerkiksi Myanmarin kansalaisuus 
perustuu etnisyyteen, mutta hallinto ei tunnusta kaikkia 
maassa eläviä väestöryhmiä. Rohingyat ovat suurin yksit-
täinen tunnustamaton Myanmarissa elävä etninen vähem-
mistö. Miltei puoli miljoonaa rohingyaa elää vailla kansalai-
suutta ja sen mukanaan tuomia perusoikeuksia.
 

ONGELMAN KORJAAMINEN
OLISI HELPPOA

Kansalaisuudettomuuden ongelmaa ratkaistaessa tulee en-
sinnäkin varmistaa, ettei enempää ihmisiä joudu kansalai-
suudettomaksi. Tämän lisäksi valtioiden tulee luoda prosessi, 
jossa nyt vailla kansalaisuutta elävät henkilöt tunnustetaan. 
 UNHCR kehottaa valtioita tunnustamaan automaatti-
sesti niiden maaperällä syntyneet tuntemattomat lapset 
kansalaisikseen sekä helpottamaan kansalaistensa pääsyä 
tarvittavaan dokumentointiin. Jos valtio on hajoamassa, 
kansalaisuusprosessiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. 
Myös kansalaisuudettomuutta tuottava syrjivä lainsäädäntö 
on lopetettava. 
 YK:n tavoite on ratkaista ongelma lopullisesti vuoteen 
2024 mennessä, mutta tähän mennessä vain Kirgisia on 
onnistunut tavoitteessa. Onnistumisessa keskeisessä roo-
lissa ollut kirgisialainen asianajaja ja ihmisoikeusaktivisti 
Azizbek Ashurov toteaa, että kansalaisuudettomuuden lo-
pettaminen on oikeastaan yksinkertaista ja jopa valtioiden 
intressien mukaista. Vuonna 2019 Ashurov sai YK:n myön-
tämän Nansen-pakolaispalkinnon omistautumisestaan 
kansalaisuudettomuuden vastaiselle työlle. 
 Viime kädessä kansalaisettomuuden lopettaminen ei 
vaadi kuin poliittista tahtoa – ja kenties ripauksen inhimilli-
syyttä. Ü

“Kansalaisuudettomuuden 
lopettaminen on oikeastaan 

yksinkertaista.”

Kansalaisuudettomana elää noin kymmenen miljoonaa ihmistä.
Kuva: Jason Leung / Unsplash



Roosa, 26

Asun tällä hetkellä Uudessa-Seelannissa 
Dunedinissa, jossa vietän pitkää välivuotta 
ennen psykologian maisteriopintojen aloit-
tamista ja työskentelen working holiday-vii-
sumilla. Ennen tänne saapumista matkustin 
ensin Aasiassa ja asuin kuukauden Balilla 
tehden vapaaehtoistöitä. Uudessa-Seelan-
nissa minua on aina kiehtonut upea luonto 
ja toisaalta tänne on ollut kulttuurisesti 
helppo sopeutua; sen vuoksi olenkin ollut 
Uudessa-Seelannissa vaihto-ohjelmien 
kautta jo kahdesti aiemmin! Suunnitelmis-
sani on asua täällä marraskuuhun asti ja ra-
hatilanteesta riippuen haluaisin sen jälkeen 
matkustaa Etelä-Afrikkaan ja Etelä-Ame-
rikkaan. Suomeen palaan 2021, jonka jäl-
keen tarkoituksena on valmistua maisteriksi 
ja päättää tulevaisuudesta.
 Minulle koti merkitsee paikkaa, johon voi 
asettautua hetkeksi, ei välttämättä vuosiksi 
vaan välillä vain pariksi viikoksi, ja jossa on 
mukava olla ja mahdollisuus luoda uusia 

MAAILMANKANSALAISTEN 
MONET KODIT

TEKSTI: Reetta Harkko

Nykyajan globaalissa maailmassa kodin käsite on kokenut omanlai-
sensa murroksen. Erityisesti nuorempi sukupolvi on tottunut liikku-
maan vapaasti välittämättä valtioiden rajoista, ja usein kodin tuntua 
metsästettäessä tiettyä pysyvää, fyysistä paikkaa tärkeämmäksi saat-
tavat muodostua lähipiirin, itsensä kanssa vietetyn ajan ja rutiinien 
kaltaiset asiat. 

Koska suurin osa Roosan ajasta on kulunut töissä, viikonloppureissut kauniisiin maisemiin 
ovat tuoneet tervetulleita hengähdystaukoja. Kuva: Roosan kotialbumi.

Tässä artikkelissa kaksi mittavan etäisyyden päähän alkuperäisestä kodistaan muuttanutta nuorta aikuista kertoo, 
miten he päätyivät maailmalle, mitä koti tai sen kaipuu merkitsevät heille, ja mitä he ovat oppineet tien päällä. 

12 
TEEMA: Koti



Marcello, 27

Olen alun perin Brasiliasta, mutta tällä het-
kellä asun Ruotsin Växjössä, missä opiskelen 
tietojenkäsittelytiedettä. Olen opiskellut 
ja työskennellyt myös Australiassa, mutta 
Ruotsiin päätin muuttaa, kun kuulin poh-
joismaisen koulutuksen korkeasta tasosta. 
 Ulkomailla asuessani en ole aina tun-
tenut oloani täysin kotoisaksi, sillä vierailu-
jani eri maissa on leimannut väliaikaisuus. 
Muuttaessani Ruotsiin en esimerkiksi 
halunnut hankkia liikaa tavaroita, koska 
tiesin Växjöön olevan vain tilapäinen vaihe 
elämässäni. Koen, että monella tavalla 
todellinen kotini on edelleen Brasiliassa, 
missä läheisimmät ystäväni sekä perheeni 
asuvat. Vaikka olenkin luopunut monista 
asioista muuttaakseni tänne, olen pystynyt 
elämään Ruotsissa enemmän omien arvo-
jeni mukaista elämää. Pohjoismaissa ar-
vostetaan ekologisuutta ja koulutusta sekä 
pyritään edistämään kaikkien kansalaisten 
turvallisuutta ja hyvinvointia. 
 Olen huomannut koti-ikävän helpot-
tavan, kun pystyn tekemään itselleni mie-
luisia asioita riippumatta maantieteellisestä 
sijannistani. Australiassa rakastin surffaa-
mista ja sukeltamista, ja Ruotsissa nautin 
kavereiden ja kollegoiden tapaamisesta 
sekä työnteosta. Olen myös huomannut, 
miten paljon rutiinit auttavat kotoisuuden 
tunteen luomisessa: ne luovat arkeen ra-
kennetta ja tiettyä pysyvyyden tunnetta. 
 Ruotsissa asuessani haastavaa on ollut 
kielen omaksuminen sekä tiettyjen kulttuu-
risten tapojen ymmärtäminen: esimerkiksi 

ihmisten henkilökohtaisen tilan tarve on 
täällä hyvin erilainen verrattuna Brasiliaan. 
Koen, että ulkomailla asuminen onkin 
auttanut minua tiedostamaan paremmin 
kulttuurien välisiä eroja ja lisännyt ymmär-
rystäni erilaisia tapoja ja perinteitä kohtaan. 
 Kehotan kaikkia maailman näkemisestä 

kiinnostuneita tarttumaan tilaisuuteen, sillä 
todellista kasvua tapahtuu vain oman mu-
kavuusalueen ulkopuolella. Olen itse saanut 
paitsi valtavan määrän upeita muistoja niin 
myös reilusti lisää itseluottamusta. Tiedän, 
että minne tahansa menenkin, asiat kyllä 
selviävät! Ü

muistoja. Reissatessa kodin tuntu tulee 
siitä, etten koe pakkoa kiertää kaikkia näh-
tävyyksiä, vaan voin rauhoittua ja nauttia 
elämästä juuri tässä paikassa. Ulkomailla 
asuessa tärkeää itselleni on ollut ajan 
viettäminen itseni kanssa, tutustuminen 
paikallisiin ihmisiin ja keskellä asuinmaani 
kulttuuria eläminen. Toki myös ihmiset 
luovat kodin tunnun. Dunedinissa vietän 

paljon aikaa läheisen kaverini ja poikaystä-
väni kanssa, ja heistä onkin muodostunut 
perheeni täällä. Läheiset ihmiset luovat 
vahvasti tunnetta siitä, että tämänhetkinen 
kotini on juuri täällä. En myöskään koe, että 
kodit sulkisivat toisiaan pois: ajattelen, että 
minulla on yksi koti vanhempieni luona, 
toinen koti Helsingissä sekä tämänhetkinen 
koti Dunedinissa. 

 Jos en olisi lähtenyt ulkomaille, olisin 
jäänyt ilman arvokasta kokemusta siitä, mil-
laista on elää erilaista elämää. Myös maa-
ilmankatsomukseni olisi kapeampi, koska 
Suomessa elän niin onnellisesti omassa 
kuplassani. Olenkin saanut asioihin uutta 
perspektiiviä, enkä stressaa turhista. Ü

Marcello nauttii Pohjoismaissa erityisesti luonnon läheisyydestä. Lapissakin hän on käynyt useita 
kertoja. Kuva: Marcellon kotialbumi.
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Länsirannalla palestiinalaiset ovat ympäristö-
rasismin kohteena, kun palestiinalaisten asui-
nalueita muutetaan vähitellen asuinkelvotto-
miksi. Esimerkiksi Länsirannalla tapahtuva 
vedenjakelun häirintä ja rakennusten pakko-
purkamiset ovat systemaattinen tapa saada 
Länsiranta puhdistettua sen alkuperäisistä 
asukkaista. 
 Ympäristörasismi tarkoittaa etnisyyden, 
uskonnon tai ulkonäön perusteella tapahtuvaa 
syrjintää, jonka seurauksena ihminen altistuu 
muita todennäköisemmin saasteille ja epäsuo-
tuisille elinympäristöille. 

 Ympäristörasismin käsite on saanut alkunsa 
Yhdysvalloissa 1970-luvulla järjestetyissä pro-
testeissa, joissa vastustettiin afroamerikka-
laisten muita todennäköisempää altistumista 
myrkyille ja vaarallisille jätteille. Protesteilla kri-
tisoitiin sitä, ettei kaikkia kansalaisia kuunneltu 
tasa-arvoisesti jätekysymyksiä käsiteltäessä. 
 Kun Israel perustaa Länsirannalle yhä 
enemmän siirtokuntia, palestiinalaisille sallitut 
asumiskelpoiset alueet vähenevät huomat-
tavasti. Arjen perustarpeiden, kuten veden ja 
sähkön saanti tai jätehuollon toimivuus ei ole 
enää varmaa.

ISRAELIN JA PALESTIINAN 
VÄLINEN KONFLIKTI

Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin 
hallitus julkaisi tammikuussa Peace to Pros-
perity -nimisen rauhansopimuksen, jolla ta-
voiteltiin rauhaa Israelin ja Palestiinan jo usean 
vuosikymmenen ajan jatkuneeseen konfliktiin. 
 Yhdysvallat on esimerkiksi hyväksynyt 
Israelin Palestiinan alueelle perustamat siirto-
kunnat, joille on asutettu israelilaisia ja perus-
tettu viljelmiä. Siirtokuntia on yleisesti pidetty 
laittomina.
 Rauhansopimus laadittiin ilman Palestiinan 
edustajia, sillä he katsoivat jo sopimuksen 
suunnittelun suosivan vain Israelin valtiota. Pa-
lestiinalaiset katsoivat, että tie rauhaan vaatisi 
mahdollisimman neutraalin lähtökohdan, jota 
Yhdysvallat ei kyennyt tarjoamaan. 
 1990-luvulla Oslon rauhansopimus loi 
Israel-Palestiinan alueelle turvallisuusvyöhyk-
keet, joiden ylläpitäminen pirstaloi Palestiinaan 
kuuluvan Länsirannan asumiskelpoisen alueen 
minimikokoonsa. 
 Rauhansopimuksesta huolimatta konflikti 
jatkui ja terrori-iskujen vähentämiseksi Israel 
pystytti muurin katkaisemaan vapaan kulke-
misen Länsirannan ja Israelin välillä. Muurin 
rakentaminen on vähentänyt terrori-iskujen 
määrää, mutta samalla altistanut Länsirannan 
puolelle jäävät asukkaat epätasa-arvoiselle 
kohtelulle. 

KUN KOTI MUUTTUU
ELINKELVOTTOMAKSI

TEKSTI: Aino Vihonen     KUVAT: Petteri Kokkonen / KUA

Länsirannalla palestiinalaisiin kohdistuu syrjintää ja heidän asuina-
lueellaan jätehuolto ja vesiverkostot ovat vajanaisia. Moni palestiinalai-
nen menettää kotinsa, kun asuinalueet muuttuvat vähitellen elinkel-
vottomaksi.

Itä-Jerusalemissa sijaitsevalla Shu’fatin pakolaisleirillä asuu 38 000 ihmistä, mutta siellä käy vain 
yksi jäteauto viikossa.

14 
TEEMA: Koti



Kuva: Peter Forster / Unsplash

KIISTANALAISET PURKUTUOMIOT

Muurin vaikutukset näkyvät muun muassa 
Jerusalemissa sijaitsevan arabivaltaisen 
Kafr Aqabin asuinalueella. Muurin nous-
tessa asuinalue jäi kokonaan Länsirannan 
puolelle, vaikka se on liitetty Israelin hal-
linnon alaiseksi. Tämän takia asuinalue on 
jäänyt kokonaan jätehuollon, vesiverkoston 
ja virkavallan vaikutusalueiden ulkopuolelle. 
Kafr Aqabin olosuhteet vastaavat nykyään 
slummin määritelmää.
 Länsirannalla sijaitsee monta asuinra-
kennusta, jotka on rakennettu ilman Israelin 
valtion myöntämää rakennuslupaa. Raken-
nusluvan puuttuessa Israelin valtio antaa 
taloille purkutuomion ja purkamisen jälkeen 
moni jää kodittomaksi.
 YK:n humanitaaristen asioiden koor-
dinointitoimiston (OCHA) viikkoraportin 
mukaan jo pelkästään helmi-maaliskuun 
vaihteessa 15 palestiinalaisomisteista taloa 
purettiin rakennuslupien puuttuessa. Pur-
kujen seurauksena 33 ihmistä menetti ko-
tinsa neljässä päivässä.

 Miksi palestiinalaiset eivät kuitenkaan 
muuta pois ajoissa ja hyväksy talojen koh-
taloa? Uusien asuintalojen luvallinen raken-
taminen on koitunut lähes mahdottomaksi, 
sillä Israelin valtio ei myönnä helposti uusia 
rakennuslupia. 
 Asuntojen tarve on kriittinen, jolloin 
vaihtoehtona on asua vaarallisissa taloissa 
tai muuttaa pois alueelta. Moni perhe on 
kuitenkin jo sukupolvien ajan asunut koti-
paikallaan, eikä lähteminen ole tunnesyistä 
helppoa.

TUONTIVESI ON KALLISTA 
PALESTIINALAISILLE

Israelin ja Palestiinan alueet ovat myös 
viime vuosina monen muun aavikkoval-
taisen maan tavoin kokeneet pulaa käyttö-
kelpoisesta vedestä. Israelin valtio raportoi 
jo vuonna 2013, että vesipulan takia osa 
pohjavesivarannoista on saastunut tai se-
koittunut suolaiseen veteen. Raportissa 
todettiin myös ihmisen toiminnan vaikut-
taneen veden saastumiseen.

 Human Rights Watch totesi vuoden 
2018 raportissaan, että suurimmalla osalla 
Länsirannan palestiinalaisista on käytet-
tävissään puhdasta vettä ja sähköä. Vesi 
ja sähkö kuitenkin maksavat enemmän 
palestiinalaisille kuin Israelin siirtolaisille, 
jotka asuvat Länsirannan puolella.
 Kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö 
Amnesty raportoi, että Israelin hallinnon 
omistama vesiverkostoyritys on ollut osal-
linen Länsirannan kaivojen ja lähteiden 
systemaattisessa tuhoamisessa, jonka 
seurauksena moni joutuu turvautumaan 
kalliiseen tuontiveteen. Monilla asukkailla 
tuontiveden ostamiseen kuluu jopa puolet 
kuukausittaisista tuloista. 
 Veden puutteesta kärsivät erityisesti 
palestiinalaiset maanviljelijät, sillä heidän 
elinkeinonsa on vedestä riippuvaisia. Veden 
saatavuus on ollut jo pitkään ongelmana. 
Amnesty raportoi, kuinka  palestiinalaisky-
lässä Ein al-Beidassa veden saatavuutta 
on rajoitettu huomattavasti jo 25 vuoden 
ajan. Ü

Shu’fatin pakolaisleirillä asuvien 
palestiinalaisten kodit voi tunnistaa mustista 
vesitankeista. Itse säilöttyyn veteen on pakko 
turvautua, sillä vesijakelu ei aina toimi.

“Vedenjakelun häirintä 
ja rakennusten 

pakkopurkamiset ovat 
systemaattinen tapa 

saada Länsiranta 
puhdistettua sen 

alkuperäisistä 
asukkaista.”
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Arabian niemimaalla sijaitseva Qatar on 
jo pitkään ollut huomion kohteena siirto-
työläisten huonojen olojen vuoksi. Ulko-
maalaista työvoimaa säätelevä kafala-jär-
jestelmä on mahdollistanut työnantajien 
vallankäytön siirtotyöläisiin. Maa on sit-
temmin uudistanut työlakeja ja purkanut 
kafala-järjestelmää. Uudistusten myötä 
siirtotyöläiset saavat nyt poistua maasta 
tai vaihtaa työpaikkaa ilman työnantajan 
lupaa. Muutoksista eniten ovat hyötyneet 
miesvoittoisilla aloilla työskentelevät. Ko-
tiapulaisten työoloihin uudistukset eivät 
kuitenkaan tuoneet suurta muutosta ja 
moni heistä elää edelleen työnantajan kont-
rollin alla.
 Qatariin kahdeksan vuotta sitten muut-
tanut filippiiniläinen Angelica Fernando 
tekee töitä kotiapulaisena ja toimii va-
paa-ajalla Bayanihan-järjestön hallituk-
sessa. Järjestö tarjoaa tukea ja neuvontaa 
kotiapulaisille työelämään liittyvissä ongel-
missa. Fernando asuu viisihenkisessä qata-
rilaisessa perheessä. Omaa perhettä hänellä 

ei ole, mutta sukulaisiaan hän tapaa kerran 
vuodessa. 

KOTI TYÖNANTAJAN KATON ALLA

Fernandon mukaan uuteen kotiin sopeutu-
minen vieraassa maassa vaatii paljon kär-
sivällisyyttä.

 ”Meidän pitää kunnioittaa kulttuuria ja 
erilaisia tapoja ja työnantajan ohjeita tulee 
noudattaa. Rajan vetäminen työn ja va-
paa-ajan välille on usein vaikeaa, koska koti 
ja työnantaja ovat sama asia. Kaikilla ko-
tiapulaisilla ei ole edes omaa huonetta tai 

mahdollisuutta yksityisyyteen,” Fernando 
kertoo. 
 Asumisjärjestelyt ovat yksi syy miksi ko-
tiapulaiset ovat haavoittuvassa asemassa.
”Teen töitä noin kymmenen tuntia päivässä 
kuutena päivänä viikossa. Pidän huolen 
lapsista, herätän heidät, vaatetan ja lähetän 
heidät kouluun. Siivoan, pesen pyykit, val-
mistan ateriat perheelle joka päivä. Usein 
aika ei riitä kaiken hoitamiseen. Olen kui-
tenkin onnekas, koska moni tekee töitä jopa 
12-14 tuntia päivässä ilman vapaapäiviä.” 
 Hänen mukaansa levon puute ja saman 
kotiapulaisen hyödyntäminen useammassa 
taloudessa aiheuttavat eniten valituksia 
Bayanihan-järjestölle.
 Ylitöiden lisäksi kotiapulaiset ovat vaa-
rassa kokea fyysistä ja henkistä väkivaltaa, 
seksuaalista ahdistelua ja palkanmaksuhäi-
riöitä. Nämä altistavat erilaisille mielenterve-
yden häiriöille. Masennus ja arvottomuuden 
tunne on hyvin yleistä kotiapulaisten kes-
kuudessa. Fernando kertoo myös, että osa 
työnantajista lukitsee heidät sisään ja estää 

 TOISTEN KOTONA
QATARISSA

Qatar on hellittänyt otettaan ulkomaalaisista siirtotyöläisistä, mutta 
kotiapulaiset ovat jääneet uudistusten ulkopuolelle. Moni heistä elää 
edelleen työnantajan kontrollin alla.

TEKSTI: Heidi Saarinen     KUVA: Human Rigths Watch

“Osa työnantajista 
lukitsee kotiapulaiset 

sisään ja estää 
yhteydenpidon 
perheeseen ja 

ulkomaailmaan.”
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yhteydenpidon perheeseen ja ulkomaa-
ilmaan. Järjestölle tulee valituksia myös 
kotiapulaisilta, joilta työnantaja on ottanut 
passin pois.

LAINSÄÄDÄNTÖ EI SUOJELE 
KOTIAPULAISIA

Qatarin laki kotiapulaisten oikeuksista mää-
rittelee kotiapulaisille yhden viikoittaisen 
vapaapäivän, kolmen viikon vuosiloman ja 
enintään 10 tuntia kestävän työajan päivässä. 
Kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö Human 
Rights Watch on kritisoinut uudistuksia. Ko-

tiapulaiset eivät edelleenkään kuulu Qatarin 
työlain piiriin, jolloin he eivät hyödy parem-
masta työlainsäädännöstä. Laki ei myöskään 

takaa työvalvontaa kotiapulaisille, jolloin 
heidän todellisesta tilanteesta kodeissa on 
vaikea saada tietoa. 

 ”Tiedän tapauksia, joissa kotiapulainen on 
halunnut lähteä kotiin työsopimuksen pää-
tyttyä, mutta työnantaja on estänyt tämän. 
Joskus työnantajat uhkailevat heitä poliisilla 
ja vankilalla, jos he eivät suostu jäämään”, 
Fernando kertoo. 
 Hänen mukaansa ongelma on siinä, et-
teivät naiset tiedä oikeuksistaan Qatarissa. 
Työvalvonnan puuttuessa osa kotiapulaisista 
on jäänyt loukkuun koteihinsa. 
 ”Pyrimme auttamaan pulassa olevia ko-
tiapulaisia yhdessä Filippiinien suurlähetystön 
kanssa. Eniten muutoksia tarvitaan kuitenkin 
lainsäädäntöön”, Fernando toteaa. Ü

“Rajan vetäminen työn 
ja vapaa-ajan välille 

on usein vaikeaa, koska 
koti ja työnantaja ovat 

sama asia.”
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“Opettele englantia.”
 Keicha ojentaa espresson kommentoijalle, 
hymyilee hankalasti ja katoaa lopun työvuoron 
ajaksi itsensä sisään häveten aksenttiaan. Ne 
näkevät lävitseni, hän hokee äänettä, totta kai 
ne näkevät, näenhän minä itsekin. Kulunut kuu-
kausi on ollut pieni muuttoliike koko Melbour-
nelle, suuri yksin eksyneelle. Jokainen aamu 
tarjoaa tilaa sopeutumiselle, ehdottaa hellästi 
arkeen tottumista, jokainen hänen lähtönsä 
jälkeen. Arki hapuilee lempeänä kohti Keichaa, 
onhan kaikki jo hallinnassa. Hänellä on työ, 
asunto ja vaaleaksi värjätty tukka. Jokin kutsuu 
silti harhailemaan.
 Iltapäivällä Keicha sujahtaa raitiovaunun 
avautuvien ovien välistä osaksi tiivistä ihmis-
massaa ja ajattelee Tukholman metroa. Hi-
dasta kohoamista maan alta kaupunkiin, ehkä 
mukulakivikaduille, ehkä keskustan vilinään 
vanhempien vierellä. Horisontin hotelleja, poh-
joisen pelkistettyä tyylikkyyttä. Lähteminen oli 
oikein ja väärin, sillä koti on oikutteleva mie-
lentila. Ehkä jokainen on jatkuvasti väärässä 
paikassa, kunnes kaipuu arvaamatta yhtenä 
päivänä lakkaa jyskyttämästä. Siihen saakka 
voi vain toivoa, tehdä korjausliikkeitä ja toivoa 
kovempaa.
 Linja-auto pulppuaa ruuhkakeskusteluja, 
pureskelee ajatukset harkittuihin puheenvuo-
roihin, sylkee lattialle hajanaisia maailmankuvia.
 "Maastopalot on tänä vuonna poikkeuksel-
lisen rajuja", tuntematon punatukkainen mit-
tailee, huolensa tueksi luo katseen ulos näke-
mättä merkkejä yhdestäkään.
 "Ei sitä vielä voi sanoa", hänen seuralaisensa 
vastaa poissaolevasti. Kulkuvälineen renkaat ve-
nyvät ja paukkuvat kaupungin kurvien mukaan. 
Linja-auto imaisee pudotetut näkemykset sau-
moihinsa ja rakoihinsa ja velloo eteenpäin.
 Keicha seuraa poissaolevasti maisemaa tah-
raisen lasin läpi.
 Tukholmassa minulla oli paikka, hän väittää 
itselleen, Tukholma piti minua sylissään ensim-
mäisistä hengenvedoistani saakka, heijasi nu-
kuksiin, vartioi untani. Löysin ja kadotin kaiken 
mitä tarvitsin, siksi olen täällä, löytämässä ja 
kadottamassa jotain lisää. 
 Toisaalta, Keicha vastahakoisesti muistaa, 
toisaalta nämä ajatukset olivat omiani jo silloin. 

Minulle ei ollut paikkaa pohjoisessa, ei kuulu-
kaan olla, ei koskaan avaudukaan, sillä juureni 
on revitty Kongon kuivasta sisämaasta, hätään-
tyneen pariskunnan liikehdinnästä.
 Avain kotiovensa lukossa Keicha muistaa 
keskustelun linja-autossa, nuoren naisen 
huolen. Ajatus latvustoja nielevistä liekeistä 
saa Keichan tuntemaan olonsa turvattomaksi. 
Häntä arveluttaa ihmisen ja luonnon mittelö, 
vedettyjen rajojen venytys ja kunniataistelu. 
Kuinka monta lastia vielä aaltoileviin vesiin, 
kuinka monta seurauksitta? Miten pitkään 
talvet vielä nöyrästi kuivuvat, miten pitkään 
vastarinnatta? Monenko on hänen laillaan läh-
dettävä etsimään uutta perustaa, monenko 
surutta?
 Käsi pysähtyy. Vaikerrus aaltoilee takapi-
halta kuin värisevä itku.
 Keicha kuuntelee, ei tunnista ääntä. Hän 
vetää avaimen lukosta ja hiipii kulman taakse.
 Itkijä istuu pihaa rajaavan aidan takana. Ää-
riviivat piirtyvät epätasaisina, läikikkäinä, rosoi-
sina. Harmaanruskea turkki on liimaantunut 
takuiksi haurasta ruumista vasten.
 Koala.
 Koala? 
 Tässä lähiössä?
 Keichan sydän takoo, hän muistelee kuu-
meisesti onko eläin vaarallinen, ihmisrakas, 
tautinen tai arka, ruuvaa kiintopisteen näkö-
kenttänsä keskiöön, ottaa askeleen.
 Pelokas, utelias, passiivinen tai puolustau-
tuva eläin. Toinen askel.
 Aggressiivinen, vetäytyvä, suojeltu tai hyök-
käävä eläin. Kolmas askel.
 Eläin pysyy paikallaan, vilkuilee muttei pa-
kene, jännittää lihaksensa muttei reagoi.
 Lähempänä Keicha huomaa vammoja ja 
hiiltynyttä karvaa, yrittää kerittää mielensä lan-
koja, järkeillä mistä eläin on tullut. Hän tuntee 
hetken vastuun, soittaa oikeille viranomaisille ja 
istuu keltaiselle nurmelle odottamaan. Kattojen 
yllä on kirkkautta, joka eläimen katseesta on ka-
donnut. Katastrofi ei asu täällä, ei vielä täällä.
 "Sinä olet tullut kaukaa", Keicha kuiskaa, vä-
risee kuin olisi itse tyynnyteltävänä, "enää ei ole 
hätää." 
 Mieli haluaa pyöriä solmuun, nähdä yhtene-
väisyyksiä yksinkertaisuudessa. 

 Eläin istuu hämillään, on luovuttanut tule-
vaisuutensa itsensä ulkopuolelle. Matka on ollut 
pitkä, ja sen varrelle on karissut entinen tuttuus, 
tottumus ja tarkoitus.
 Päiväntasaajan ankara aurinko, hiljaiset van-
hemmat veneessä, syntymätön vielä vatsassa, 
menneisyys ja tulevaisuus jotka lipsuvat ot-
teesta mielikuva mielikuvalta, rapisevat Keichan 
muistot, lapsen kokemus ulkopuolisuudesta, 
selittämätön paikoilleen jäämättömyys, et-
sintä ilman löytämisen helpotusta, pyörittävät 
mielen välähdykset, kun hän näkee historiansa 
tuossa juuriltaan temmatussa eläimessä, päät-
tymätön tapahtumaketju joka ei koskaan saata 
levollisuuteen, kaivertava vieraantuneisuus jos-
tain, jonka pitäisi olla niin luonnollista.
 Koala hengittää raskaasti. Pienet silmät et-
sivät tutun puun kaarnaa, suljettu suu maistelee 
nälkää ja nokea. Aivan pian, aivan kohta se nos-
tetaan pelastaville käsivarsille.
 Kohta se jää aloilleen vuosiksi, poukkoilee 
Keichan mieli, kohta se unohtaa tulosuuntansa, 
kohta se nyökkää hyväksyvänä maailmalleen 
sellaisena kuin se on tietämättä enää muusta, 
muistamatta sitä joka elää vain muiden kerto-
muksissa.
 Silloin kun sen ymmärtää, tultu tie on jo liian 
pitkä, eikä takaa löydy enää mitään mikä tun-
tuisi oikealta, koska oikea sija näyttäisi omalta 
peilikuvalta ja sykähdyttäisi sydänalaa niin, ettei 
paikkaansa juuri tässä ja juuri nyt täytyisi enää 
koskaan epäillä.
 Kun eksynyt eläin vihdoin tullaan nouta-
maan, Keicha on ajatellut itsensä koskemat-
toman ikävän altaaksi. On niin paljon, mistä ei 
saa otetta, mikä vuotaa sormien välistä.
 "Se selviää sinun ansiostasi", nainen fark-
kutakissa hymyilee. Koala huokaa uupuneena 
hänen sylissään ja hautautuu syvemmälle vaa-
leaan huopaan. 
 Auton ovi sulkeutuu ja eläin kuljetetaan tur-
vaan. Keicha kuuntelee renkaiden rouskumista 
soratiellä, ajattelee muita peloissaan kodeistaan 
vaeltavia, lähettää toiveen ylös taivaan kirkkaille 
pitsiverkoille ja soittaa äidilleen Ruotsiin.
 Pelastajalleen, joka halusi saattaa turvaan. 
Maahan, jota hän joskus halusi niin kovin kutsua 
kodikseen. Maasta, jossa hän jatkaa yrittämistä 
edelleen.

Ensimmäinen Globalistissa julkaistu novelli käsittelee 
juurettomuuden tunnetta. Päähenkilö Keichalla on 
monta kotia, mutta silti hän ei tunne olevansa kotona.JUURET
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Kun kaksi ihmistä tapaa toisensa en-
simmäistä kertaa, keskustelu lähtee 
usein liikkeelle viattomalla kysy-
myksellä: mistä sinä olet kotoisin? 
Kysymykseen liittyy kuitenkin myös 
oletus. Ikään kuin paikka, johon sattui 
syntymään, jollain tavalla määrittelisi 
ihmistä.
 Kaikki eivät synny ympäristöön, jota 
voisi kutsua kodiksi, vaan osa joutuu 
aloittamaan matkansa elämän nur-
jalta puolelta. Esimerkiksi perheväki-
valtaa lapsena kokenut tuskin kaipaa 
entiseen. Monet joutuvat myös luo-
pumaan kodistaan esimerkiksi sodan, 
vainon tai luonnonkatastrofien vuoksi. 
Pahimmillaan siinä menettää sekä 
fyysisen että henkisen turvapaikan. 
 Ympäri maailman käsitykset kodista 
perustuvat samankaltaisiin asioihin: 
katto pään päällä ja ihmiset ympä-
rillä. Koti voi olla paitsi konkreettinen 
paikka myös henkinen tila – erään-
lainen mielen turvapaikka. Puitteet 
eivät välttämättä ole aina täydelliset, 
mutta kodin ydin on jotain enemmän. 
Koti on paikka, jossa ihmisen on hyvä 
olla. 
 Oma käsitykseni kodista on vuosien 
varrella muuttunut yhä enemmän hen-
kiseksi. Kotini muodostuu läheisten 
ihmisten ja tietynlaisen mielenrauhan 
varaan. Jos menettäisin sekä läheiseni 
että katon pääni päältä, olisin pulassa. 

 Tälläkin hetkellä lukuisat ihmiset 
elävät painajaisessa, jossa koti on 
mennyttä ja läheiset poissa. Omassa 
turvallisessa arjessa tätä monelle to-
dellista tilannetta tulee ajatelleeksi 
aivan liian harvoin, jos lainkaan. Jo 
kysymys kotipaikasta voi kuitenkin 
herättää toisessa ihmisessä kielteisiä 
tunteita. Kotia ei ehkä ole tai lähtö-
ruutua ei vain syystä tai toisesta halua 
muistella. Tällaisessa tilanteessa jopa 
viaton kysymys voi satuttaa, puhu-
mattakaan lähtökohtaisesti kieltei-
sestä asenteesta. 
 Tulevaisuudessa yhä enemmän 
ihmisiä saapuu kohti pohjoista esi-
merkiksi ilmastonmuutoksen ajaessa 
ihmisiä pois asuinkelvottomiksi muut-
tuvilta kotiseuduilta. Sen sijaan, että 
suljemme rajat kotinsa menettäneiltä 
ihmisiltä, voimme omalla toiminnal-
lamme luoda sellaisen ilmapiirin ja 
yhteiskunnan, jota myös tulijat voisivat 
jonain päivänä kutsua kodikseen.
 Jokaisessa uudessa kohtaamisessa 
saamme tilaisuuden luoda toistemme 
elämään kodin turvallista ilmapiiriä. 
On meistä itsestämme kiinni, hyödyn-
nämmekö näitä tilaisuuksia. Usein jo se 
riittää, että on yksinkertaisesti ihminen 
ihmiselle. Lähtökohtien perkaamisen 
sijaan keskustelun voi aloittaa myös 
kysymällä kuka olet ja mitä sinulle 
kuuluu.

“Koti voi olla paitsi 
konkreettinen paikka 
myös henkinen tila – 
eräänlainen mielen 

turvapaikka.”

ELINA SIRONEN

                            KOTI ON TURVAPAIKKA -

LÄHTÖKOHDISTA 
RIIPPUMATTA
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Rebecca Gylling, 28, pyrkii aktiivisesti teh-
täviin, jotka kokee yhteiskunnallisesti tär-
keiksi. Eriarvoisuutta nähdessään hän ei 
ole halunnut jäädä sivustaseuraajan rooliin, 
vaan on pyrkinyt auttamaan omalla panok-
sellaan.
 Gylling työskentelee paperittomien kli-
nikalla, joka toimii pääosin vapaaehtois-
voimin. Klinikka aloitti toimintansa vuonna 
2011 Helsingissä, josta sen toiminta on laa-
jentanut muihin Suomen kaupunkeihin.
 Klinikan asiakkaina ovat paperittomat, 
esimerkiksi kielteisen turvapaikkapäätöksen 
saaneet. Asiakaskunnalla on rajoitettu oi-
keus julkiseen terveydenhuoltoon. 
 Osa kaupungeista, kuten Helsinki ja 
Espoo tarjoavat paperittomille välttämät-
tömät terveyspalvelut. Kaikkialla Suomessa 
paperittomilla on oikeus kiireelliseen hoi-
toon. Gyllingin mielestä tässä järjestelyssä 
on Suomessa parannettavaa, mitä tukee 
myös tutkimustieto.
 ”Akuuttihoito maksaa yleensä enemmän 
kuin se, että asiat hoidetaan ajoissa”, Gylling 
toteaa.
 Paperittomien klinikalla on rajalliset re-
surssit. Varsinainen hoitotyö kustannetaan 
yksityisten henkilöiden tekemillä lahjoi-
tuksilla. Tilat on saatu käyttöön yhteistyö-
kumppanilta.

 Alkuajat olivat Gyllingin mukaan klini-
kalla erityisen haasteellisia.
  “Tilat ovat pienet ja asiakkaita on paljon”, 
Gylling kertoo. “On se edelleen kaoottista, 
mutta asiat ovat järjestäytyneet parem-
miksi.”

ELÄMÄ ON MUOKANNUT 
UNELMIA 

Eri elämäntapahtumat ovat talloneet am-
matillista polkua Gyllingille. Lukion jälkeen 
hän päätti selvittää, mikä olisi hänen jut-
tunsa ja lähti reppureissaamaan maailman 
ympäri.

 Vuonna 2011 Gylling oli Uudessa-Seelan-
nissa töissä samaan aikaan kuin alueella ta-
pahtui tuhoisa Christchurchin maanjäristys. 
 “Selvisin tapahtumalta täpärästi, koska 
olin suunnitelmista poiketen lähtenyt ys-
tävieni kanssa toiselle paikkakunnalla kat-
somaan nuorisolle suunnattua musiikki-
keikkaa”, Gylling kertoo.

 Maanjäristys vaati monen hengen ja 
alueella tarvittiin hoitohenkilökuntaa. Onko 
täällä terveydenhuollon ammattilaisia? ky-
syttiin väkijoukolta, kun Gylling oli poistu-
massa alueelta paikallisella lentokentällä.
 “Se tuntui niin ontolta, koska en juuri 
lukiosta valmistuneena voinut auttaa tilan-
teessa”, kertoo Gylling.
 Tapahtumaketju synnytti kuitenkin ki-
pinän sairaanhoitajan ammattiin. Ennen 
kiinnostusta sairaanhoitajan ammattiin 
hän oli haaveillut taiteilijan urasta. Taide-
harrastus on kuitenkin säilynyt piirtämisen 
muodossa. 
 “Piirtäminen on tapa purkaa ja proses-
soida potilaiden kohdalla esiin tulleita han-
kalia asioita”, kuvailee Gylling.

GLOBAL CLINICILLE 
VAPAAEHTOISEKSI

Gylling kuuli paperittomien klinikasta 
vuonna 2013, jolloin hänen serkkunsa toimi 
siellä vapaaehtoisena. Gylling opiskeli tuol-
loin sairaanhoitajaksi. Samoihin aikoihin 
hän näki kadulla raskaana olevan romania-
laisnaisen kerjäämässä Helsingissä. Tämä 
näky myös herätti hänessä tarpeen auttaa.
 Gylling päätti mennä klinikalle vapaa-
ehtoiseksi. Aluksi hän työskenteli aula-

VAPAAEHTOISTYÖSSÄ
PAPERITTOMIEN
KLINIKALLA

Sairaanhoitaja Rebecca Gylling on löytänyt tavan auttaa ihmisiä, 
jotka ovat erityisen haavoittuvassa asemassa. Opintojen ja työn 
ohella hän on toiminut seitsemän vuoden ajan vapaaehtoisena 
Global Clinic -nimisellä paperittomien klinikalla Helsingissä.

TEKSTI: Teija Kukkonen     KUVA: Elias Heikkilä

“Akuuttihoito maksaa 
yleensä enemmän kuin 
se, että asiat hoidetaan 

ajoissa.”
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henkilönä. Vapaaehtoistyö on seitsemän 
vuoden aikana ollut lähinnä päivystämistä: 
puheluihin vastaamista, hoidon tarpeen 
selvittämistä ja hoitoon ohjaamista. Myös 
henkilöiden laskujen selvittäminen on kuu-
lunut työhön.
 Gylling on pannut merkille, että pape-
rittomien tai turvapaikanhakijoiden tuki-
henkilöt ovat usein myös uupuneita, joten 
hekin tarvitsevat kuuntelijaa.
 “Potilaat elävät toivottomilta tuntuvissa 
tilanteissa. Monilla on ahdistusta, yksinäi-
syyttä sekä ulkopuolisuuden ja hylätyksi 
tulemisen tunnetta”, kertoo Gylling.
 “He ovat saaneet kielteisiä oleskelulupa-
päätöksiä ja heidän huolensa kasaantuvat, 
koska apua on saatavilla niukasti. Klinikka 
on edes yksi paikka, johon mennä. Se toimii 
myös ulkoisena toivona jostain parem-
masta.” 
 Gylling tuo esiin, että asiakkaat voivat 
mahdollisesti psykologisen keskusteluavun 
turvin jaksaa tehdä tilanteelleen vielä jotain: 
odottaa vielä yhden viikon tai tehdä uuden 
turvapaikkahakemuksen. 

ON TÄRKEÄÄ PITÄÄ HUOLTA
MYÖS ITSESTÄÄN

Gylling on toiminut ammatissaan sairaan-
hoitajana niin Suomessa kuin Pohjois-Nor-
jassakin. Lääkäriopinnot ovat kuitenkin ol-
leet pitkäaikainen haave.
 Gylling on nyt opiskellut vuoden biolo-
gian opintoja Helsingin yliopistossa. Tällä 
hetkellä hän valmistuu lääketieteen pää-
sykokeisiin, sillä hän hakee opiskelemaan 
lääketiedettä ruotsalaiseen yliopistoon.
 Gylling on pohtinut tarkkaan, mitä sa-
noisi nuorille, jotka haluavat töihin tervey-
denhuoltoon tai vapaaehtoisiksi klinikalle.
 ”Työ ihmisten parissa on antoisaa ja mie-
lenkiintoista. Mutta on yhtä tärkeää pitää 
huolta myös itsestään muita auttaessaan. 
Nuorempana en aina huomioinut tarpeeksi 
itsestään huolehtimisen tärkeyttä.” Ü

Sairaanhoitaja Rebecca Gylling toimii Global 
Clinicin vapaaehtoisena. Global Clinic tarjoaa 
paperittomille terveyteen liittyvää neuvontaa 

ja apua erilaisiin terveysongelmiin.

GLOBAL CLINIC

- Paperittomien klinikka tarjoaa terveyspalveluja paperittomille.
- Klinikka toimii Helsingissä, Turussa, Tampereella, Lahdessa ja Joen-
suussa. Klinikan sijainti on salainen. 
- Apua saa veloituksetta ja luottamuksellisesti. Vapaaehtoisilla on 
salassapitovelvollisuus.
- Potilastyöhön otetaan vapaaehtoisiksi valmistuneita terveyden-
huollon ammattilaisia. Muuhun työhön, kuten aulaneuvontaan ja 
viestintätyöhön voi osallistua esimerkiksi opiskelijoita ja sosiaalialan 
ammattilaisia.

Lisätietoja verkkosivuilla globalclinic.fi.



“Uskonto on läsnä arjessa sekä 
viidesti päivässä kuuluvissa 
rukouskutsuissa että arabian 

kielessä, jonka tavallisimmat ilmaisut 
liittyvät vahvasti uskontoon.”

Uskonto on vaikuttanut jordanialaisen kulttuurin 
muodostumiseen vahvasti. Maassa on pieni arabikristittyjen 

vähemmistö ja muutamia tärkeitä raamatullisia paikkoja.22 
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Jordania on tyypillinen arabimaa: yli 90 pro-
senttia maan väestöstä on arabeja ja musli-
meja, mutta maasta löytyy myös arabikris-
titty vähemmistö sekä muiden etnisyyksien 
muslimeja. Uskonto on läsnä arjessa viidesti 
päivässä kuuluvissa rukouskutsuissa ja ara-
bian kielessä, jonka tavallisimmat ilmaisut 
liittyvät vahvasti uskontoon. Esimerkiksi 
Suomessakin tunnettu al-hamdu lillah (Ju-
malalle kiitos) on tavallinen ilmaus small 
talkissa. 
 Jordanialaisten kanssa keskustellessa 
päästään nopeasti maan länsipuolella sit-
keänä jatkuvaan konfliktiin. Suurella osalla 
jordanialaisista on palestiinalaiset juuret, ja 
moni mieltää itsensä edelleen palestiinalai-
seksi, vaikka heillä ei olisi oikeutta matkustaa 

esivanhempiensa alueelle. Jordanian pales-
tiinalaisilla on yleensä Jordanian kansalai-
suus, mutta moni perhe pitää kiinni palestii-
nalaisten oikeudesta palata maahansa. Toive 
on kuitenkin lähinnä ideologinen, sillä harva 
nuori palaisi isoisiensä paimentolaisammat-
tiin, vaikka  paluu joskus olisi mahdollinen.
 Jordania on pitänyt Israeliin kohteliaat 
mutta viileät välit. Väestön keskuudessa 
asiaan suhtaudutaan kuitenkin kiihkeämmin. 
Viikon pyhä päivä ja monen jordanialaisen 
ainoa vapaapäivä perjantai on muodostunut 
myös poliittisen aktivismin päiväksi: kes-
kipäivän rukoushetken jälkeen kansalaiset 
osoittavat mieltään, yleensä Lähi-idän po-
liittiseen tilanteeseen liittyen, mutta myös 
sisäpoliittisista ongelmista.

TYÖTTÖMYYS JA NAISTEN 
OIKEUDET HUOLENAIHEINA

Jordanian suurin yhteiskunnallinen ongelma 
on työttömyys, erityisesti nuorisotyöttö-
myys, ja matala palkkataso. Pääkaupunki 
Ammanin elinkustannukset ovat suhteel-
lisen korkeat ja harva nainen on korkeasta 
koulutustasostaan huolimatta töissä, aina-
kaan kovin pitkään. Siksi perheen tulotaso 
jää yleensä matalaksi. Tuloerot ovat todella 
suuret, eikä maassa juuri tuoteta palveluja 
verorahoilla. Monet nuoret haluavatkin lähteä 
maasta paremman elämän ja tulotason toi-
vossa.
 Naisille on tiettyjä oikeuksia taattu laissa, 
mutta tapakulttuuri tekee naisten arjesta 

KURKISTUS JORDANIAAN: 

ARJEN USKONTOA JA
YHTEISKUNNAN
HAASTEITA 

Iida Silfverhuth opiskeli kevään arabian kieltä Ammanissa, Jorda-
niassa, ja kirjoittaa maan ilmapiiristä Lähi-idän poliittisen tilanteen 
ja tavallisen arjen keskellä. Israelin itäpuolella sijaitseva Jordania on 
muslimienemmistöinen maa, joka on onnistunut pysymään melko 
rauhallisena rajanaapurien horjuessa, mutta pakolaisia on köyhässä 
maassa paljon.

TEKSTI & KUVAT: Iida Silfverhuth
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“Länsimaissa omituisen keskeiseksi 
poliittiseksi viestiksi noussut huivi on 

jordanialaisille naisille ennemmin 
osa uskontoa: osa naisista peittää 

päänsä, osa ei.”

Jordanian pääkaupunki Amman on rakennettu seitsemän kukkulan päälle. 

Kuollut meri on maailman matalin 
kohta. Matkailu sinne sekä Jordanian 
muihin turistikohteisiin tuo maahan 
paljon lisätuloja.
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epätasa-arvoista. Naiset kohtaavat paljon 
väkivaltaa, myös kunniaväkivaltaa. Viime 
vuosina lapsiavioliitot ovat lisääntyneet, 
joskin lähinnä syyrialaispakolaisten keskuu-
dessa. Serkusavioliitot ovat yleisiä, ja naisten 
elämää kontrolloidaan miehiä enemmän. 
Lisäksi naiset kokevat häirintää kaduilla. 
Länsimaissa omituisen keskeiseksi poliitti-
seksi viestiksi noussut huivi on jordanialaisille 
naisille ennemmin osa uskontoa: osa naisista 
peittää päänsä, osa ei. Ulkomaalaisia koh-
taan ollaan hyvinkin sallivia, mutta naisten 
on peitettävä päänsä, jos he haluavat vierailla 
moskeijassa.

ILMASTONMUUTOS TUO
HAASTEITA MYÖS JORDANIAAN

Osa jordanialaisista nuorista on huolis-
saan ilmastonmuutoksesta, mutta valta-
osalle elämän arkiset haasteet ovat konk-
reettisempia kuin abstrakti tulevaisuuden 
uhka. Valtion tasolla asia ei ole tärkeä, 
eivätkä kulutustottumukset ota ilmiötä 
huomioon. Muovin kulutus on suurempaa 
kuin Euroopassa ja valtaosa liikkumisesta 
tehdään henkilöautoilla. Talot ovat huo-
nosti eristettyjä ja hukkaenergiaa syntyy 
paljon. Maassa toimii kuitenkin paljon 

kansalaisjärjestöjä, joista osa koettaa 
kiinnittää huomiota myös kestävään ke-
hitykseen. 
 On todennäköistä, että tulevaisuu-
dessa ilmastonmuutoksen vaikutukset 
näkyvät Jordaniassa eritysesti kuivuu-
tena ja pakolaismäärien kasvuna muista 
maista. Maa on onnistunut aiemminkin 
säilyttämään suhteellisen rauhan pa-
kolaisten saapuessa maahan suurien 
konfliktien yhteydessä. Aika näyttää, on-
nistuuko kuningas johtamaan maataan 
vakavampien haasteiden koittaessa. Ü

Jordanialaisten elämän haasteet liittyvät usein toimeentulon takaamiseen, 
jota korkeahko koulutustaso ei ole onnistunut lievittämään. 
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430 miljoonaa -kampanja on Finnwat-
chin koordinoima kampanja, jossa on 
mukana noin 30 järjestöä. Finnwatchin 
veroasiantuntija Saara Hietanen korostaa, 
että kampanjassa ei ole kyse yksittäisestä 
verolainsäädännöstä vaan kokonaisuudes-
saan verotuloista, joilla valtio tuottaa muun 
muassa terveys- ja koulutuspalveluita.
 Kampanja muistuttaa, että hyvinvoin-
tiyhteiskunnan ylläpitäminen ja ilmas-
tokriisin torjuminen edellyttävät verojärjes-
telmän porsaanreikien tukkimista. Suomi 
menettää verovälttelyn vuoksi vuosittain 
summan, joka kattaisi 10 000 lähihoi-
tajan palkat. Summalla voisi myös ennal-
listaa Etelä-Karjalan maakunnan verran 
suoalueita. 
 Järjestöt vaativat  päättäjiltä ripeitä 
toimia verovälttelyn kitkemiseksi. Hietasen 
mukaan hallitusohjelman tilannekuva vero-
välttelyn osalta on hyvä ja siinä on luvattu 
puuttua verovälttelyyn. Riskinä on kuitenkin, 
että toimet typistyvät selvityksiksi tai tip-
puvat kokonaan pois, kuten on tapahtunut 
jo muutaman käytännön toimen osalta.
 Vain hyvin varakkailla ihmisillä ja suurilla 
monikansallisilla yrityksillä on mahdollisuus 
verovälttelyyn. Verovälttely hyödyttää siis 

vain pientä joukkoa suomalaisista, kun sa-
malla suuri joukko joutuu maksumiehiksi.

VAATIMUKSENA 
TULONMUUNTOON JA 
KORKOVÄHENNYSRAJOITUKSIIN 
PUUTTUMINEN

Hietanen korostaa, että 430 miljoonaa 
euroa on minimiarvio, joka koostuu kolmen 
eri toimenpiteen verovaikutuksista. Koko-
naisuudessaan kampanjalla on neljätoista 
tavoitetta. Tosiasiallinen luku on siis paljon 
suurempi kuin 430 miljoonaa euroa. Las-
kelmat eivät ole kampanjan omia, vaan pe-
rustuvat valtiovarainministeriön laskelmiin.
 Suurimmat summat verovälttelyssä 
liittyvät tulonmuuntoon ja korkovähennys-
rajoituksiin, joihin puuttumalla Suomi saisi 
verotuloja noin 428 miljoonaa euroa joka 
vuosi. Näiden kahden ison pilarin lisäksi 
muutama miljoona tulisi siitä, jos veron-
kiertoa koskevat sanktiot palautettaisiin 
tasolle, josta niitä on laskettu. 
 Tulonmuunto tarkoittaa sitä, että henkilö 
normaalin palkkasuhteen sijaan perustaa 
pöytälaatikkoyhtiön eli listaamattoman 
osakeyhtiön välttyäkseen ansiotulovero-

tukselta. Suurituloisen on huomattavasti 
edullisempaa laskuttaa tekemästään työstä 
oman yhtiönsä kautta ja nostaa yhtiöstä 
osinkoja kuin saada sama kompensaatio 
normaalina palkkatulona. Tulonmuuntoon 
voitaisiin puuttua korjaamalla listaamatto-
mien osakeyhtiöiden osinkoverotusta.
 ”Finnwatchin tutkimus osoitti, että noin 
puolet lääkäreistä yksityisissä yrityksissä 
laskuttaa tekemänsä työn yhtiönsä kautta 
sen sijaan, että he tekisivät palkkasuhteessa 
töitä näille sote-firmoille”, Hietanen kertoo. 
Korkovähennysrajoituksilla on merkit-
tävä rooli suuryritysten aggressiivisessa 
verosuunnittelussa. Korkovähennysrajoi-
tuksiin liittyy tasevapautus, joka tietyissä 
tilanteissa aiheuttaa sen, että yrityksillä ei 
ole lainkaan näitä rajoituksia. Finnwatchin 
mukaan sähkönsiirtoyhtiö Caruna on vält-
tänyt vuosittain 12 miljoonan euron verot 
hyödyntämällä tasevapautusta.
 Korkovähennysrajoituksia kiristettiin 
vuonna 2019 EU:n veronkiertodirektiivin 
seurauksena, mutta Suomi sääti lakinsa 
mukaillen EU:n asettamaa minimitasoa. 
430-kampanja vaatii, että korkovähennys-
rajoituksiin tehtäisiin kunnianhimoisempia 
muutoksia.

430 MILJOONAA -KAMPANJA 
HALUAA LOPETTAA 
VEROVÄLTTELYN

Suomi menettää ainakin 430 miljoonaa euroa joka vuosi verovält-
telyn seurauksena. Finnwatchin koordinoiman kampanjan tavoit-
teena on herättää keskustelua merkittävästä summasta, jolle olisi 
käyttöä terveydenhuollossa tai ilmastokriisin hillitsemisessä.

TEKSTI: Saana Seppälä     GRAFIIKAT: Vita Davydova
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VEROVÄLTTELY ON
GLOBAALI ONGELMA

Verovälttely on iso globaali ongelma. 
Etenkin kehittyvät maat menettävät val-
tavia summia, koska niillä ei ole kehitty-
neiden maiden kaltaista kapasiteettia ja 

kehittynyttä lainsäädäntöä, joilla vero-
välttelyä voitaisiin estää.
  ”Kehittyvissä maissa asia on tosiasi-
allinen kehityksen este, jos valtio ei pysty 
keräämään verotuloja”, Hietanen sanoo.
 Tähän voitaisiin puuttua yhdistämällä 
yritysverotuslainsäädäntöä kansainvä-

lisesti niin, että kehittyvien maiden int-
ressit otettaisiin aidosti huomioon ja se 
olisi kaikkien maiden toteutettavissa. 
Tällä hetkellä yhtenäisen lainsäädännön 
kehittäminen näyttää vaikealta ja moni-
mutkaiselta. Ü
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ARVOSTELUT

31.01. – 16.08.2020 Kiasma

Kiasman näyttely Sääennuste tulevaisuudelle käsittelee ihmisen 
ja luonnon välistä suhdetta. Näyttely ei tarjoa valmiita vastauksia, 
mutta herättelee pohtimaan ihmisen luontoon kohdistuvan 
toiminnan absurdiutta. Miksi ihmisen täytyy omistaa luontoa ja 
rajoittaa sen eloa?
 Suomalaisen taiteilijakollektiivi nabbteerin videoinstallaatiossa 
Kotikutoisen selkärangattomuuskultin etnografiaa ja muita 
naapuruuksia on aseteltu videonäyttöjen päälle piikkejä, mikä 
viestii: linnut eivät ole tervetulleita tänne.  

 Ihminen kuitenkin kaipaa luontoa lähelleen, mikä näkyy 
esimerkiksi vihersisustamisen suosiona. Kasvitkaan eivät 
kuitenkaan saa kasvaa vapaasti. Näyttelytilassa kasvien pistokkaita 
on aseteltu vesilaseihin, jolloin ihminen pääsee kontrolloimaan 
kasvin elinympäristöä.
 Ingela Ihrmanin teoksessa Suurenmoinen merileväpäivä 
pienestä on tullut suurta. Jättimäisen merilevän rinnalla ihminen 
tuntuu kovin pieneltä. Ehkä ihminen onkin vain osa luontoa, siinä 
missä merilevät, linnut ja kasvitkin? KATRIINA KONTUNIEMI

SÄÄENNUSTE TULEVAISUUDELLE -NÄYTTELY

Kuva: Kansallisgalleria / Pirje Mykkänen
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PICK UP LIMES
Youtube-kanava

Pick Up Limes on lifestyleen erikoistunut YouTube-kanava, 
jonka kantavana teemana on kestävä ja eettinen elämän-
tapa. 
 Kanavan perustaja Sadia Badiei on minimalistisesti elävä 
ravitsemusterapeutti. Kanavalla voi törmätä niin parhaisiin 
vegaanisiin aamupalaresepteihin kuin myös stressinhal-
linta-, kirja- ja säästövinkkeihin.
 Käytännölliset ja innovatiiviset ideat ovat kuitenkin vain 
puolet kanavan viehätyksestä, sillä Sadian rauhallinen ja 
lempeä olemus kannustaa myös rauhoittumaan keskellä 
hektistä arkea. Kanava kannustaa pohtimaan, miten 
pienillä valinnoilla voimme olla rakentamassa maailmaa, 
joka ei perustu loputtomaan kulutukseen ja jossa resurssit 
jakautuvat tasaisemmin. 
 Näitä videoita kannattaa kuitenkin nauttia niin kuin hyvää 
tummaa suklaata, vain muutama pala kerrallaan!
REETTA HARKKO

SEX EDUCATION
Netflix-sarja

Sex Education on humoristinen draamasarja, joka käsittelee 
teini-elämää, seksiä ja rakkautta ilahduttavan rehellisesti. 
Toinen kausi julkaistiin viime tammikuussa ja kolmas kausi 
tulee oletetusti tammikuussa 2021.
 Sarja kertoo sosiaalisesti ujosta teinipojasta Otisista, 
hänen ystävistään ja elämästään lukiossa, jossa Otis 
pyörittää epävirallista seksiterapiaklinikkaa ystävänsä 
Maeven kanssa koulutovereilleen. Kasvatus seksiterapeutti-
äidin käsissä on tehnyt Otisista uskottavan seksiekspertin, 
mutta pian Otis huomaa tarvitsevansa itse terapiaa. Otisin ja 
Maevin rakkaustarina kauhistuneiden vanhempien, rehtorin 
ja koulun tarkastajan ympäröimänä on kuin Romeo ja Julia 
-näytelmästä.
 Sarjan käsittely seksistä ja teinirakkaudesta vetää 
katsojat lähemmäksi ja kertoo syvästi koskettavaa tarinaa 
ystävyydestä ja siitä, miten rakkaus parantaa ihmistä. 
Sarjassa käsitellään myös ajankohtaisia ja universaaleja 
teemoja, kuten homoseksuaalisuutta ja seksuaalista 
häirintää. Sarjan suurin vahvuus on kuitenkin sen, että 
se käsittelee seksiä ja seksikasvatusta kannustavalla, 
avoimella ja voimaannuttavalla tavalla, eikä ujostele seksin 
kiusallisimmistakaan kohdista.   KUKKAMARI GRÖNDAHL

Kuva: Netflix Kuva: Kuvankaappaus Pick Up Limes -Youtube-kanava
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1. GILLA, DELA OCH KOMMENTERA

Till exempel Facebook fungerar så, att det som får mera positiva 
reaktioner, (tumme upp, hjärta), kommentarer och delningar syns 
mera. Om du ser en grej om t.ex. klimatkrisen som du tycker att är 
bra kan du hjälpa ge den synlighet genom att gilla, dela och kom-
mentera. 

2. DISKUTERA

Sociala media fungerar som diskussionsforum nuförtiden. Speciellt 
på Twitter kan du diskutera med både ministrar, riksdagsledamöter, 
företagsledare, forskare, aktivister och journalister. Det är också ef-
fektivt att diskutera med familj och vänner.
Kom ihåg att gnäll och härjande sällan leder till förändring. Håll dig 
lugn och vänlig, och argumentera för dina åsikter så gott du kan. 
Bli inte provocerad fast någon skulle försöka provocera dig, och ta 
inte till personangrepp. En tumregel är att inte säga på sociala media 
sådan du inte skulle säga annars. 

3. SPRID INFORMATION

Välj en nyhet, forskningsartikel eller video om klimatkrisen och dela 
den via något av dina sociala media konton (eller per e-post till dina 
vänner). Delandet blir mycket mera intressant om du skriver varför 
du anser att det du delar är viktigt eller intressant. Du kan även 
skriva en kort beskrivning av huvudpoängerna, och då kan någon 
begrunda dem utan att läsa hela texten eller kolla hela videon. 
Före du delar informationen lönar det sig att kolla att det är från 
en källa du kan lita på, och inte innehåller lögner eller vidskepelse. 

4. SKRIV PÅ NAMNINSAMLINGAR

På nätet är det lätt att samla namn i en namninsamling. Namnin-
samlingen är ett sätt att visa att någon viktig sak har brett stöd. Sök 
fram namninsamlingar på organisationers sidor. Du kan prova t.ex. 

Changemaker, Greenpeace Finland, Finnwatch, Suomen luonnon-
suojeluliitto, Natur och Miljö och Amnesty. 

5. GÖR EN SKYLT OCH DEMONSTRERA DIGITALT

Skolungdomar har demonstrerat varje fredag för bättre klimatpolitik 
och en hållbar framtid i några år. Du kan delta genom att skriva din 
egen skylt, det räcker med ett vanligt papper och en tillräckligt tjock 
penna. Sedan tar du en bild av dig själv med skylten och sätter den 
på sociala media med hashtaggen #ClimateStrikeOnline

6. GÖR EN LEGODEMONSTRATION

Ett roligt sätt att påverka är att bygga en demonstration av legotyper 
eller mjukisdjur. Då kan du pyssla små skyltar åt typerna och skriva 
olika meddelanden i olika skyltar. Ta sedan en bild av demonstrationen 
och sätt på nätet med teksten #ClimateStrikeOnline #skolstrejkförkli-
matet och #ilmastolakko

7. SKRIV TILL EN BESLUTSFATTARE

Många beslutsfattare både i politiken och vid företag hör gärna från 
människor vad de önskar. Riksdagsledamöternas och ministrarnas 
kontaktuppgifter hittar du på riksdagens sidor. Var saklig i din argu-
mentation, samtidigt som du skall säga hur det är och hur du känner 
dig. 

8. GÖR EN MEME

Memes kan man göra snabbt, och om den är bra kan den få stor 
spridning på some. Vad funderar du på kring klimatkrisen, vad iriterar 
dig eller vad inspirierar dig just nu? Säg det med en meme. 
 Så här gör du en meme: Skriv i Google orden meme generator och 
sök dig till någon av de sidorna som kommer up. www.imgflip.com 
fungerar bra. Välj en passlig bild som botten och skriv en text i rutorna. 
Dela den färdiga memen till vänner och i skolan eller på jobbet. Ü

OLIKA SÄTT ATT PÅVERKA 
FÖR EN HÅLLBARARE
VÄRLD HEMIFRÅN

ÖVERSÄTTNING AV: Jonas BiströmDricks

Pinja Sipari skrev 12.3 2020 i sin blogg Toivoa ja toimintaa (Hopp och 
handlingar), hur man hemifrån kan verka för en hållbarare värld. Här är 
några plock ur de bästa tipsen.
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Tule Changemaker -viikonloppuun 9.-11.10.
Changemakerin syksyn tärkein koulutustapahtuma 

Changemaker -viikonloppu kokoaa yhteen nuoria eri puolilta 
Suomea. Changemaker-viikonloppu on tarkoitettu 13–35 

-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille, jotka haluavat oppia 
lisää yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Luvassa on työpajoja 
sekä kiinnostavia puhujia ajankohtaisista kehityskysymyksistä. 

Viikonloppu järjestetään 9.-11. lokakuuta Orivedellä. 

Pistä päivämäärä muistiin ja seuraa nettisivujamme: www.changemaker.fi


