Hätäavusta kehitykseen
Elämä katastroﬁn ja konﬂiktin jälkeen
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Avun uudet

haasteet

umanitaariset kriisit koskettavat
yhä useampia ihmisiä ja samalla
avun tarve on kasvanut. Valtioiden
ja humanitaaristen avustusjärjestöjen antama apu onkin yli kaksinkertaistunut 1990-luvun alusta. Mittavasta avusta huolimatta kaikkiin
humanitaarisiin tarpeisiin ei ole pystytty vastaamaan.
Luonnonkatastrofit vaikuttavat
vuosittain noin 250 miljoonan ihmisen elämään. Ilmastonmuutos, kaupungistuminen, metsityksen laiminlyönti ja väestönkasvu ovat lisänneet
alttiutta katastrofeihin. Köyhyyden ja ympäristöongelmien noidankehä edistää katastrofialttiutta
ja konfliktien syntyä. Kuivuuskausien tihenemisen, huonon hallinnon
ja epäonnistuneen kehityspolitiikan
yhdistelmä on aiheuttanut joissakin
maissa säännöllisesti toistuvia ruokakriisejä.
Väkivaltaisia konflikteja on entistä vähemmän, mutta niistä on tullut
monimutkaisempia.

Rauli Virtanen

H

Srilankalaiset jonottavat hätäapua heti tsunamin jälkeen tammikuussa 2005.

Suurin osa konflikteista on maiden
sisäisiä, ja niissä voi olla useita taistelevia osapuolia. Maan sisäisissä
konflikteissa sotatoimet kohdistuvat usein pääasiassa siviiliväestöön.

Maan rajojen yli siirtyneiden pakolaisten määrä on viime vuosien
aikana vähentynyt noin yhdeksään
miljoonaan. Samaan aikaan maan
sisäisiä pakolaisia on entistä enem-
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Marja Leena Suvanto

män – jo noin 25 miljoonaa. He
ovat joutuneet jättämään kotiseutunsa sotilaallisen konfliktin, väkivaltaisuuksien, ihmisoikeusrikkomusten,
luonnon tai ihmisten aiheuttamien
katastrofien vuoksi. Sekä pakolaiset
että maan sisäiset pakolaiset saattavat elää vuosia pelkästään kansainvälisen avun varassa, puutteellisissa
ja ankeissa olosuhteissa. Heidän on
4

usein vaikeaa ja joskus mahdotonta
palata entisille asuinsijoilleen.
Konflikteissa humanitaarisen
avun toimintaympäristö on muuttunut vaarallisemmaksi. Väkivaltaa on siviilien lisäksi kohdistettu
myös humanitaarisiin avustustyöntekijöihin. Toisinaan avun turvallinen perille vieminen on mahdotonta ilman sotilaiden tukea. Joissakin

Naisten koulutus on sodasta toipuvalle maalle
suuri haaste. Liberialaiset naiset oppivat
ompelukurssilla taitoja, jotka helpottavat
koko perheen arkea.

tapauksissa avustustoiminta on jouduttu kokonaan keskeyttämään.
Yhä suurempi humanitaarisen
avun tarve on nostanut avun määrää, mikä puolestaan on tuonut
mukaan entistä enemmän toimijoita − erityisesti kansalaisjärjestöjä.
Tämä asettaa uusia haasteita järjestöjen yhteistyölle ja avun koordinoimiselle.
Avunantajat toimivat usein liian
yksin halutessaan painottaa omaa
näkyvyyttään kentällä. Humanitaarisen avun on oltava oikeudenmukaista ja pitkäjänteistä.
Tsunamista selviytyneet painottavat tarinoissaan kuilua hätäavun
päättymisen ja kehitysavun alkamisen välillä. Ihmiset eivät muun muassa tienneet kenen puoleen kääntyä
saadakseen apua.
Katastrofeihin voidaan valmistautua kehittämällä ihmisten osaamista
ja toimintakykyä. Mitä paremmin
paikallisyhteisöt ovat valmistautuneita tuleviin katastrofeihin, sitä
paremmin ja nopeammin kansainväliset järjestöt voivat vastata ihmisten
avuntarpeeseen.

Luonnonkatastroﬁn
koskettamat

Luonnonkatastroﬁn

koskettamat
D.K. Ruuskanen

Sri Lankan kolme aaltoa
Tsunami iski Sri Lankan tiheimmin
asutulle seudulle, jossa katastrofista
kärsi miljoona ihmistä. Rannikkoalueen kalastajayhteisöt jouduttuun
kaikki evakuoimaan. Kalastusveneistä tuhoutui 75 prosenttia. Tilalle
saatiin osin vääränlaisia veneitä, jotka kalastajat joutuivat palauttamaan.
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Uhreja asutettiin uudelleen myös
alueille, joiden maaperä ei sovellu
kestävään rakentamiseen.
Tsunami aiheutti Sri Lankassa kolme aaltoa – tuhoisan hyökyaallon,
maailman myötätunnon aallon sekä
maahan vyöryneen rahallisen avun.
Sri Lankalle luvattiin tsunamituhoihin apua 2,8 miljardia dollaria. Vain murto-osa luvatusta avusta
on saatu, koska sitä ei ole pystytty
käyttämään. Myöskään vastaanotettua apua ei ole käytetty niin tehokkaasti kuin olisi voitu.
Vuosi tsunamin jälkeen Sri Lanka oli selvinnyt pahimmasta hätätilasta, ja suurin osa maan asukkaista
on palannut takaisin normaaliin elämään. Kuilu hätäavusta kehitykseen
on silti olemassa, ja monet putosivat siihen.
Seuraavat tarinat ovat yksilöllisiä
selviytymistarinoita, mutta niissä
toistuvat samat asiat: katastrofi iski
kaikkiin yhteiskunnan osiin, tuhansien ihmishenkien lisäksi tuhoutui
tuhansia elinkeinoja ja maan perusrakenteet huuhtoutuivat pois.

Sri Lanka vuotta myöhemmin; selviytyneiden kertomukset

Rannikolla lähellä Hambantotan
kaupunkia kalastaja vetää verkkojaan rannalle ja heittää saaliskalansa vanhalle riisisäkille. Hambantota
sijaitsee Sri Lankan etelärannikolla
aivan laguunin rannalla ja tsunami
miltei huuhtoi kaupungin kartalta.
A.W.P. Charlis on kalastaja, jolla on talo ja kauppa Hambantotassa.
Tsunamin iskiessä hän oli kalastamassa laguunissa. ”Kuulin outoja ääniä,
kuin valtavaa ulvontaa ja vihellystä. Katsoin ylös ja näin veden seinämän olevan tulossa mangrove-puiden läpi laguuniin. Valtava vesiseinä
levittäytyi koko laguuniin. Hämmästyneenä jätin verkkoni, juoksin
kauppaan ja pyysin vaimoani Pemawathia katsomaan. Pelkäsimme, että
vesi nousee talon ja kaupan yli ja vie
kaiken mennessään.
Vesi nousikin tielle ja talolle asti,
mutta vaimoni sulki oven patjalla, eikä vesi päässyt sisälle taloon.
”Veden laskeuduttua palasin rannalle, josta löysin kalastusverkkoni
täysin tuhoutuneina. Verkkoon oli
tarttunut niin valtava tonnikala, että
tarvitsin apua sen kantamiseen.”

D. K. Ruuskanen

Kalastaja Charlis menetti
verkkonsa

Perhe ei ole saanut mitään apua tsunamituhoihin, mutta ei ole sitä välttämättä tarvinnutkaan. Heille tsunami
on tarina, jota kerrotaan lapsenlapsille.

Kalastaja Charlisin koko
perhe selvisi tsunamista
hengissä.

Luonnonkatastrofin koskettamat
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Rohan ja hänen poikansa Dhulan
pelastautuivat tsunamilta

Riisinviljelijä Rohan pelastautui
puuhun

kiipeämällä läheiseen puuhun.

Rohan ja hänen poikansa Dhulan olivat pienessä kuppilassaan tsunamin
tullessa. Kylän viljelijät pysähtyvät
usein kuppilaan matkallaan riisipelloille. Rohanin vaimo Umesha leipoo pullat ja Rohan valmistaa teen.
Hyökyaallon tullessa he kiipesivät läheiseen puuhun odottamaan
veden laskeutumista. Aalto murtautui hiekkadyynien läpi, huuhtoi riisipeltoja ja iski raivokkaasti teehuoneen seiniin.
8
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”Tsunami vei mukanaan lähellä rantaa liikkuneita viljelijöitä. Veden
laskeuduttua näimme monia kuolleita riisipelloilla, mutta emme päässeet heidän luokseen, sillä pelloilla
oli mahdoton kulkea. Myöhemmin
avustustyöntekijät tulivat auttamaan ja saimme heidät kannetuksi
paikkaan, johon ihmiset voivat tulla
tunnistamaan omaisiaan.”
Aalto vei mennessään teehuoneen irtaimiston ja päivän ruoat.
Rohan ansaitsee kuitenkin suurimman osan tuloistaan riisin viljelystä.
Tsunami ei vain vienyt satoa mennessään, vaan tuhosi myös ojat ja
kastelujärjestelmät ja jätti riisipellot
lainehtimaan suolavettä.
Rohan on saanut välittömiin tarpeisiin apua kansainväliseltä Punaiselta Ristiltä, joka auttoi myös kunnostamaan saniteettitilat ja toimitti
Rohanille ja naapuriperheille puhdasta vettä. Vesitankit ovat yhä käytössä ja niitä täytetään tarvittaessa. Sri Lankan hallitus on antanut
yhteistyössä YK:n kehitysohjelma
UNDP:n kanssa tukea riisipeltojen
kunnostamiseen. Läheinen Ruhunan
yliopisto on teettämässä selvitystä
suolaveden vaikutuksesta tsunamin
jälkeiseen maanviljelyyn. Rohanin
pellot ovat mukana tutkimuksessa,
jossa selvitetään, miten suolaa voisi
tehokkaimmin vähentää maaperästä.

D. K. Ruuskanen

Maraliya sai ompelukoneen ja
pyörän

Maraliya asuu tyttärensä Nilman ja
tämän perheen kanssa 17 neliömetrin väliaikaissuojassa Hambantotan
rannikkoalueella. Tsunami vei mennessään Maraliyan miehen ja pojan
perheineen. Lisäksi Maralyan kaksi tytärtä ja heidän perheensä saivat surmansa. Myös Nilman nuorin
tytär katosi aallon myötä. Suurin
osa Hambantotan kaupunkia huuhtoutui mereen. Kaikki kuolleet asuivat rannikolla lähellä toisiaan. Maraliyan kauempana rannasta asuneet
sukulaiset säästyivät tuholta.
Nilman mies Aravinda rakennuttaa uutta taloa perheelleen. Hän sai
maata kaukaisilta sukulaisiltaan ja
pientä tukea Sri Lankan hallitukselta rakennustarvikkeiden hankintaan. Tsunamin jälkeen perheet etsivät sukulaisiaan ja toimittivat näille
välittömästi välttämättömiä tarvikkeita; ruokaa, vaatteita ja rahaa.
Lähimmät sukulaiset ottivat orvoiksi
jääneet lapset huostaansa. Perheverkostot olivat hätäavun ensimmäinen
kanava ihmisten rakentaessa elämäänsä ja elinkeinoaan uudelleen.
Maraliyan perhe on ollut onnekas,
sillä se on saanut apua monesta lähteestä. Läheinen vesitankki on Punaisen Ristin toimittama, World Vision
toi heille polkupyörän ja ompeluko-

Maraliyan tytär Nilma
(oikealla) toivoo
pystyvänsä pian
hankkimaan lisätuloja
ompelijana.

neen, CARE-järjestö rakensi heidän
väliaikaisen asumuksensa. Nyt saksalaiset CAREn työntekijät ovat jo
käyneet kertomassa, että suoja sijaitsee maalla, jonka vuokraoikeus on
päättymässä. Maraliya ei haluaisi
muuttaa pois, sillä uusi talo on kaukana nykyisestä.
CARE on tukenut Maraliyan perhettä miltei vuoden ajan, ja
nyt heidän olisi aika lähteä. Perheen tulevaisuus näyttää kuitenkin
epävarmalta. Ensimmäinen ongelma oli ompelukone, joka ei toimi
paikallisella sähköllä. ”Jos saisimme sen toimimaan, voisin ansaita

rahaa ompelemalla vaatteita. Minun
on kuitenkin aloitettava pian, sillä
monilla naisilla on nykyisin ompelukoneet. Minun pitäisi pian kertoa
ihmisille, että minäkin voin ommella heille”, sanoo Nilma.
Ompelukone tarvitsi muuntajan
toimiakseen, ja CAREn työntekijät
toimittivat sen. Ainakin yksi ongelma pystyttiin ratkaisemaan. Avustustyöntekijät ihmettelivät, miksi Aravinda ei käytä lahjaksi saatua
polkupyörää mennessään rakennustyömaalle. Maraliyan mukaan
kukaan perheenjäsenistä ei vielä
osaa ajaa pyörällä.
Luonnonkatastrofin koskettamat
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Kauppias Ahamad muuttaa
Colomboon

Ahamadin kaksi lasta Supun ja Sulani
olivat riitelemässä tsunamin tullessa.
Supun juoksi Sulanin luota rannalle,
joka sijaitsee noin 250 metrin päässä heidän talostaan moskeijan toisella puolella. Ahamadin mukaan tämä
pelasti heidät.
”Viisi minuuttia myöhemmin
Supun juoksi takaisin huutaen, että
meri tulee. Valtavan aallon etenemisen pystyi selvästi näkemään rannalla.” Ahamad pakeni perheineen
naapurissa asuvan veljensä kaupan
yläkertaan. Ovi oli perheen onneksi
auki, koska kauppaan oli tuotu uusia
tavaroita samana aamuna. Perhe meni
parvekkeelle ja katsoi merelle.
10
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”Valtava aalto eteni nopeasti tielle asti, otti mukaansa polkupyörätaksin ja murskasi sen parveketta
ja etuikkunaa vasten. Sain vedettyä
kuljettajan ulos ennen kuin aalto vei
pyörän mukanaan. Vesi tuli sisälle huoneeseen ja täytti sen kokonaan. Se nousi nenääni asti ja nostin
Sulanin ylös pääni yläpuolelle. Vesi
alkoi kuljettaa Supunia mennessään,
mutta äitini Ahma sai tartuttua kiinni hänestä. Sitten vesi rikkoi ikkunat ja vetäytyi takaisin ja saatoimme
taas hengittää. Koko perheeni säilyi
hengissä.”
”Aallon vetäydyttyä menimme ulos katsomaan vahinkoja. Vesi
peitti yhä maan ja tien. Polkupyörätaksin kuljettaja loukkaantui pahasti ja menetti elinkeinonsa. Hän läh-

Kauppias Ahamad pitää itseään onnekkaana, sillä
koko hänen perheensä selvisi tsunamista.
Hänen vaimonsa ja lapsensa ovat kuitenkin
joutuneet muuttamaan Colomboon.

ti etsimään perhettään emmekä ole
kuulleet hänestä sen jälkeen.
”Olemme saaneet apua vain sukulaisiltamme Colombosta. Minulla
on jonkin verran rahaa pankissa ja
sukulaiseni auttoivat minua hankkimaan uudet henkilöpaperit. Pankinjohtaja muisti minut ja sain uuden
pankkikirjan.”
Ahamadin perhe ei saanut apua
miltään kansalaisjärjestöltä. Vaikka Ahamad pitää itseään yhtenä
onnekkaista selviytyjistä hän kertoo elämänsä olevan nyt paljon
vaikeampaa. Hänen perheensä on
muuttanut sukulaisten luo Colomboon, jotta lapset voivat käydä koulua. Hambantotan koulut eivät vielä
pysty tarjoamaan opetusta kaikille lapsille. Ahamad käy perheensä
luona aina kun voi.
”Todennäköisesti yritän myydä
talon ja kaupan kun se on taas kunnossa, muutan Colomboon ja avaan
uuden kaupan siellä. En usko, että
vaimoni ja lapseni haluavat enää
koskaan palata Hambantotaan.
Supun näkee yhä painajaisia tsunamista eikä Sulani suostu enää menemään rannalle.”

Notaari Mohamed Fasrinin talo
sijaitsee vain 150 metrin päästä rannasta. Toimisto, joka on hänen kotinsa yhteydessä, on avoinna, mutta asiakkaat ovat kadonneet. Talo näyttää
edestäpäin olevan kunnossa, mutta talon takana törröttävät tuhoutuneen keittiön rauniot. Näkyvällä
paikalla talon takaseinällä on hänen
kuolleen vaimonsa kuva.
”Olin puutarhassa kun kuulin
veden tulevan mangrovepuiden läpi.
Meteli oli kuin maailman lopussa.
Juoksin tikkaille, jotka johtivat
keittiön katolle ja huusin vaimolleni, että hän tulisi sinne. Hän oli
tulossa, mutta lähti vielä hakemaan
koiraamme. Sitten aalto iski.”
Tsunamin mentyä Fasrin lähti etsimään vaimoaan, joka löytyi
kilometrien päästä sisämaasta. Koiran naru oli yhä hänen kädessään,
mutta koiraa ei enää löytynyt. Fasrin palasi raunioituneeseen kotiinsa
ja toimistoonsa.
”En tiennyt mitä tehdä. Molemmat poikani kuolivat, ja heidän perheensä pyysivät minulta apua. Minulla ei kuitenkaan ollut mitään. Olimme
juuri rakentaneet uuden keittiön ja
kaikki rahani olivat uponneet siihen.
Mitään vakuutuksia meillä ei ollut.
Istuin keittiössä monta päivää, ja naapurit toivat minulle ruokaa. En saanut

apua hallitukselta enkä kansainvälisiltä järjestöiltä. Minulla on kuitenkin
ammatti ja pystyn tekemään työtä.
Minulla oli katto pääni päällä. Asiani
olivat paremmin kuin monilla muilla.
Ikävöin vaimoani enkä voinut järjestää hänelle edes kunnollista muistotilaisuutta. Sitä ei voitu pitää myöskään naapuritaloissa, sillä kaikkien
talot olivat tuhoutuneet.”
Fasrin sai lopulta pienen avustuksen hallitukselta talonsa kunnostukseen, mutta korjausmiehiä oli mahdoton löytää. Yleensä perheiden pojat
hoitavat talon kunnostuksen, mutta
Fasrinin molemmat pojat olivat kuolleet. Naapurit ja heidän poikansa pystyivät auttamaan vasta, kun heidän
omat talonsa oli kunnostettu.
Fasrinin mielestä hallitus on hidas
auttaja eikä saa tarpeeksi aikaan.
”Apua saadakseen on tunnettava oikeat ihmiset ja tiedettävä minne mennä apua pyytämään. Henkilökohtaiset suhteet ratkaisevat.
Kansainvälisen hankkeen työntekijät tulivat tänne kysymään, millaista
apua tarvitsemme. He auttoivat meitä perustamaan eräänlaisen yhteisöpankin, johon valitsimme omat edustajamme.
Sain lainan, joilla hankin kirjoituskoneen ja muita toimistotarvikkeita. Hankin myös uudet viralliset
leimasimet ja kehykset uuteen tutkintotodistukseeni.”

D. K. Ruuskanen

Fasrin ei osannut pyytää apua

Notaari Mohamed Fasrin menetti tsunamissa miltei
koko perheensä.

Naapurin poika auttaa rakentamaan
uutta kattoa raunioituneeseen keittiöön, ja myös seinää pystytetään
uudelleen. Toimiston takaosaan on
rakennettu makuuhuone.
”Elämä on palannut miltei ennalleen. Kaipaan vaimoani ja poikiani,
mutta onneksi lapsenlapseni käyvät
usein luonani. Naapurini ehdotti,
että hankkisin uuden koiran, mutta
en tarvitse vahtikoiraa, sillä mitään
varastettavaa ei enää ole. Koira
muistuttaisi myös siitä, miten menetin vaimoni.”
Luonnonkatastrofin koskettamat
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Mitä tsunamista opittiin?
Suurin avustustyöntekijöiden kohtaama ongelma Sri Lankassa oli
katastrofin valtavuus. Kukaan ei
ollut varautunut näin laajaan tuhoon
eikä sitä kyetty hallitsemaan. Hallituksilla, humanitaarisilla avunantajilla tai kansalaisjärjestöillä ei ollut
valmiuksia avustaa kaikkia avuntarvitsijoita samanaikaisesti. Paikallisten ihmisten ensimmäinen ajatus oli
ottaa avustustarvikkeita mukaansa ja
lähteä tuhoalueelle.
Maahan virtaavan avun määrä
aiheutti koordinointiongelmia. Yksi
lapsi sai viisi erilaista koulupakkausta ja viisi teepaitaa eri kansalaisjärjestöiltä. Toinen lähistöllä asuva
lapsi ei saanut mitään. Jotkut kalastajat saivat kolme venettä ja viidet
uudet kalastusvälineet, toiset jäivät
kokonaan ilman. Joillakin alueilla
miltei kaikille jaettiin ompelukoneita, ja naisten oli hyvin vaikea ansaita
rahaa ompelijana. Ammattiompelija, joka oli menettänyt ompelukoneensa, ei aina saanut tilalle uutta.
Maailman media saapui paikalle täydellä teholla. Raportit tuhoalueelta koskettivat ihmisiä ympäri
maailmaa ja halu auttaa ylitti kaikki odotukset. Tämä toi lisäpaineita
avustustyöntekijöille ja humanitaarisille järjestöille. Tsunamin uhreja
avustaneet halusivat nähdä tuloksia
12
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Sri Lankassa sukulaiset ovat ottaneet orvoiksi
jääneet lapset hoiviinsa.

mahdollisimman nopeasti. Kaikkia
avustustarvikkeita – vesitankkeja ja
väliaikaista suojia – alettiin varustaa
avunantajan logoilla.
Mitä tapahtuu kun hätäapu loppuu?

Heti tsunamin jälkeen ihmisten polttavimmat tarpeet pystyttiin täyttämään hyvin. Henkiin jääneet saivat
nopeasti tarvitsemansa sairaanhoidon, pääsivät väliaikaisiin suojiin,
saivat puhdasta vettä ja tuhon aiheuttamat romut saatiin korjattua pois.
Tämän jälkeen kansainväliset järjestöt alkoivat valmistautua kotiinpaluuseen. Vain järjestöt, joilla oli pitkäaikainen kokemus katastrofeista
ja humanitaarisesta avusta ymmärsivät, etteivät ihmiset selvinneet vielä
omillaan. Kansainväliset avunantajat
alkoivat suunnitella kehityshankkei-

ta. Tässä työssä ei aina otettu huomioon sitä, että hankealue oli ensin
saatava tsunamia edeltävälle tasolle,
ennen kuin varsinainen kehitys voi
alkaa.
Sukulaiset ottivat orvoiksi jääneet
lapset hoiviinsa. Sukulaiset antoivat
rahaa, rakennustarvikkeita ja -apua,
ruokaa ja vaatteita sekä huonekaluja. Huonoimmassa asemassa olivat
ne, joiden perheet olivat kokonaan
tuhoutuneet ja joilla ei ollut enää
sukulaisia elossa tsunamialueella.
Hallituksen apu tuli hitaasti ja
sen saaminen vaati valtavasti paperityötä. Hallitus toivoi saavansa toipumiseen ja jälleenrakennukseen
suoraa budjettitukea, josta paikallishallitukset saisivat osansa omiin
hankkeisiinsa.
Vuosi tsunamin jälkeen miltei
kaikki tiet ja sillat olivat käyttökunnossa. Sairaalat ja koulut toimivat,
vaikka eivät aivan yhtä tehokkaasti
kuin ennen tsunamia.
Ihmiset olivat tyytyväisimpiä
hankkeisiin, joihin he pääsivät osallistumaan heti alusta alkaen.
Tsunamista selvinneiden jääminen hätäavun suunnittelun ulkopuolelle aiheutti apuriippuvuutta; niin
kauan kuin ihmiset saivat kaiken tarvitsemansa, he eivät olleet halukkaita
parantamaan itse elinolojaan.
Tsunamista opittiin, että huono koordinointi estää käyttämäs-

D. K. Ruuskanen

tä saatavilla olevia voimavaroja ja
apua parhaalla mahdollisella tavalla.
Opittiin myös, että katastrofivalmiuteen on sisällyttävä suunnitelmat
välttämättömistä jälleenrakennushankkeista, jotka toteutetaan heti
välittömän hätäavun loputtua. Mitä
aikaisemmin hätäavun ja kehityksen
välisen kuilun kaventamista aletaan
suunnitella, sitä nopeammin ihmiset
ja voivat palata takaisin katastrofia
edeltävään elämäänsä – ja kehitys
voi alkaa.
Vastuu jälleenrakennuksesta
paikallisille yhteisöille

Aluesihteeri Gamini Jayasekara
edustaa Sri Lankan hallitusta Matarassa. Vuosi tsunamin jälkeen hänen
toimistonsa on yhä hukkua avustuspyyntöihin, ja ontuva tiedonkulku
hidastaa toimiston työtä. Väliaikaiset asumukset on rakennettu maalle, jonka vuokra-aika on kulumassa umpeen. Ihmiset asuvat edelleen
suojissa, joista piti tulla väliaikaisia, ja
nyt heitä uhkaa häätö myös niistä.
Hallituksen edustaja näkee selvän
kuilun hätäavun ja kestävän kehityksen välillä. Hänestä paras vaihtoehto olisi, että kuilun täyttäisi Sri
Lankan hallitus eivätkä kansainväliset järjestöt. Hallitus on suunnannut varoja talojen uudelleenrakentamiseen ja korjaamiseen. Perheitä

on tuettu rahallisen avun lisäksi toimittamalla rakennustarvikkeita. Toivotaan, että paikalliset yhteisöt ja
talojen omistajat ottavat vastuun
jälleenrakennuksesta. Hallitus luovuttaa maan, jolle ihmiset rakentavat talonsa itse.

Tsunamin tuhoaman asutuksen jälleenrakennus
on ollut valtava urakka. Uusia taloja ei rakenneta
sataa metriä lähemmäs rantaa.

Luonnonkatastrofin koskettamat
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D. K. Ruuskanen
Tanya Woods seuraa IFRC:n avun perillemenoa
eteläisessä Sri Lankassa.

Tuhoutuneen asutuksen jälleenrakennus on ollut valtava urakka.
Tsunamin jälkeen huomattiin, että
rannan läheisyydessä sijainnut kasvillisuus toimi puskurina aaltoa vastaan ja alueilla, joilla kasvoi mangrove-puita meren läheisyydessä,
selvittiin pienemmin vahingoin.
Nyt rannalla aiotaan säilyttää
100 metrin vyöhyke, joille uusia
taloja ei rakenneta. Alueen on tarkoitus toimia luonnollisena suojavyöhykkeenä hyökyaaltoja vastaan.
Hallitus pitää etusijalla asuntojen
rakentamista ihmisille, jotka asuivat
nyt asumattomaksi jätettävällä alueella. Kansainväliset järjestöt asettavat etusijalle eniten asuntoa tarvitsevat, huolimatta siitä, missä he
asuivat ennen katastrofia.
Hätäapuun ja jälleenrakennukseen keskittyneet järjestöt huomaa14
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vat yhä useammin, että niiden on
suunniteltava myös kehityshankkeita. Mataran aluesihteeri Jayasekara on huomannut, että hänen on
tehtävä yhteistyötä kansainvälisten
järjestöjen kanssa, sillä paikallisilla viranomaisilla ja järjestöillä ei ole
riittävästi asiantuntemusta ja varoja
selvitä yksin.
Humanitaarisen avun rooli
muuttumassa

”Kaikilla hätäapua ja humanitaarista apua toimittavilla järjestöillä ja
avunantajilla ei ole minkäänlaista,
yhteisesti hyväksyttyä, ammatillista toimintaohjeistoa. Oletetaan,
että hätäapu ja jälleenrakennus ovat
lähinnä hyväntekeväisyyttä, ja että
kaikki mikä tehdään uhrien auttamiseksi on hyväksyttävää. Näin
ei kuitenkaan ole”, sanoo Tanya
Woods. Hän on Punaisen Ristin
ja Punaisen Puolikuun yhdistysten
liiton IFRC:n edustaja ja koordinoi
järjestönsä avustustoimintaa Mataran kaupungissa, Sri Lankan eteläkärjessä.
Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liike sekä kuusi muuta kansalaisjärjestöä laativat vuonna 1994
ammatilliset toimintaohjeet hätäaputyöhön.
Vähän yli vuosi tsunamin jälkeen, kun selviytyneiden välittömät tarpeet on täytetty, Wood

pitää päätehtävänään hätäavun ja
kehityksen välisen kuilun kaventamista. ”Tämä on yksi suurimmista haasteistamme tällä hetkellä. IFRC:n mukaan ensin tarvitaan
hätäapua, sitä seuraa toipuminen
katastrofia edeltävään tilaan ja sen
jälkeen alkaa pitkäaikainen jälleenrakennus, joka johtaa kehitykseen.
Ongelmana on tähän kaikkeen tarvittava aika. Esimerkiksi täällä Sri
Lankassa emme käytä väliaikaisia
suojia. Päätimme siirtyä heti hätäapuvaiheesta jälleenrakennukseen,
sillä muuten olisi vienyt liian kauan
ennen kuin ihmiset saavat kunnolliset asumukset. Jälleenrakennusta on
alettava suunnitella mahdollisimman aikaisin. Mitä aiemmin suunnittelu aloitetaan, sitä nopeammin
avustettavat voivat palata normaaliin elämään. Sri Lankan Punaista
Ristiä valmennetaan valmistautumaan tuleviin katastrofeihin. Yritämme aina vastata katastrofeihin paikallisin voimavaroin. Mitä
paremmin paikallisyhteisöt ovat
valmistautuneita tulevaan katastrofiin, sitä paremmin ja nopeammin
voimme vastata avuntarpeeseen”,
Wood sanoo.
Avustusjärjestöjen uudet roolit

Wood näkee IFRC:n roolin olevan
muuttumassa toteuttajasta koordi-

naattoriksi. ”Työssä on mukana niin
paljon eri toimijoita, että koordinoinnista on tullut entistä tärkeämpää, jotta apu voidaan jakaa oikeudenmukaisesti. Olemme vastuussa
sekä ihmisille, joita yritämme auttaa että avunantajille, joilta saamme rahoituksemme. Meidän on varmistettava, että sekä paikalliset että

kansainvälisen yhteisön resurssit
on käytetty parhaalla mahdollisella tavalla.
Hätäavun ja kestävän kehityksen
välinen kuilu on jatkuvasti Woodin
mielessä. ”Hätäapu on suhteellisen
helppoa. Järjestömme on hyvin valmistautunut kohtaamaan katastrofit,
meillä on kokemusta arvioida tilan-

teet ja pystymme vastaamaan nopeasti avun tarpeeseen. Valmistautuminen katastrofeihin, osaamisen ja
toimintakyvyn kehittäminen sekä
jälleenrakennus ovat paljon vaikeampia”, Tanya Wood sanoo.

Suomi jälleenrakentaa Sri Lankassa

Amparan vesihuoltohanke

Mielenterveyspalvelujen kehittämisohjelma

Sri Lankan itärannikon julkiset vesihuoltojärjestelmät olivat jo
ennen tsunamia riittämättömät ja huonossa kunnossa. Tähän
on syynä sekä valtion varojen puute että järjestelmien heikko
ylläpito. Suurin osa alueen asukkaista on saanut juoma- ja
käyttövetensä yksityisesti omistetuista kaivoista. Tsunamin
pyyhkäistessä rannoilta sisämaahan lukuisa määrä kaivoja
täyttyi merivedellä ja alueen pohjavesi pilaantui. Puhtaan
veden saanti estyi myös monilta, jotka eivät itse asustaneet
hyökyaallon koettelemilla alueilla.

Maailman terveysjärjestön WHO:n kolmivuotinen
mielenterveyspalvelujen kehittämisohjelma toimii
tsunamista eniten kärsineillä alueilla Sri Lankassa
(Trincomalee, Kilinochchi, Hambantota). Tavoitteena on
mm. järjestää mielenterveydellistä avohoitoa sekä tuottaa
mielenterveyspalveluja avohoitopotilaille, kouluttaa ja
avustaa perusterveydenhuoltoa mielenterveyspalveluissa
sekä varustaa yleissairaaloita sairaalavuoteilla paikalliseen
psykiatriseen käyttöön.

Amparan vesihuoltohankkeen tarkoituksena on parantaa
tsunamista kärsineen alueen asukkaiden elinolosuhteita
kehittämällä vedenjakelupalveluja. Hankkeen konsulttina
toimii Pöyry Environment Oy, joka vastaa teknisestä avusta.

Mielenterveyshankkeen toteutuksesta vastaa Genevessä
toimiva WHO:n mielenterveys- ja päihdeosasto (Department
of Mental Health and Substance Abuse, WHO-MSD. Ohjelma
toteutetaan yhteistyössä Sri Lankan terveysministeriön,
aluehallinnon ja alan ammattilaisten kanssa.

Hanke kestää kaksi vuotta (2006-2008) ja Suomen
rahoitusosuus on 7,26 miljoonaa euroa.

Suomi tukee hanketta 900 000 eurolla vuosina 2005-2007.
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Suomen humanitaarisen avun periaatteet
Suomen humanitaarisen toiminnan ohjenuorana ovat hyvän humanitaarisen
avunannon periaatteet. Humanitaarinen
apu mahdollistaa paluun kehitykseen ja
luo edellytykset äärimmäisen köyhyyden poistamiselle. Myös YK:n vuosituhattavoitteita on vaikeaa saavuttaa ilman
tehokasta humanitaarista toimintaa.
Suomen humanitaarinen apu kohdistetaan köyhimpiin maihin ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten
auttamiseen.
Suomen humanitaarisen avun pohjana ovat sekä avun tarve että ihmisoikeudet. Avustettavien ihmisten näkemykset otetaan huomioon ja heidät otetaan
mukaan humanitaarisen avustustoiminnan eri vaiheisiin vaarantamatta avun
tasapuolisuutta ja puolueettomuutta. Suomi toimii vastuullisesti avunsaajia kohtaan. Apua annetaan todennettujen tarpeiden perusteella ja se pohjautuu
luotettavien järjestöjen tekemiin tarveanalyyseihin.
Suomi painottaa monenkeskisen
yhteistyön tärkeyttä ja YK-järjestelmää
keskeisenä humanitaarisena toimijana.
Siksi Suomi kanavoi lähes kaiken apunsa keskitetysti YK-järjestelmän kautta.
Avustusjärjestöjen tarpeita arvioidaan
objektiivisesti ja kriittisesti.
Humanitaarinen toiminta ei voi koskaan korvata poliittista tai diplomaattista työtä konﬂiktien ratkaisemiseksi tai
ennalta ehkäisemiseksi. Parhaimmillaan
humanitaarinen toiminta voi kuitenkin
luoda rauhan edellytyksiä.

Suomi painottaa siirtymää
hätäavusta kehitykseen
Konﬂiktien ja luonnonkatastroﬁen jälkeen on
erityisen tärkeää rakentaa silta humanitaarisen
avun ja jälleenrakennuksen välille. Näin halutaan tukea kohdeväestön omavaraisuutta, selviytymiskeinoja ja -valmiuksia sekä estää konﬂiktin puhkeaminen uudelleen. Humanitaarisen
avun suuntaamisessa kiinnitetään erityistä
huomiota avun jatkumoon pitkäaikaisten kehitysvaikutusten varmistamiseksi.
Humanitaarinen apu ja kehitysyhteistyön
eri muodot pitäisi sovittaa entistä paremmin
yhteen, jotta apumuotojen välinen siirtymävaihe on mahdollisimman saumaton. Samalla
on kuitenkin kunnioitettava humanitaarisen
avun itsenäisyyden periaatetta.
Humanitaarisen avun jatkumon toteutuminen edellyttää, että apu on pitkäjänteistä, ja
kehitysyhteistyö onkin tärkeä kriisien ennaltaehkäisijä. Suomi on keskittänyt kahdenvälisen
kehitysyhteistyönsä muutamaan pääasialliseen
vastaanottajamaahan, joissa kehitysyhteistyön
ja humanitaarisen avun välinen koordinointi on
erityisen tärkeää. Jatkumoajattelu on otettava huomioon kansallisissa köyhyyden vähentämisohjelmissa (PRSP) ja muissa keskeisissä
maastrategioissa.
Kunkin maan hallitus on ensisijaisessa vastuussa omista kansalaisistaan. Suomi katsoo,
että YK:n kehitysohjelmien tulisi koordinoida valmius- ja jatkumotyötä erityisesti kansallisella tasolla. Kriisin tai konﬂiktin puhjettua
humanitaarisen avun jälkeistä jälleenrakennusta olisi ryhdyttävä suunnittelemaan mahdollisimman pian.

(Teksti pohjautuu Suomen tekeillä olevaan humanitaarisen avun linjaukseen)
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Suomen mielestä on tärkeää ehkäistä
katastrofeja ennalta ja kehittää varhaisvaroitusjärjestelmiä. Ennalta ehkäisy olisi sisällytettävä maiden kansallisiin köyhyyden vähentämissuunnitelmiin. Joitakin
luonnonkatastrofeja, muun muassa ankaria kuivuuskausia, pystytään ennakoimaan
ennalta varoittavien järjestelmien avulla. Suomi tukee kriiseistä kärsivien maiden
omaa kykyä ehkäistä luonnonkatastroﬁen
vahinkoja.
Suomen humanitaarisen avun budjetti on
59,4 miljoonaa euroa vuonna 2006. Avusta kohdennettiin 32 miljoonaa euroa Afrikkaan. Sudanin ja Tshadin kriiseihin ohjattiin
yli kuusi miljoonaa euroa, ja Kongon ja Afrikan Suurten järvien alueelle lähes kahdeksan miljoonaa euroa. Libanonin ja Palestiinan kriisejä avustettiin yli neljällä miljoonalla
eurolla. Somalian sotatilan, kuivuuden ja tulvien auttamiseen myönnettiin kolme miljoonaa euroa.
Suomi kanavoi humanitaarisen apunsa
kansainvälisten ja kotimaisten avustusjärjestöjen kautta. Suurin osa avusta annetaan kohdennettuina avustuksina katastroﬁ- ja kriisialueille. Avun kansainvälisiä
kanavia ovat YK:n pakolaisavun päävaltuutettu (UNHCR), Punaisen Ristin kansainvälinen komitea (ICRC), Kansainvälinen
Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun
yhdistysten liitto (IFRC), Maailman elintarvikeohjelma (WFP), YK:n palestiinalaispakolaisten avustus- ja yhteistyöelin (UNRWA) sekä YK:n lastenavun rahasto (Unicef).
Avun suomalaiset pääkanavat ovat Suomen
Punainen Risti, Kirkon Ulkomaanapu ja Fida
International.

Afrikan pitkät sodat

Afrikan
pitkät sodat
Pakolaisten selviytymistarinoita Liberiasta, Ugandasta ja Sierra Leonesta

Kun sota loppuu eikä rauha
saavu
Sota ei haavoita ainoastaan ihmisiä,
se tuhoaa tiet ja sillat, viljelymaat,
terveydenhuollon ja koululaitoksen. Se tappaa kaupan ja taannuttaa
talouden. Sodan vaurioiden korjaaminen ja kestävän rauhan juurruttaminen voi viedä kymmeniä vuosia. Joka toinen rauhanrakennus on
epäonnistunut ja päättynyt uuteen
sotaan. Miksi?
Kymmenen vuoden tuhoja ei
paikata päivässä

Sotien määrä maailmassa on laskenut viimeisen kymmenen vuoden
aikana. Vuonna 2005 maailmassa
oli kuusikymmentä aseellista selkkausta, joista valtaosa kehitysmaiden sisäisiä. Nykyisin 90 prosenttia sotien uhreista on siviilejä. He
kuolevat sodasta johtuviin tauteihin sekä ruuan, hygienian ja terveydenhoidon puutteeseen. Väkivalta
18
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on muuttanut muotoaan ja rauhan
rakentaminen tullut entistä vaikeammaksi. Siviilien kasvavien kärsimysten myötä sodan tuhot työntyvät syvälle yhteiskuntaan.
Sodan jälkeen yhteiskunnan sosiaaliset, poliittiset ja kansainväliset
rakenteet ovat toimintakyvyttömiä
ja koteihin palaavien ihmisten arki
täynnä jännitteitä. Jokaisessa ihmisessä on palanen pakolaisuutta ja
yhteiskunnissa sodasta periytyvää
väkivaltaa.
Sodan jälkeisten kehitysyhteistyöhankkeiden käynnistyminen ottaa
aikansa, ja samalla kansainvälistä humanitaarista apua vähennetään. YK:n pakolaisjärjestö UNHCR
uskoo, että konfliktin jälkeinen kriisiavun ja kehitysyhteistyön kuilu
vaikeuttaa sodasta selviämistä, jopa
lisää jännitteitä. Järjestön mielestä
kyse ei ole ainoastaan sodasta toipuvien maiden sisäisistä ongelmista,
vaan myös kansainvälisen vuorovaikutuksen ja tehtävänjaon toimimattomuudesta. Sen mukaan esimer-

kiksi kestävää pakolaistyötä ei voi
tehdä, koska ihmiset joutuvat palaamaan koteihin, joissa on mahdoton
aloittaa normaalia arkea.
Rauhalle on helppo asettaa tavoitteita, mutta niiden saavuttaminen
sekä ihmisten ja yhteiskuntien sitouttaminen tavoitteisiin saattaa olla
vaikeaa. Ihmisille rauha tarkoittaa
usein avun luonteen muuttumista,
ruoka-avun nopeaakin päättymistä
ja painopisteen siirtymistä toimeentulon ja elämän arjen rakenteiden
tukemiseen. Kun sodasta siirrytään
rauhaan, pitää siirtyä myös hätäavusta kehitysapuun. Siirtymäaika
on monelle valtava ponnistus. Jos
asukkailta puuttuu lähes kaikki, koti,
koulu, sairaala, kulkuyhteydet, työ
ja tiet, rapisee usko rauhaan nopeasti. Konfliktinaikaista humanitaarista apua ei saisi lopettaa ennen
kuin kehitysyhteistyöhankkeet ovat
kunnolla käynnistyneet.

Pakolaisten ja maansisäisten pakolaisten kotiuttaminen on ensimmäinen askel kohti kestävää rauhaa. Se
on myös haaste hätäavun ja kehitysyhteistyön yhteiselle tulevaisuudelle. Kriisiavun ja kehitysyhteistyön välissä on usein aukko, johon
pakolaiset, paluumuuttajat ja muut
apua tarvitsevat vajoavat. Kun kansainvälinen humanitaarinen apu
loppuu, monen elämä törmää puutteeseen. Ihmiset väsyvät, kun vastoinkäymiset kasaantuvat, ja pian
sotaan johtaneet ongelmat valtaavat jälleen mielen. He pettyvät rauhaan ja tuntevat, että ongelmia ei
ole ratkaistu tai niille on annettu
vain ensiapua.
Myös maailman mielenkiinto
sodasta toipuvaa maata kohtaan hiipuu nopeasti. Kansainväliset rahavirrat tyrehtyvät usein ennen kuin
maa on valmis normaalin kansainväliseen vuorovaikutukseen. Sodasta toipuminen vaatii sosiaalista väljyyttä ja yhteiskunnallista syvyyttä.
Kansalaisyhteiskunnan elvyttäminen ja tavallisten ihmisten auttaminen jää suurten yhteiskunnallisten muutosten varjoon, vaikka juuri
ihmiset ovat kestävän rauhan kulmakiviä.

Marja-Leena Suvanto

Ilman apua sota ei jää taakse eikä
rauha saavu

Humanitaarinen apu estää
ihmishenkien menetyksen –
kehitysyhteistyö vahvistaa
yhteiskuntaa

Pakolaisten paluumuutto on kestävän rauhan edellytys ja kehitysyhteistyö on onnistuneen paluun
perusta. Pitkäjänteinen apupolitiikka vahvistaa kotiinpaluun pysyvyyttä ja mahdollistaa sen, että palaajien
elämänlaatu vastaa arjen minimivaatimuksia.
Sodan aikaisen humanitaarisen
avun tärkein tavoite on estää ihmishenkien menetys ja varmistaa sodan

Suomen Pakolaisapu on avustanut
liberialaisia vuodesta 1999 mm. järjestämällä
lukutaitokoulutusta aikuisille.

jaloissa elävien perustarpeiden tyydytys: vesi, hygienia, ruoka, majoitus ja terveydenhoito. Humanitaarinen apu on tällöin työtä sodassa.
Sitä tehdään konfliktia panneiden
pakolaisten ja maan sisäisten pakolaisten kanssa. Se lievittää konfliktin
leviämistä ja säästää ihmishenkiä.
Kehitysyhteistyöllä rakennetaan
siltoja ja siistitään miinapeltoja. Sillä varmistetaan, että lapset alkaAfrikan pitkät sodat
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vat käydä koulua ja aikuiset ansaita elantoa. Kehitysyhteistyö poistaa
sodan jälkeistä rakenteellista köyhyyttä.
Onnistuneen humanitaarisen
työn, siihen liittyvän pakolaistyön ja kehitysyhteistyön rajoja on vaikea määritellä, eikä niitä
käytännössä usein olekaan. Kaikki apumuodot lievittävät köyhyyttä, mutta apu ei yksin estä väkivaltaa eikä uusia pakolaiskriisejä, vaan
tarvitaan myös asenteiden muuttumista ja päättäväisyyttä. Kehitysyhteistyö vahvistaa perusoikeuksia,
tasa-arvoa, taloudellista kehitystä ja
maan hallintoa sekä ehkäisee pakolaisuutta aiheuttavaa väkivaltaa. Pelkästään kansainvälisen yhteisön läsnäolo poistaa ihmisten ja yhteisöjen
välisiä jännitteitä.
Onnistunut kehitysyhteistyö
rakentaa vakaampia yhteiskuntia,
vähentää kriisiavun tarvetta ja lisää
kansainvälistä vuorovaikutusta ja
ymmärrystä. Kehitysyhteistyö vahvistaa yhteiskunnan demokraattisia rakenteita, ihmisoikeuksia, tasaarvoa, taloudellista kehitystä ja
kansalaisyhteiskuntaa sekä kehittää
hallintoa.
Muutakin kuin materiaa

Humanitaarisen- ja kehitysyhteistyön rajamaastossa elää miljoonia
20
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ihmisiä. He voivat olla naapurimaissa eläviä pakolaisia, maan sisäisiä pakolaisia tai paikallisia kotiseudulleen jääneitä. Vuosia jatkuva
sota- ja leirielämä muuttaa ihmisiä.
Heille tulee antaa aikaa omaksua ne
muutokset, joita rauhan aikaan siirtyminen tuo.
Myös yhteiskunnan rakenteet joutuvat mukautumaan uuteen
aikaan. Globaali tekninen, sosiaalinen ja poliittinen kehitys sivuuttavat sotaa käyvän maan. Sodan päätyttyä ei ole paluuta entiseen, vaan
yhteiskunnan on harpattava mukaan
kehitykseen. Henkisesti ja fyysisesti puutteellinen elämä, riippuvuus
ulkopuolisesta avusta, liikkumisen
ja työnteon rajoitukset sekä tietoisuus siitä, että kotia ei enää ole, heikentävät ihmisten uskoa rauhaan.
Rahallisen tuen lisäksi tarvitaan
kumppanuutta, pitkämielisyyttä ja
suvaitsevuutta.
Sodan ja rauhan siirtymävaiheessa elävien ihmisten elämän eheyttäminen tukee kansainvälisiä kehityspoliittisia tavoitteita, muun muassa
köyhyyden lieventämistä ja ihmisoikeuksien parantamista. Se vilkastuttaa elinkeinoelämää ja auttaa
maita lähemmäksi YK:n vuosituhattavoitteita. Se myös jarruttaa sodan
jaloissa elävien tarvetta pyrkiä teollisuusmaihin.

Onnistumisia on, mutta lisää
tarvitaan

Köyhyysrajan alapuolella elää satoja miljoonia ihmisiä. Väkivalta on
yksi keskeisiä köyhyyden aiheuttajia. Pakolaisia on maailmassa kymmenen miljoonaa. Maiden sisäisiä
pakolaisia on ainakin puolet enemmän, pari kymmentä miljoonaa.
80 prosenttia maailman pakolaisista, maiden sisäisistä pakolaisista ja
köyhistä elää todennäköisesti kehitysmaissa, 80 prosenttia heistä on
naisia ja lapsia. Suuri osa elää leireillä apuriippuvaista elämää. Tilapäisyys onkin monelle koko elämä.
Heille kansainvälinen apu saattaa
olla ainoa keino selvitä eteenpäin.
Jos se loppuu vaikka vain tilapäisestikin, lisääntyy ahdinko, sen tuoma
nälkä, puute ja sairaudet entisestään.
Silloin ei ole merkitystä sillä, onko
sota vai rauha.
On myös onnistuneita esimerkkejä hätäavun ja kehitysyhteistyön
toimivasta työnjaosta ja niiden ratkaisevasta roolista kestävän rauhan aikaansaamiseksi. Mosambikin
1990-luvun sisällissota oli aikoinaan Afrikan julmin. Sen kestäessä
maailma heräsi havaitsemaan lasten
ja siviilien sodanaikaiset kärsimykset ja lapsisotilaiden olemassaolon.
Kambodzhan 1980-luvun lopun
kansanmurhan aikana tapettiin mil-
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joonia ihmisiä. Molemmissa maissa
rauha saatiin aikaan kansainvälisellä tuella. Maat toipuivat kärsimyksistä nopeasti ja kehitys pääsi vauhtiin. Ne ovat edelleen köyhiä maita
mutta rauha niissä on kestänyt.

Sodasta toivuttava kaikilla
rintamilla
Liberia: Köyhä kylä on kovilla
sodan jälkeen

Liberiassa sodittiin 14 vuotta.
Sisällissodan aikana joka kahdeksas liberialainen surmattiin ja kaksi kolmesta maan asukkaasta pakeni kodistaan. Nyt sodan jälkeen 80
prosenttia maan väestöstä on työttömänä, aikuisten lukutaidottomuus
on 70 ja lasten kuolleisuus 37 prosenttia. Valtaosa liberialaisista elää
köyhyydessä, vajaalla dollarilla päivässä. Liberiassa, kuten niin monessa muussakin sodan runtelemassa
maassa, on varttunut sukupolvi, joka
ei osaa lukea mutta tuntee aseet.
Liberian sisällissota päättyi kolme vuotta sitten. YK:n pakolaisjärjestö UNHCR ja muut humanitaariset avustusjärjestöt ovat
ilmoittaneet vetäytyvänsä maasta
vuoden 2008 kuluessa. Liberialla on
vielä kaksi vuotta aikaa kasvaa pysyvään rauhaan. Puutetta ja vaikeuksia

on suunnattomasti. Luonnonvaroiltaan rikas Liberia on yhä yksi maailman köyhimmistä maista.
Liberian maaseudulla elämä on
sodan ja sitä seuranneen nopean
paluumuuton jäljiltä puutteellista ja
sekavaa. UNHCR on jo kotiuttanut
kaikki 300 000 maansisäistä pakolaista ja myös osan naapurimaissa olleista pakolaisista. Paluumuuton paineet syrjäisissä kylissä ovat
nyt kovat ja aiheuttavat myös lievää
nälänhätää.
Sota synnytti maahan lääkärija opettajapulan. Opettajien palkat

Valtaosa liberialaisista
elää vajaalla dollarilla
päivässä.

ovat olleet kuukausia maksamatta.
Moni heistä on jättänyt koulut ja
siirtynyt kansainvälisten järjestöjen palvelukseen. Oppilailta puuttuu ruuan ja opettajien lisäksi myös
kirjat. Kolmen ja puolen miljoonan
asukkaan maassa on parikymmentä
lääkäriä ja viisi toimivaa sairaalaa.
Afrikan pitkät sodat
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Uusia lääkäreitä valmistuu yliopistosta, jossa ei ole ammattitaitoisia
opettajia.
Lukutaito on kehityksen keskellä

YK huolestui vuoden 2006 alussa maailman opettajapulasta. YK:n
mukaan esimerkiksi Saharan eteläpuolella tarvitaan seuraavan kymmenen vuoden aikana neljä miljoonaa
uutta opettajaa. Afrikan lapset kuolevat koulutuksen puutteeseen, jollei pikaista muutosta tapahdu. Koulutus on köyhyyden poiston keskeinen
väline, todetaan myös YK:n vuosituhatjulistuksessa. Liberialaisten lukutaito romahti sodan aikana, ja pahiten lukutaidottomuus ahdistaa pieniä
kyläyhteisöjä, joista koulutetut ihmiset lähtevät muualle töihin. Maahan
varttui sukupolvi, joka ei osaa lukea,
mutta tuntee aseet.
Suomen Pakolaisapu on avustanut
liberialaisia vuodesta 1999, jo sodan
aikana. Nyt järjestö muun muassa kouluttaa pääkaupungin Monrovian ympäristön kyliin opettajia ja
käynnistää niissä aikuisten lukutaitokoulutusta. Kylien lapset osaavat
jo auttavasti lukea mutta aikuiset,
varsinkaan naiset eivät. Paikoin yli
80 prosenttia aikuisista on luku- ja
kirjoitustaidottomia.
Järjestön kolmen vuoden hanke
opettaa viiden kylän kaikille aikui22
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sille vähintään lukutaidon alkeet.
Koulutus rakentuu niin, että se ei
ainoastaan vahvista luku-, lasku- ja
kirjoitustaitoa, vaan myös yhdistää
taidot kyläläisten arkeen. Lukukoulutuksessa opiskelijat saavat aakkosten avulla perustietoa maanviljelystä,
terveydenhoidosta, ympäristökysymyksistä ja köyhyyden nujertamisesta.
Kyliin koulutetaan ensin kaksi opettajaa. Hankekoordinaattori
Daniel Zoegar on tavatessaan kylien johtajia painottanut, että opettajakoulutukseen tulee saada naisia. Kyläkokoukseen osallistuvien
miesten mukaan naiset ovat toreilla,
kalassa ja kotiaskareissa, ja siksi vaikeasti tavoitettavissa. Sopivia naisia on mahdoton löytää, sen sijaan
hyviä miesehdokkaita on tarjolla,
sanovat miehet.
”Perheelliset naiset tuovat kylään
ja oppimiseen jatkuvuutta. He käyttävät koulutuksen koko kylän hyödyksi”, Zoegar muistuttaa. Varsinkin nuoret miehet jättävät usein
kotikylänsä ja vievät hankitut taidot mennessään. Kun naiset osaavat
lukea, he voivat myydä tuotteitaan
torilla, osaavat tarkistaa lääkkeiden
annostuksen sekä auttaa lapsia koulunkäynnissä.
”Naiset ovat viisaita mutta eivät
osaa ilmaista sitä”, tunnustaa Neajorin kylän johtaja Jefferson Coleman.

Hänestä on hyvä, että naiset nostavat asioita esille ja uskaltavat sanoa
ja vaatia. ”Ennen sotaa naisten paikka oli miesten takana. He eivät saaneet puhua kokouksissa tai nauraa
juhlissa. Sitten tuli sota ja naiset
lähtivät pakolaisleireille, joissa heille kerrottiin tasa-arvosta ja naisten
asemasta. Nyt he vaativat oikeuksiaan ja haluavat osallistua päätöksentekoon”, Coleman sanoo.
Kokouksen lopulla miehet myöntävät, että kylässä on pari naista,
jotka ennen sotaa opiskelivat yliopistossa. Heitä voisi kysyä koulutukseen.
Uganda: Pakolaiset tuovat
myös vaurautta

Ugandaa pidetään Afrikan pakolaistyön mallimaana. Parlamentissa on juuri hyväksytty pakolaislaki,
joka ottaa huomioon muun muassa naisten oikeudet sekä lasten koulutustarpeet erikoisen hyvin. Maan
sisäiset pakolaiset ja pakolaiset ovat
tärkeä osa yhteiskuntaa, joka on
ollut kymmeniä vuosia vainoa ja
sotaa paenneiden ihmisten turvapaikka. Ajan myötä Ugandan pakolaispolitiikka ja muu politiikka ovat
nivoutuneet kokonaisuudeksi, joka
edistää sekä pakolaisten että ugandalaisten hyvinvointia. Pakolaisten
vastaanottojärjestelmä on rakennet-
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tu yhdessä YK:n pakolaisjärjestön
UNHCR:n ja muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa.
Länsi-Ugandassa Kyangwalissa on parikymmentätuhatta pakolaista. Alue ei ole pakolaisleiri, vaan
pakolaisasutuskeskus, jossa elää sekä
kongolaisia että sudanilaisia. Hallitus antaa kaikille tulijoille maatilkun viljelyä varten ja tukee samalla
kunnallista pakolaistyötä. Kyangwalin alue on viljavaa, siellä tuotet-

tua maissia kaupataan edelleen itäafrikkalaisiin keskuksiin. Sinne tulevat
pakoalaiset alkavat pian elää omavaraista elämää.
Pakolaistyön vuoksi alueen tiestö, terveydenhuolto ja koululaitos
toimivat suhteellisen hyvin. Muuallakin maassa pakolaisia avustavat
kansainväliset järjestöt ovat vauhdittaneet kehitystä. Esimerkiksi Pohjois-Uganda oli vielä 90-luvun lopulla köyhä ja kehittymätön alue, vailla

Länsi-Ugandaan tulleet pakolaiset saavat maata
viljeltäväkseen ja pääsevät näin omavaraisen
elämän alkuun.

infrastruktuuria ja kulkuyhteyksiä.
Kymmenien tuhansien sudanilaisten pakolaisten hakiessa turvapaikkaa Pohjois-Ugandasta kansainvälinen pakolaisapu joutui panostamaan
alueen kehitykseen. Elinkeinoelämä
piristyi ja sosiaaliset palvelut paraniAfrikan pitkät sodat
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vat. Pohjoisen kunnat ottivat aktiivisesti osaa pakolaistyöhön.
Ugandan hallitus on ollut valmis UNHCR-yhteistyöhön myös,
koska se on hyötynyt kansainvälisten järjestöjen läsnäolosta. Ne ovat
tukeneet maan keskushallintoa, erikoisesti opetus- ja terveyspalveluja sekä liikennettä. Niillä on ollut
keskeinen osa Ugandan talouden
kohentumisessa.
UNHCR:llä on tehokas strategia
pakolaisten ja paikallisten asukkaiden elämän kehittämiseksi.
Pakolaisten vastaanotto ja leirien
ylläpito työllistävät paikallista väestöä ja lisäävät sen ammattitaitoa.
Yhdessä elämisen ABC

Vuosisadan vaihteessa pohjoisen
leirit tyhjennettiin ja pakolaiset siirrettiin sisäisten turvallisuusongelmien johdosta maan itäosaan, Kyangwaliin. Kyangwalissa pakolaisten on
hyvä olla. Sen asukkaat arvostavat
rauhaa ja turvallisuutta. Vaikka he
kaipaavat kotejaan ja sukulaisiaan,
he samalla myös pelkäävät tulevaa
paluuta sodan runtelemiin, köyhiin
kotikyliinsä.
Isä Josemaria Kizito on elänyt
pakolaisena. Hän, kuten moni muukin ugandalainen, kantaa yhä mukanaan synkkiä pakolaiskokemuksia.
Muistot toimivat siltana Kiziton ja
24
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pakolaisten välillä. Kizito on katolinen pappi, joka kotiin palattuaan
omistautui toisten auttamiseen. Hän
sanoo yhä tuntevansa voimakkaasti,
mitä pakolaisuus on.
Isä Kizito rakentaa Kyangwalin asutuksen keskelle yhteisöä, jossa uskonnon lisäksi opetetaan yhdessä elämisen taitoja. Opetusvälineenä
on muun muassa keskellä pihaa oleva
lintutarha, jossa kanat, kalkkunat ja
helmikanat nokkivat yhdessä jyviä.
”Tuon tänne eri maista ja heimoista tulleita pakolaisia, näytän
lintutarhaa ja sanon heille, että jos
erilaiset linnut oppivat elämään
yhdessä, niin kyllä ihmistenkin on
tultava toimeen keskenään”, kertoo
Kizito.
Sierra Leone: Ongelmapuu ja
sen ratkaisut

Sierra Leonessa Bonbohun kylän
keskellä olevan yhteisömajan seinään on naulattu elämän keskeiset
ongelmat. Puuttuva tie ja neuvola, olematon terveydenhuolto sekä
rapistuva moskeija. Listan viereen
on piirretty puu, jonka juuret ulottuvat syvälle maahan ja latvus kohoaa kohti taivasta. Ongelmapuu.
Ongelmapuu on Suomen Pakolaisavun lukutaitohankkeen sielu.
Sen haarautuviin juuriin on koottu kyläläisten suurimmat murheet
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ja latvukseen niiden ratkaisut. Naiset ovat kokoontuneet piirretyn
puun juurelle opettelemaan aakkosten alkuja. Kun opiskelu etenee kirjaimet yhdistetään sanoiksi ja sanat
lauseiksi. Aluksi kootaan helppoja
lauseita kylän ongelmista, puhtaasta vedestä ja sen käytöstä, ripulista
ja sen hoidosta, kanojen lukumäärän
laskemisesta tai torireissun myyntituoton tarkistamisesta.
Marian on yksi kurssilaista. Hän
istuu majassa pieni lapsi sylissään ja
tavaa sisukkaasti aakkosten alkeita.
Hänen mielestään lukemaan oppiminen on paitsi hauskaa myös hyödyllistä.
”Kun en osaa lukea, elän mustuudessa ja epävarmuudessa. Pelkään luottaa muihin ihmisiin, sillä
minua on helppo huijata. Lukutaito
tuo minulle itsenäisyyden ja arvokkuuden. Uskon, että myös mieheni arvostaa minua sitten enemmän”,
Marian toteaa ja kirjoittaa epävarmoin tikkukirjaimin nimensä ruutuvihkoon.
Monelle naiselle jo pelkkä nimen
kirjoittaminen avaa uuden maailman.
Heille se merkitsee luku- ja kirjoitustaitoa. Sanojen ja lauseiden taitaminen on heille vielä kaukainen haaste.
Bonbohun kylän asukkaat Sierra Leonoessa
ovat koonneet kylänsä ongelmat majan
seinälle ongelmapuuksi.

Afrikan pitkät sodat

25

Marja-Leena Suvanto

Monelle naiselle lukutaito avaa oven uudenlaiseen elämään, kuten lukutaitokurssilaisille Sierra Leonessa.
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Sierra Leonen kehityksen ja taloudellisen suunnittelun ministeriön
kansalaisjärjestöyksikön johtaja Eric
Jumu korostaa lukutaidon merkitystä. Hän sanoo, että kymmenen vuoden sota jätti Sierra Leoneen ikäluokan, joka ei ole käynyt lainkaan
koulua. Lukutaidottomuus saattaa
kohota paikoin lähelle 80 prosenttia, erityisen vaikea se on naisten
keskuudessa. ”Lukutaito on elämän
perusinvestointeja. Se on siemen,
joka itää hitaasti mutta alun jälkeen
rönsyää vauhdilla”, Jumu sanoo.
Suomen Pakolaisavun lukutaitohanke Sierra Leonessa alkoi vuonna 2003. Lukemiskurssin on käynyt
pian 4000 sierraleonelaista. Marianille, kuten kymmenille muillekin
Bonbohun kylän naisille, kurssi on
ainoa tapa oppia lukemaan. Suurilapsisen perheen äiti ei poistu juuri koskaan metsän keskellä olevasta
kylästään, johon johtaa kilometrien
mittainen, kapea kinttupolku. Hän
uskoo hankkeen onnistumiseen ja
myös sen kylän elämää parantaviin
vaikutuksiin.
”Kun Pakolaisavun hanke päättyy,
olemme rakentaneet kyläämme vaatimattoman tien, neuvolarakennus
on käytössä ja naiset osaavat lukea”,
Marian vakuuttaa hymyillen.
Suomen Pakolaisavun hankkeet
saavat ulkoministeriön kansalaisjärjestöille myöntämää tukea.

Jälleenrakennus on silta
kehitykseen

Jälleenrakennus on

silta kehitykseen
Martti Lintunen

Kirkon Ulkomaanavun
ohjelmissa siirrytään hätäavusta
jälleenrakennukseen ja
kehitysyhteistyöhön niin
pian kuin mahdollista. Kuvassa
kongolaisen Batiambalen kylän naisia.
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Suomi kanavoi humanitaarista apuaan kansainvälisten ja kotimaisten
järjestöjen kautta.
Kirkon Ulkomaanapu on merkittävimpiä Suomen humanitaarisen
avun kotimaisia kanavia.
Vuonna 2006 humanitaarista
apua suunnattiin KUAn kautta yli
2,2 miljoonaa euroa.
Kirkon Ulkomaanapu kiinnittää
paljon huomiota siihen, että siirtymä humanitaarisesta avusta jälleenrakennukseen ja kehitysyh-

teistyöhön käy mahdollisimman
saumattomasti.
Useimmat Kirkon Ulkomaanavun kehitysohjelmat ovat saaneet
alkunsa katastrofiavusta. Hätäavusta on siirrytty jälleenrakennukseen
niin pian kuin mahdollista. Samalla
on vahvistettu pitkäjänteisen kehitysyhteistyön edellytyksiä.
”Katastrofiavun tavoitteena on
auttaa ihmisiä akuuteissa hätätilanteissa, joissa on kysymys yksinkertaisesti siitä, että ihmiset selviävät
hengissä eli ihmisen perustarpeiden tyydyttämisestä”, toteaa KUAn
humanitaarisen avun päällikkö
Helena Manninen-Visuri.
Jo katastrofiavun aikana on kuitenkin ajateltava jälleenrakennusta
ja kehitystä. Tämä koskee erityisesti niitä tilanteita, joissa kriisi on pitkittynyt, kuten pakolaisleireissä tai
evakkokeskuksissa.
Omatoimisuutta vahvistettava

Avussa pitää muistaa vahvistaa
ihmisten omatoimisuutta ja aktiivis-

ta vastuunottamista omasta elämästään. On tärkeää, että ihmiset säilyttävät toimintakykynsä. On hyvä
myös yrittää pitää hätäapuvaihe
mahdollisimman lyhyenä.
”Siksi on hyvä pyrkiä saamaan
poikkeustilanteissakin käyntiin kaikki normaalit toiminnot. Lapset pitää
saada kouluun ja nuoret ja aikuiset
ammatilliseen koulutukseen”, Manninen-Visuri korostaa.
On toivottavaa, että yhteisö voi
tuottaa oman ruokansa, mikäli sillä vain on viljelysmaata käytössään.
Itsenäisyyttä vahvistaa myös se,
että ihmiset voivat hankkia itselleen
tuloja vaikka kalastamalla, myymällä torilla maataloustuotteita tai tekemällä ruokaa, leivonnaisia ja erilaisia
käsityö- ja ompelutöitä.
Organisoituminen tukee yhteisöä

Ajan pakolaisleirillä voi käyttää myös
hyödyksi ja opiskella esimerkiksi yritystoiminnassa tarvittavia taitoja.
Ihmisten suurin huoli väliaikaisissa
oloissa koskeekin yleensä toimeentuloa poikkeusaikana ja sen jälkeen.
”Sambian Ukwimin pakolaisleiri on hyvä esimerkki siitä, kuinka
pakolaiset kykenivät hyödyntämään
ajan, jonka he joutuivat olemaan leirillä. Palatessaan takaisin Mosambikiin aktiivisesti aikansa käyttäneet
ihmiset pystyivät nopeasti kohen-

tamaan olojaan pakolaisina hankkimillaan taidoilla”, Manninen-Visuri
mainitsee.
”Pyrimme myös tukemaan yhteisöjä niiden organisoituessa erilaisiksi toimintaryhmiksi, joiden jäsenet
voivat auttaa toinen toistaan ja jakaa
tehtäviä keskenään. Tällaisia ryhmiä
ovat esimerkiksi kaivo-, saniteettija vesikomiteat tai naisten toimintaryhmät”, Manninen-Visuri kertoo.
Toimeentulo on peruskysymys

Paluumuutto ja jälleenrakennus on
hyvä nähdä yhtenä kokonaisuutena. Ihmiset eivät halua jättää pakolaisleirin turvattuja oloja, jos heillä
ei ole varmuutta siitä, onko lapsilla
uudessa kodissa mahdollisuutta koulunkäyntiin tai onko paikkakunnalla
järjestetty minkäänlaisia terveyspalveluja. Paluun motivaatio kytkeytyy
varmuuteen siitä, että jälleenrakennukseen on riittävät edellytykset.
”Ihmiset tarvitsevat paluumuuttoon myös tukea, sillä yleensä heillä
ei ole säästöjä eikä muuta omaisuutta kuin kaikkein välttämättömimmät
henkilökohtaiset tavarat. Paluumuuttajille annetaankin usein starttipakkaus, joka sisältää peruselintarvikkeita, keittovälineitä ja vaatteita”,
Manninen-Visuri selvittää.
Kotiseudulla taas on useimmiten edessä kodin korjaaminen tai

väliaikaisasumuksen rakentaminen.
Tärkeää on myös puhtaan veden ja
sanitaation järjestäminen sekä sen
selvittäminen, onko alueella viranomaisia, jotka vastaisivat peruspalveluista, kuten opetuksesta ja terveydenhuollosta.
”Aluksi on kysymys perustarpeista ja sitten toimeentulosta. On
pohdittava sitä, onko muuttajalla ammattia, elinkeinoa ja riittävää koulutusta. Samoin täytyy tarkastella toimintaedellytyksiä. Onko
esimerkiksi kauppiaalla mahdollista
kuljettaa tuotteitaan markkinoille?”
Manninen-Visuri kiteyttää.
Jälleenrakennus vie oman aikansa

Jälleenrakennus on monimutkaisempaa konfliktin jälkeen, sillä entiset
vihollisuudet voivat vaikuttaa pitkään. Siksi demokraattisen ja hyvän
hallinnon järjestäminen on ensiarvoisen tärkeää, sillä se tukee myös
sovintoa ja rauhanrakentamista.
”Jälleenrakennustyössä on tärkeää tukea konfliktin eri osapuolia,
jotta he tuntevat saavansa reilun ja
puolueettoman kohtelun. Ihmisten
täytyy tuntea, että he hyötyvät rauhasta. Mikäli olot ovat huonommat
rauhan aikana kuin ennen sitä, seurauksena on katkeroituminen”, pohtii Manninen-Visuri.
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Myös lukutaidottomat naiset osallistuvat
Dharargatin kylässä Intian Assamissa
suunnitteluun, jonka avulla yhteisö oppii
valmistautumaan erilaisiin luonnonkatastrofeihin,
mm. toistuviin tulviin.
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”Ihmiset haluaisivat, että edistystä
tapahtuu nopeasti, mutta kokemus
on osoittanut, että tuloksia saadaan
hitaammin kuin ihmiset toivoisivat”.
Jälleenrakennusvaiheeseen vaikuttaa merkittävästi myös se, kuinka hallinto on järjestetty. Kriisistä toipuvalla alueella voi olla oma
hallinto tai kansainvälinen hallinto, joka toimii yhdessä paikallisten
viranomaisten kanssa. On olennais-

ta, että ihmiset voivat rakentaa tulevaisuuttaan vakaissa ja turvallisissa
oloissa.
”Yhteisöissä pitää olla laki ja järjestys, jotta vihollisuudet saadaan
loppumaan eikä alueilla liiku aseellisia joukkoja. On pyrittävä yhteiskuntarauhan saavuttamiseen. Tässä työssä on tärkeää, että ihmiset
kokevat poliisin ja tuomioistuinten
toiminnan luotettavana ja turvallisena. Esimerkiksi YK ja avustusjärjestöt, voivat tukea yhteiskuntarauhaa
omalta osaltaan”.
”On hyvä, jos YK ja kansainvälinen hallinto eivät ole maassa liian
kauan, jotta paikalliset voisivat ottaa
itse vastuun kehityksestä. Aina tämä
ei kuitenkaan ole mahdollista, kun
kriisit pitkittyvät”, miettii Manninen-Visuri.
Luottamus vakaaseen yhteiskuntaan kasvaa, jos maan hallitus on
voitu valita demokraattisilla vaaleilla. Voimavaroja tarvitaan myös jälleenrakennukseen, joka voi kestää
vuosia. Tähän vaiheeseen voi olla
kuitenkin vaikeampi löytää rahoitusta.
Joissakin maissa tilanteet ovat niin
monimutkaisia, että niihin annetaan
hätäapua ja tuetaan samanaikaisesti myös jälleenrakennusta. ”Tällaisia
kohteita ovat muun muassa Sudan
sekä Etiopia ja Eritrea”, toteaa Manninen-Visuri.

Katastroﬁvalmius kannattaa
Katastroﬁen ennakointi ja torjunta on usein parempi
vaihtoehto kuin seurausten hoito. Katastroﬁvalmiutta
kannattaa kehittää erityisesti maissa, joissa on toistuvasti
samantyyppisiä luonnonkatastrofeja.
Ennakointi-, varoitus-, evakuointi- ja pelastusjärjestelmiä
tarvitaan varsinkin mannerlaattojen reuna-alueilla –
joilla esiintyy maanjäristyksiä, tulivuorenpurkauksia ja
tsunameja – sekä alueilla, joilla tavataan toistuvasti tulvia
ja hirmumyrskyjä. Valmiuksia tarvitaan myös silloin, kun
toistuvat kuivuuskaudet uhkaavat maan ruokaturvaa.
Paikalliset ihmiset ovat pelastustyössä avainasemassa. Jos
heillä on pelastustoiminnan ammattitaitoa, he voivat tehdä
tilannearvion ja aloittaa avustustyön välittömästi. Työtä
helpottaa, että he osaavat kielen ja tuntevat alueen ihmiset
ja järjestelmät. Paikallisten työtä täydentää joskus hitaasti
käynnistyvä ulkomailta tuleva apu asiantuntijoineen.
Katastroﬁsuunnitelmat olisi tehtävä etukäteen, koska
katastroﬁen sattuessa siihen ei enää ole aikaa. Riskialueet

Miinanraivauksella
uuden elämän alkuun
Kambodzhassa
Kambodzhassa kuoli punakhmerien
valtakaudella 1975-1979 jopa kaksi miljoonaa ihmistä. Punakhmerien
hirmuhallinto päättyi vuonna 1979,
mutta levottomat olot jatkuivat

kartoitetaan ennakolta ja laaditaan niille varoitus- ja
pelastusjärjestelmät. Kaikilla paikkakunnilla pitäisi olla oma
evakuointisuunnitelma.
Katastrofeihin varaudutaan kouluttamalla erilaisia työryhmiä,
joiden jäsenet tietävät tarkkaan tehtävänsä katastroﬁen
sattuessa. Tiedottajilla, pelastajilla, evakuoijilla, ensiavun
antajilla, raivaajilla ja hätäavun jakajilla on kaikilla omat
vastuualueensa.
Evakuointipaikat, varastointi sekä ruoka- ja vesihuolto
täytyy suunnitella valmiiksi. Maanjäristys- ja tulva-alueilla
on otettava huomioon asuntojen sijainti ja turvallinen
rakennustekniikka.
Ulkomailta voidaan antaa katastrofeihin taloudellista tukea ja
materiaaliapua, minkä lisäksi paikalle voidaan lähettää ryhmiä,
joilla on esimerkiksi terveydenhuollon erityisosaamista. Myös
hallintoon ja kuljetuksiin tarvitaan usein asiantuntijoita.
Tärkeää on kuitenkin, että paikalliset yhteisöt ottavat
avustustyöstä mahdollisimman suuren vastuun.

Kambodzhassa vielä pitkään. Maasta oli paennut suuri määrä pakolaisia Thaimaahan, ja 1980-luvulla Kambodzha joutui eristyksiin
kansainvälisestä kanssakäymisestä. Kambodzhan ensimmäiset vaalit järjestettiin 1993 YK:n valvonnassa.

Kambodzha kuuluu Angolan ja
Afganistanin ohella maailman
tiheimmin miinoitettuihin maihin.
Maassa on sodan jäljiltä miljoonia
miinoja. Erityisen paljon miinoja on
Battambangin maakunnassa, joka
oli aina vuoteen 1998 saakka osittain punakhmerien hallinnassa.
Jälleenrakennus on silta kehitykseen
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Kambodzha, pariskunta
miinakentän vieressä.

Kirkon Ulkomaanapu aloitti avustustyön Kambodzhassa vuonna 1979. Tuki oli aluksi hätäapua,
ja olojen rauhoituttua KUA alkoi
tukea kehityshankkeita valtion instituutioiden ja ministeriöiden kautta.
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1990-luvun puolivälissä työtä alettiin tehdä kylätasolla, aluksi lähellä
pääkaupunkia Takeon ja Kandalin
maakunnissa ja vuodesta 1998 Battambangin maakunnassa.
Kirkon Ulkomaanapu on tukenut miinanraivausta Battambangissa
vuodesta 1997 lähtien. Ohjelmaan
on saatu tukea Suomen ulkoministe-

riöltä ja sen toteutuksesta ovat vastanneet Luterilainen maailmanliitto
ja miinanraivaukseen erikoistunut
brittiläinen järjestö MAG (Mines
Advisory Group).
Humanitaarisen miinanraivaus
on olennainen osa KUAn jälleenrakennus- ja kehitysyhteistyöhankkeita Kambodzhassa. Miinanraivaus on
välttämätöntä, jotta paluumuuttajat
voivat aloittaa elämän uudestaan
kotikylissään. Miinanraivaus työllistää myös paikallisia asukkaita.
Kokonaisvaltaiset kyläkehitysohjelmat tähtäävät kaikkein köyhimpien ja haavoittuvimmassa asemassa
olevien ihmisten elämän parantamiseen. Kyläkehitystyöntekijät asuvat
ja elävät itse kylissä, jolloin heidän
on huomattavasti helpompi lähteä
kehittämään oloja yhdessä kyläläisten kanssa.
Ohjelman kaikilla alueilla otetaan
huomioon erityisesti naisten oikeudet ja tarpeet. Naisilla on mahdollisuus saada ohjelman kyläpankeilta
lainoja viljelyyn tai eläinten kasvatukseen ja järjestäytyä yhdessä
osuuskuntien kautta.
Tärkeitä ohjelman osa-alueita ovat
lisäksi yhteisöjen järjestäytyminen,
ruokaturvan ja terveydenhuollon ja
hiv/aids-työn kehittäminen, tulonhankkimiskeinojen lisääminen, opetus- ja ammattikoulutus sekä ympäristönsuojelu ja katastrofivalmius.

Kirkon Ulkomaanapu - LML / Martti Lintunen

Kansanmurhasta syytettyjä ruandalaisia kyläkäräjillä.

Rauhan- ja sovinnontyö
rakentaa pohjaa
tulevaisuudelle Ruandassa
Ruandan kansanmurha on merkinnyt maan historiassa nollapistettä
monella tavalla.
Jo siirtomaa-aikana syntyneet
etniset jännitteet lähtivät purkautumaan, kun presidentti Habyarimanaa kuljettanut lentokone ammuttiin
alas vuonna 1994. Saman vuoden
huhtikuussa alkaneessa sisällisso-

dassa äärihuturyhmät tappoivat yli
800 000 tutsia ja maltillista hutua.
Noin kaksi miljoonaa ruandalaista
pakeni sotaa naapurimaihin.
Samoihin aikoihin alkoi myös Kirkon Ulkomaanavun (KUA) avustustyö alueella. KUA toimitti hätäapua
– ruokaa, lääkkeitä, taloustavaroita ja suojamuoveja – suuriin pakolaisleireihin Tansaniaan ja Zaireen,
nykyiseen Kongon demokraattiseen
tasavaltaan.

Ruandassa työ aloitettiin alueilla, jotka olivat turvallisia. Vaikeiden
kulkuyhteyksien vuoksi apu jouduttiin aluksi hoitamaan lentokuljetuksilla. Kirkolliset avustusjärjestöt
järjestivät lähes 160 yhteistä avustuslentoa Ruandan kriisin uhreille
heinäkuun alusta syyskuun loppuun
1994.
Paluumuutto ja jälleenrakennus
alkoivat heti seuraavana vuonna.
Jälleenrakennus on silta kehitykseen
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Vuonna 1994 tapahtuneen
kansanmurhan vuoksi Ruandassa
on poikkeuksellisen paljon
yksinhuoltajaperheitä. Naiset ovat
joutuneet ottamaan suuremman
roolin perheen elättäjinä.
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Suurin osa Zairessa ja Tansaniassa
olleista Ruandan pakolaisista palasi
kotimaahansa loppuvuodesta 1996.
Zairesta palasi noin 800 000 pakolaista, jotka siirtyivät kyliinsä Ruandan länsiosiin. Tansaniassa olleet
pakolaiset siirtyivät kyliinsä Ruandan itäosiin.

Kirkon Ulkomaanapu tuki pakolaisten asuttamista kotikyliinsä. Se
avusti pakolaisten kuljetuksissa ja
vastaanottamisessa sekä pika-avun
toimittamisessa kotiin palaaville.
KUA tuki myös paikallisten viranomaisten koulutusta, sillä sisällissodan seurauksena maan siviilihallinto
oli kokonaan romahtanut.
Jälleenrakennusvaiheen aikana asukkaat korjasivat koteja, kunnostivat vesihuoltoa ja käynnistivät
maataloutta. Kouluja ja terveysasemia korjattiin talkoilla. KUA tuki
myös pienimuotoista yritystoimintaa, kuten kauppoja, myllyjä ja
ompelimoja.
2000-luvulla avustustyön painopiste alkoi siirtyä jälleenrakennuksesta pitkäjänteiseksi kehitysyhteistyöksi. KUA on keskittynyt
erityisesti maaseudun elinkeinojen
kehittämiseen, ruokaturvan parantamiseen sekä hiv/aids-työhön.
Myös rauhan- ja sovinnontyö on ollut tärkeällä sijalla Ruandan yhteiskuntarauhan tukemisessa.
Kansanmurhan aikaisia tapahtumia on käsitelty paikallisilla gacacakyläkäräjillä. KUA on kouluttanut
muun muassa traumaneuvojia, jotka
ovat auttaneet rikosten uhreja näiden käydessä oikeudessa uudelleen
läpi kipeitä kokemuksiaan.
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Kuilun partaalta kestävään kehitykseen
Mitä tapahtuu pitkäaikaisen kriisin tai äkillisen luonnonkatastrofin kokeneille ihmisille hätäavun loputtua?
Unohtuvatko uhrit kun hätäapu on myönnetty, kuka
huolehtii heidän perustarpeistaan ja auttaa heitä siirtymään takaisin normaaliin elämään? Miksi kehitysyhteistyöhankkeiden käyntiinlähtö kangertelee? Mitä Aasian
tsunamista selvinneet tai Afrikan pitkäaikaisten konfliktien uhrit ajattelevat tulevaisuudesta?
Suomen tekeillä olevan humanitaarisen avun linjauksen mukaan on tärkeää rakentaa silta humanitaarises-

ta avusta kehitysyhteistyöhön. Hätäavusta on päästävä
sujuvammin katastrofista kärsineen maan jälleenrakennukseen ja kestävän kehityksen tukemiseen.
Tämä esite kertoo humanitaarisen avun haasteista ja
siitä, miten Suomi on vastannut niihin. Erityisesti tarkastellaan sitä, mitä kaikkea on otettava huomioon, kun
halutaan varmistaa hätäavun, jälleenrakennusavun ja
varsinaisen kehitysyhteistyön saumaton niveltyminen
toisiinsa. Tätä havainnollistetaan esimerkein Aasian
tsunamialueelta ja Afrikan kriiseistä toipuvista maista.
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