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Enemmän kriisejä
- enemmän vastuuta
Humanitaarinen apu Suomen kehitysyhteistyössä
Kymmenet miljoonat ihmiset eri puolilla maapalloa joutuvat joka vuosi
kokemaan, miten rauhallinen ja turvallinen arki heidän ympärillään
yhtäkkiä muuttuu karmeaksi, järjettömäksi kaaokseksi. Tälläkin hetkellä
maailmassa on käynnissä lähes 30 vaikeaa humanitaarista hätätilannetta, jotka uhkaavat vakavasti elämän perusedellytyksiä: terveyttä, ihmisarvoa, vapautta tai henkeä. Niistä kärsii suoraan noin 50 miljoonaa
ihmistä, ja ne uhkaavat jatkuvasti viisinkertaista määrää.
Humanitaarinen apu on osoitus maailman tuntemasta yhteisvastuusta
sen hädänalaisimpia ihmisiä kohtaan. Sitä annetaan ensihoitona luonnonmullistusten ja sotien uhreille, jotka eivät saa tarvitsemaansa tukea
tarpeeksi tai lainkaan omalta asuinyhteisöltään tai olinpaikkansa viranomaisilta.
Humanitaarinen apu on "tulevaisuuden ala", sillä sotien ja luonnonmullistusten muodostamat vitsaukset eivät ole viime vuosina vähentyneet. Pikemminkin hätää kärsivien ja hätätilanteiden määrä on kasvanut. Samaan aikaan kriiseistä on tullut entistä monimutkaisempia ja vaikeammin hallittavia, kuten Afrikan suurten järvien, entisen Jugoslavian
tai Keski-Amerikkaa pyyhkineiden hirmumyrskyjen kaltaiset murhenäytelmät osoittavat.
Tulvia, tulivuorenpurkauksia, maanjäristyksiä tai pyörremyrskyjä on
mahdoton lopettaa direktiiveillä. Aseelliset selkkaukset loppuvat sopimuksin, mutta vasta kun sovinnon tekijät ovat siihen valmiit.
Se ei kuitenkaan merkitse, että kriisien edessä olisi antauduttava.
Päinvastoin, viesti- ja kulkuyhteyksien nopean teknisen kehityksen seurauksena maailmasta on tullut maailmankylä, jonka kyky osoittaa yhteisvastuuta ja vastata nopeasti hätätilan asettamiin haasteisiin on kasvanut.
Nälänhätä Afrikassa tai joukkopako sodan jaloista Kosovossa eivät
enää merkitse kaukaisia kaikuja tuhoista siellä jossakin, vaan laajaa kansainvälistä avustusohjelmaa johon ensimmäiset tarvikekuljetukset lähte-
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vät yhteisesti sovituin tavoittein jo
seuraavina päivinä.
Vuosituhannen vaihteeseen tultaessa humanitaarisen avun osuus kaikesta teollisuusmaiden antamasta
kehitysavusta on kasvanut yli kymmenkertaiseksi puolentoista vuosikymmenen takaiseen tilanteeseen
verrattuna. Se vastaa nykyään jo noin
kymmenesosaa kaikesta kehitysavusta. Humanitaarista apua virtaa maailman hätätilanteisiin vuosittain noin
35 miljardin markan edestä.
Sitä mukaa kuin avun tarve ja
määrärahat ovat kasvaneet, ovat kansainväliset avunantajat, niin YK,
avustusjärjestöt kuin yksittäiset valtiotkin, joutuneet perin pohjin
arvioimaan uudelleen oman avustustoimintansa pääperiaatteet ja tärkeysjärjestyksen. Kriisien luonne on
muuttunut, vanhat kriisinhallintakeinot ovat osoittautuneet riittämättömiksi.
Yhteisiä toimintamuotoja muokatessaan avunantajat ovat myös yleisesti hyväksyneet, ettei humanitaarinen apu ole irrallinen ilmiö, vaan
tärkeä työkalu kansainvälisen yhteisön yrittäessä ennakoida, ehkäistä ja
ratkaista kriisejä. Tehokas ja nopea humanitaarinen apu voi parhaimmillaan lieventää tuntuvasti aseellisen kriisin jälkivaikutuksia. Se voi myös
hillitä vihanpidon puhkeamista veriteoiksi ja ostaa lisäaikaa poliittisille
neuvotteluille.
EU ja sen jäsenmaat ovat on maailman suurimpia humanitaarisen
avun antajia. Myös Pohjoismaat muodostavat yhdessä humanitaarisen
avun suurvallan. Suomi toimii aktiivisesti molempien yhteydessä pyrkien
osaltaan löytämään uusia ratkaisuja kasvaneisiin haasteisiin.
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S ISÄLLISODAT PITENEVÄT
Useimmiten hätätilan perussyy on nykyään valtion omien rajojen sisällä käytävä aseellinen voimainkoetus, sisällissota. Vaikka suursodan uhka on lieventynyt kylmän sodan päättymisen jälkeen eivätkä aseelliset selkkaukset yleensä
ole sotilaallisesti laajoja kriisejä, niitä on enemmän ja ne kestävät kauemmin.
Aseelliset kriisit pitkittyvät entistä useammin koko yhteiskunnan elintoimintoja halvauttavaksi vitsaukseksi. Viranomaisten toiminta heikkenee,
lakeja rikotaan yleisesti vahvemman oikeudella eivätkä sairaalat saa lääkkeitä.
Peltoja ei kylvetä, koska ne on miinoitettu, eikä ruokaa voi ostaa ryöstetyistä
ja tuhotuista kaupoista. Näissä oloissa pienetkin luonnonmullistukset muuttuvat hädäksi, jota sortuneen yhteiskunnan on mahdoton hallita.
Paikallisissa sodissa 1990-luvulla kuolleista neljästä miljoonasta ihmisestä on siviilejä peräti 90 prosenttia. Uhreiksi joutuvat yhä yleisimmin heikoimmat ja haavoittuvimmat ihmisryhmät - lapset, vanhukset, naiset, vähemmistöt. Tämän tietäen ihmiset pakenevat maasta pois tai ahtautuvat sen turvallisimpiin kolkkiin. Kotiseutunsa pakon edessä jättäneitä ihmisiä on tällä hetkellä 30 miljoonaa - maanpaossa, pakolaisleireillä, sukulaisten suojissa.

Suomi avunantajana
Suomi on antanut humanitaarista apua vuodesta 1974 lähtien yhteensä
noin kolme miljardia markkaa.
Rahalla on ostettu turvallisuutta ihmisille valtaosassa tällä aikavälillä
sattuneissa laajoissa humanitaarisissa murhenäytelmissä.
Sillä on myös edistetty kansojen vapautuspyrkimyksiä varsinkin eteläisessä Afrikassa. Namibian ja Etelä-Afrikan vapautusliikkeet saivat
1980-luvun maanpakolaisvuosina koulutusta, ambulansseja, klinikoita ja
kirjastoja. Koulutukseen osoitetun tuen merkitys näkyy nyt, kun nämä
valtiot ovat ryhtyneeet rakentamaan yhteiskuntajärjelmäänsä uudelta
pohjalta kuluneen vuosikymmenen aikana.
Vuonna 1998 Suomi antoi 196 miljoonaa markkaa humanitaarista
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Y HTEISVASTUU ON KIRJATTU SOPIMUKSIIN
Humanitaarisen avun periaatteet on pyritty täsmentämään ja yksilöimään
kansainvälisissä sopimuksissa.
Tunnustettuihin kansainvälisen humanitaarisen oikeuden sopimuksiin
kuuluvat Geneven sopimukset (1949) ja niiden lisäpöytäkirjat (1977). Merkittäviä ovat myös pakolaisen asemaa koskeva yleissopimus (1951) ja sen
lisäpöytäkirja (1967) sekä kansainväliset ihmisoikeussopimukset.
Oman arvokkaan panoksensa on tuonut Punainen Risti, jonka yhteistyössä eri kansalaisjärjestöjen kanssa kehittämät humanitaarisen avun toimintasäännöstöt on pitkälti hyväksytty kansainvälisen avustustoiminnan ohjenuoraksi.
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apua. Apu jaettiin tarvitsijoille kansainvälisten ja kotimaisten avustusjärjestöjen kautta.
Suomen antamalla humanitaarisella avulla tähdätään ensisijaisesti
ihmishenkien pelastamiseen, inhimillisen hädän lievittämiseen ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten avustamiseen.
Sen pitkän tähtäimen tavoitteisiin kuuluvat myös vakaiden olojen
palauttaminen ja kriisien ennaltaehkäisy.
Avustustoiminnan on oltava puolueetonta, tasapuolista ja inhimillistä. Sitä annettaessa on kunnioitettava kansallista itsemääräämisoikeutta,
paikallista kulttuuria ja tapoja.
Humanitaarinen apu on osa Suomen kehitysyhteistyötä. Sillä pohjustetaan jälleenrakennuksen kautta alkavaa varsinaista kehitysapua. Se on
myös väline, jolla Suomi osallistuu kansainväliseen kriisinhallintaan
sekä kehitysmaissa että lähialueillaan, ja on siten kiinteästi yhteydessä
Suomen ulkosuhteisiin ja Suomen harjoittamaan ulkopolitiikkaan,
kuten muukin kehitysyhteistyö.
Hallituksen syksyllä 1996 tekemän kehitysyhteistyön periaatepäätöksen mukaisesti humanitaarisen avun osuus on 10-15 prosenttia Suomen
kehitysyhteistyömäärärahoista.
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Ketkä saavat apua?
Suomi asettaa etusijalle kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat
väestöryhmät ja maat, joilla on kaikkein heikoimmat mahdollisuudet
huolehtia itsestään. Ensisijaisesti ne ovat köyhimpiä kehitysmaita.
Noin puolet Suomen antamasta humanitaarisesta avusta jaetaan
maantieteellisin perustein. Afrikkaan on näistä varoista suuntautunut
viime vuosina puolet. Suurimpia avustuskohteita siellä ovat pitkästä
sodasta toipuva Mosambik, Afrikan suurten järvien kriisialue sekä sisällisodan kahtia repimä Sudan. Aasian maista eniten apua ovat saaneet
Afganistan ja Kambodzha.
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Tarpeen tullen humanitaarista apua saavat myös muut kuin kehitysmaat. Entisen Jugoslavian eri alueet, pääasiassa Bosnia ja Kosovo, ovat
olleet keskeisiä apukohteita. Muita suuria yksittäisiä avustuskohteita
ovat entisen Neuvostoliiton alueet kuten Georgia ja Tadzhikistan. Myös
lähialueiden merkitys Suomen humanitaarisessa avustustoiminnassa on
kasvanut.
Suomi ohjaa varoja humanitaariseen avustustoimintaan myös kansainvälisille järjestöille annettuina vuosiavustuksina, alueellisesti suuntaamattomina yleisavustuksina ja ennaltaehkäisevänä apuna.
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Mistä apu koostuu?
Suomen antama humanitaarinen apu koostuu
● hätäavusta
● jälleenrakennuksen tukemisesta siirtymävaiheessa
● ennaltaehkäisevästä avusta
Hätäapua annetaan kriiseissä, jotka syntyvät aseellisten selkkausten ja
luonnononnettomuuksien seurauksena.
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Jokseenkin jokaisen kriisin alkuvaiheessa tarvitaan eniten lääkkeitä,
ruokaa, puhdasta vettä, huopia ja
telttoja – hengissäpysymisen perustarpeita. Ihmiset ovat joutuneet taivasalle, heillä on nälkä, kylmä ilma
on aiheuttanut vilustumisia tai hautova helle tuonut mukanaan ahtaissa
oloissa nopeasti leviävät vatsataudit.
Suomen avulla on hankittu kriisialueille myös käsipumppuja, vesisäiliöautoja, rakennusmateriaalia ja valmistaloja.
Usein kriisi pitkittyy. Silloinkin
tavoitteena on pitää yllä elämän
perusedellytykset, mutta tukea myös
väestön omavaraisuutta. Humanitaarisella avulla ei ole tarkoitus luoda
apuriippuvuutta, joka huonoimmassa tapauksessa pitkittää konfliktia
kun avun saaminen muuttuu "luonnonvaraksi" tai pysyväksi, tiettyjä ryhmiä hyödyttäväksi tulolähteeksi.
Vaikka hätäavulla ei tueta varsinaista jälleenrakennusta, se toimii sillanrakentajana siirryttäessä kriisistä vakaisiin oloihin. Kriisin laantuessa
on tärkeää luoda puitteet nopealle ja olojen vakiintumista tukevalle jälleenrakennukselle. Käytännössä se tarkoittaa humanitaarisen avun antamista pakolaisten paluumuuton auttamiseksi, miinanraivausta sekä usein
vuosikausia ase kädessä kulkeneiden sotilaiden sopeuttamista takaisin
yhteiskuntaan.

Ennaltaehkäisy yhä tärkeämpää
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Ennaltaehkäisevän tuen merkitys osana humanitaarista apua kasvaa jatkuvasti. Nimensä mukaisesti ennaltaehkäisevä apu pyrkii tukemaan toimintaa, jolla estetään kriisien ja konfliktien syntymistä ja toisaalta vahvistetaan katastrofivalmiuksia tilanteissa, joissa konfliktin kärjistymisen
uhka on ilmeinen.
Mitä enemmän yhteiskunnalla on mahdollisuus käyttää erimielisyyksiensä ratkomiseksi laillisia, kaikkien hyväksymiä kanavia, sitä paremmat
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M IINAT ESTÄVÄT JÄLLEENRAKENNUKSEN
Miinanraivaus on nousemassa kansainvälisen humanitaarisen avun tärkeimpien kohteiden joukkoon.
Miinat muodostavat yhden suurimmista jälleenrakennuksen esteistä.
Kotiseudulleen palaavia pakolaisia odottaa usein tuhottu kylä, jonka pelloilla,
vedenottopaikoilla ja metsissä piilee arvaamaton määrä räjähdysvalmiita
miinoja. Ne estävät tehokkaasti talojen rakentamisen, viljelemisen ja polttopuiden keruun ja aiheuttavat suurta kärsimystä.
Maastossa olevia henkilömiinoja arvioidaan olevan eri puolilla maailmaa
kymmeniä miljoonia ja ne surmaavat tai haavoittavat vuosittain yli 20 000
ihmistä eri puolilla maailmaa. Suurin osa uhreista on maaseudulla asuvia köyhimpiä siviilejä.
Suomi on yksi YK:n kehitysohjelman UNDP:n miinanraivausohjelmien
päärahoittajista Kambodzhassa ja Mosambikissa, jotka molemmat ovat
palaamassa rauhaan vuosikymmeniä jatkuneiden sotaisuuksien jälkeen. Ne
kärsivät kuitenkin erittäin vaikeasta miinaongelmasta: raivaamattomien
miinoja on kummassakin maassa miljoonia.
Suomi lähetti vuonna 1998 Kambodzhaan koneellisen miinanraivausosaston, joka koostuu kahdesta suomalaisesta raivausajoneuvosta ja miehistönkuljetusvaunusta sekä niiden miehistöstä. Samanlainen ryhmä lähtee
vuonna 1999 Mosambikiin. Molemmissa maissa Suomi rahoittaa myös miinanraivausta suorittavia kansainvälisiä kansalaisjärjestöjä.
Humanitaarisen avustustoiminnan on tapahduttava pääsääntöisesti vastaanottavan maan suostumuksella. Joskus tehokas ennaltaehkäisevä toiminta voi edellyttää keinoja, joita niiden kohteeksi joutuvat maat eivät hyväksy.
Suomi suhtautuu tämän kaltaiseen puuttumiseen tapauskohtaisesti ja Suomen tuen edellytyksenä on YK:n turvallisuusneuvoston tai ETYJ:n valtuutus
apuhankkeelle.
Tulevaisuudessa odottavia uusia raivaustehtäviä varten Suomi on perustanut humanitaarisen miinanraivauksen valmiusosaston, joka voidaan tarvittaessa siirtää nopeasti koneellista raivausapua tarvitsevalle alueelle.
Kaikkiaan Suomi käyttää humanitaariseen miinatyöhön 120 miljoonaa
markkaa vuosina 1998-2001. Varsinaisen miinanraivauksen ja raivauskoulutuksen lisäksi rahoilla tuetaan miinauhrien avustusohjelmia ja miinatietoisuusohjelmia.
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mahdollisuudet sillä on välttää tilanteiden kärjistyminen sovittamattomiksi, aseellisiksi ristiriidoiksi.
Ennaltaehkäisevällä avulla tuetaan yhteiskuntarauhaa ja oikeudenmukaisuutta edistävien rakenteiden syntymistä ja lujittumista.
Se voi tarkoittaa tukea maalle, jossa valitaan ensi kertaa kansanvaltainen hallitus. Tuen kohteina ovat järjestöt, jotka jakavat tietoa ja koulutusta pelisäännöistä, joiden avulla vaalit voidaan suorittaa rehellisesti ja
rauhanomaisesti. Apukohteita ovat myös riippumattoman oikeuslaitoksen edistäminen sekä ihmisoikeustoiminta, kuten naisten, lasten, alkuperäiskansojen ja vähemmistöjen oikeuksien lujittaminen ja niiden saattaminen kansalaisten tietoon.
Ennaltaehkäisevään tukeen kuuluu myös kriisinhallinta. Se tukee rauhanprosessien edistämistä, konfliktien hillitsemistä ja jälkihoitoa sekä
pakolaishallintoa.
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N AIS - JA LAPSIKAUPPA KURIIN
Siirtolaisuuteen ja pakolaisuuteen liittyy Kaakkois-Aasiassa laajaa salakuljetusta ja ihmiskauppaa, jota alueen talouslama vain pahentaa. Uhreiksi joutuvat pääasiassa naiset ja lapset. Salakuljetusta ja ihmiskauppaa säätelevä lainsäädäntö alueen maissa on puutteellinen, samoin eri maiden ja viranomaisten yhteistyö.
Ongelma on suuri varsinkin Thaimaassa. Suomi tukee siellä Kansainvälisen siirtolaisjärjestö IOM:n hanketta, jonka tarkoituksena on välittää yleistietoa salakuljetuksesta ja ihmiskaupasta sekä ennen kaikkea jakaa Thaimaan
poliisivoimille tietoa uhreiksi joutuneiden naisten ja lasten oikeusturvasta ja
lainsäädännöstä.
IOM:n toimintaa Suomi tukee myös Kambodzhassa, jossa järjestö on
käynnistämässä hanketta tyttöjen ja naisten salakuljetuksen ja -kaupan
vähentämiseksi. Pitkästä sisällissodasta toipuvassa köyhässä Kambodzhassa
lähes puolet työvoimasta joutuu joka vuosi kiertämään töiden perässä sinne
missä niitä kulloinkin on. Suuri osa näistä kotipaikkakunnaltaan muualle lähtevistä kausityöläisistä on naisia ja lapsia, joita salakuljetetaan ja kaupataan
halvaksi oikeudettomaksi työvoimaksi tarvitsijoille. Hyväksikäyttö on mahdollista, koska lait joko puuttuvat tai niitä ei valvota eikä noudateta.

Sotilaallinen voimankäyttö
Humanitaarisen avun perusedellytyksiin kuuluu, että se on puolueetonta
ja tasapuolista. Avulla ei oteta kantaa konfliktiin eikä pyritä edistämään
minkään osapuolen tarkoitusperiä, ja avun tarpeessa olevia osapuolia
avustetaan tasapuolisesti ja ihmisarvoa kunnioittaen.
Suomi lähtee siitä, että kansainvälinen humanitaarinen työ ja sotilallinen pakotepolitiikka on pidettävä erillään toisistaan. Mikäli avun
perillemenoa ja avustustyöntekijöiden turvallisuutta ei voida varmistaa
muuten kuin sotilaallisin keinoin, on sotilasvoiman rajoitettu käyttö
hyväksyttävää jos se tuo selvää lisäetua avustusoperaatiolle. Silloinkin
on oleellista, että sotilaallinen toiminta yksinomaan tukee avun perillemenoa
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Yhteistyökumppanit
Kansainväliset hätäavustustoimet ovat yhä selvemmin useiden järjestöjen, valtioiden ja viranomaisten yhteisponnisteluja.
Varsinkin äkillisissä hätätilanteissa on kirjaimellisesti elintärkeää, että
avunantajat kykenevät joustavaan, toisiaan tukevaan ja päällekkäisyyksiä välttävään yhteistyöhön. Jos vuorilla kärsii kylmyyttä ja nälkää
100 000 ihmistä, ei ole järkevää että he saavat 200 000 paria saappaita
mutta eivät ainuttakaan jauhosäkkiä.
Suomi antaa apua puolueettomien humanitaaristen avustusjärjestöjen
kautta ja niiden tarvearvion perusteella. Avustuskanaviksi on valikoitunut järjestöjä, jotka toiminnallaan ovat osoittaneet ymmärtävänsä
yhteistyön merkityksen.

Suomi ja YK
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YK ja sen alajärjestöt ovat Suomen antaman humanitaarisen avun tärkein jakelukanava.
Suurimman osan pakolaisavustaan Suomi ohjaa YK:n pakolaisasiain
valtuutetun UNHCR:n kautta. Suomi myös maksaa sille ja Lähi-idässä
olevien pakolaisten avustus- ja työjärjestölle UNRWA:lle vuosittaisia
yleisavustuksia.
Maailman elintarvikeohjelman WFP puolestaan on Suomen antaman
elintarvikeavun keskeisin väylä katastrofialueille.
Myös useat muut YK-järjestöt saavat säännöllisesti Suomelta varoja
avustusohjelmiinsa. YK:n lastenrahasto UNICEF tekee hätätilanteissa
tärkeää työtä vesi- ja terveydenhuollon peruspalvelujen varmistamiseksi.
Se myös käynnistää ja kehittää ohjelmia sodan kauhut kokeneiden lasten henkiseksi kuntouttamiseksi ja puuttuu muun muassa sotaorpojen ja
lapsisotilaiden kohtaloon.
YK:n kehitysohjelma UNDP taas avustaa evakko-ohjelmillaan paluuta vakaisiin oloihin ja jälleenrakennusvaiheeseen. Muita humanitaarista
apua antavia YK-järjestöjä ovat Maailman terveysjärjestö WHO ja YK:n
elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO.
Suomi ei ole tyytynyt yksinomaan jakamaan varoja YK:lle. Yhdessä
muiden Pohjoismaiden kanssa Suomi on pyrkinyt edistämään YK:n
humanitaarisen avun kehittämistä yhteismitalliseksi ja päällekkäisyyksiä
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karttavaksi. Myös kansalaisjärjestöjen ja YK:n työn yhteensovittaminen
on tärkeää.
Kun humanitaariset kriisit ovat
muuttuneet monimutkaisemmiksi ja
niiden määrä on kasvanut, YK:n harjoittama tavanomainen rauhanturvatoiminta on osoittautunut riittämättömäksi keinoksi hallita humanitaarisia hätätilanteita. Maailmanjärjestö
on joutunut luomaan kuluneen vuosikymmenen aikana muita toimintatapoja ja toimintamuotoja.
Työsarkaa riittää edelleen. Useat
viimeaikaiset kriisit, joissa uusia keinoja on sovellettu käytäntöön, ovat
osoittaneet, että nopeasti tilanteisiin
tarttuvan, tehokkaan ja yhtenäisen
humanitaarisen järjestelmän luominen YK:n puitteissa on vielä selvästi
kesken.

Punainen Risti ja muut järjestöt
Punaisen Ristin kansainvälisellä komitealla ICRC:llä on Geneven sopimusten perusteella oma tunnustettu roolinsa sodan uhrien, varsinkin
evakkoväestön suojelussa ja avustamisessa.
Suomen näkökulmasta ICRC on YK-järjestöjen ohella keskeisin järjestö konfliktitilanteissa. Suomi tukee ohjelmien lisäksi ICRC:tä vuosittaisella yleisavustuksella. Suomi tukee myös Punaisen Ristin ja Punaisen
Puolikuun yhdistysten kansainvälisen liiton IFRC:n avustusohjelmia.
Kansainvälisen siirtolaisjärjestön IOM:n toiminta on tärkeää varsinkin Suomen lähialueilla.
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TAMPEREEN SOPIMUS TUO KRIISIALUEILLE ENEMMÄN JA
NOPEAMMIN YHTEYKSIÄ
Kun luonnononnettomuus iskee, on se yleensä yllättävä, raju ja tuhoisa.
Muun aiheuttamansa tuhon lisäksi se vaurioittaa myös puhelin- ja radiolinjoja. Katastrofialueelle ei saada yhteyttä. Avun nopean ja tehokkaan järjestämisen kannalta oleelliset tiedot jäävät saamatta. Paljonko avun tarvitsijoita on?
Missä on suurin kiire? Mitä tarvitaan ensin? Koska tiet ovat poikki tai tulvan
vallassa, vastauksia ei voi saada kohteeseen ajamallakaan.
Tilanteen tietäen kansainväliset avustusjärjestöt lennättävät yleensä maahan omat viestiliikennevälineensä: satelliitti- ja matkapuhelimet sekä
radioverkoston.
Niin raivostuttavaa ja turhauttavaa kuin se onkin, tämä kalusto ei useissa
tapauksissa pääse sinne missä sitä tarvitaan, ei ainakaan ajoissa. Kallisarvoiset välineet juuttuvat lentokentän tai maarajan tulliin. Niille ei ole ehditty
hankkia asianomaisia maahantuloselvityksiä ja -lupia, joiden lunastaminen
vastaanottajamaan byrokratiassa saattaa pahimmissa tapauksissa kestää
kuukausia.
Byrokratian hintana on turhaan menetettyjä ihmishenkiä, turhaan pitkittynyttä kärsimystä ja tietokatkoksista johtuvia päällekkäisyyksiä ja unohduksia.
Kriisien lievittämisen kannalta välttämättömät yhteydet voidaan lähitulevaisuudessa toivottavasti muodostaa kivuttomammin ja nopeammin. Ponnistelut viestiliikennettä koettelevien esteiden poistamiseksi edistyivät ratkaisevasti Suomen valmistelemassa hätätilanteiden viestintäliikennettä käsitellessä hallitusten välisessä kokouksessa Tampereella 1998.
Konferenssi, ICET 1998, hyväksyi uuden kansainvälisen sopimuksen,
jonka allekirjoittajavaltiot sitoutuvat helpottamaan ja edistämään humanitaarisissa kriisi- ja katastrofiaputehtävissä tarvittavan viestiliikennevälineistön maahanpääsyä. Tampereen sopimus on YK:n kansainvälisen luonnononnettomuuksien torjunnan vuosikymmenen tärkeimpiä päätöksiä, vaikka
sen soveltaminen käytäntöön sekasortoisilla maanjäristys-, tulva- ja pyörremyrskyalueilla tuleekin vaatimaan vielä paljon ponnisteluja.
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Kansalaisjärjestöt
Suomalaisten kansalaisjärjestöjen
nykyistä aktiivisempi ja monipuolisempi osallistuminen kansinväliseen
humanitaariseen työhön on Suomen
edun mukaista.
Kotimaisista avustusjärjestöistä
varoja ovat saaneet Suomen Punainen Risti, Kirkon Ulkomaanapu ja
Lähetyksen kehitysapu, joilla on
edellytykset toimia ammattimaisesti
humanitaarisen avun hankkeissa.
Ulkomaisia tai kansainvälisiä kansalaisjärjestöjä tuetaan pakolais- ja
katastrofiavussa vain erityistapauksissa, kuten miinanraivauksessa. Sen
sijaan ennaltaehkäisevässä toiminnassa ihmisoikeuksia ja demokratiaa
edistävät kansainväliset kansalaisjärjestöt saavat usein Suomen humanitaarisen avun varoja.

Suomi ja EU
Suomi osallistuu Euroopan Unionin humanitaarisen avun rahoitukseen
yhteisöbudjetin kautta. Myös Euroopan Unionin jakamassa kehitysavussa humanitaarinen apu on kasvattanut merkitystään. EU:n humanitaarisen avun toiminnot keskitettiin vuonna 1992 perustamalla ECHO
(European Community Humanitarian Office), joka on noussut nopeasti
merkittäväksi humanitaarisen avun toimijaksi ja rahoittajaksi kansainvälisten kriisien yhteydessä.
ECHO ja EU-maat maksavat yhdessä yli puolet maailman antamasta
humanitaarisesta avusta. ECHO:n toiminta-alue kattaa katastrofiavun
sekä kansallisia katastrofivalmiuksia tukevan toiminnan maissa, jotka
ovat alttiita luonnononnettomuuksille. Suurin osa ECHO:n avusta
kanavoidaan yksittäisten kansalaisjärjestöjen kautta. YK-järjestöjen
osuus on vajaa kolmannes.
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Unohdetut kriisit: abhasialaista keittoa
Suomi on pyrkinyt ottamaan
huomioon myös unohdetut kriisit.
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Georgiassa olevan Abhasian hätä ei
juuri nouse kansainvälisten tiedotusvälineiden uutisotsikoihin. Silti siellä
käytiin vuosina 1992-93 verinen
sisällissota, jonka jälkiseurauksista
kärsivät yhä sadat tuhannet ihmiset.
Ennen sotaa tällä Neuvostoliiton
Rivieraksi kutsutulla alueella asui
puoli miljoonaa ihmistä, sen jälkeen
vain puolet tästä määrästä. Sodan
aikana tuhottiin perusteellisesti
Suhumin vanha kaunis kylpylä- ja
parantolakaupunki. Yhteiskunnan
perusrakenteet ovat yhä pirstaleina.
Ruokaa olisi niille, jotka pystyvät sitä
kovalla rahalla ostamaan, mutta suurimmalla osalla ihmisistä ei ole työtä,
palkkaa tai säästöjä.
Suomen humanitaarista apua on ohjattu Suomen Punaisen Ristin
kautta Suhumin katukeittöihin, jotka päivittäin ruokkivat 7000 avunsaajaa 21 jakelupisteessä. Kaikkiaan Punaisen Ristin kansainvälinen
komitea ICRC jakaa ruokapaketteja 57 kylässä ja 11 kaupungissa, mikä
takaa yhden päivittäisen aterian lähes 50 000 ihmiselle.
Suuronnettomuuksissa, luonnonmullistuksissa, yhteiskunnallisissa
levottomuuksissa, nälänhädissä ja sotaisuuksissa vanhukset ovat lasten
ohella haavoittuvin ihmisryhmä.
Katukeittiöissä leivottu leipä ja keitetty soppa pitävät yllä myös Anastasian elämänlankaa. Kreikkalaissyntyinen Anastasia on sitkeä vanhus.
Hänet karkoitettiin Stalinin vainojen aikana 1930-luvulla Kazakstaniin.
Kun vapaammat tuulet alkoivat Neuvostoliitossa puhaltaa 1980-luvun
puolivälissä, hän pääsi muuttamaan Abhasiaan.
Nyt Anastasia on leski, jälleen selvinnyt yhdestä sodasta, ja elää kahden markan eläkkeen varassa. Ilman katukeittiön ateriaa hänen selviytymismahdollisuutensa olisivat olemattomat.
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P AKOLAISEN KÄNNYKKÄ EI TOIMI
Aamun valjetessa pääsiäissunnuntaina 1999
insinööri Ibrahim Jakupaj istuu vaimonsa, poikansa ja kolmen tyttärensä kanssa liejuisella
nurmikolla hätäisesti kyhätyn lääkintäteltan
vieressä Blacen rajanylityspaikalla Makedonian
ja Kosovon välisellä ei kenenkään maalla.
Kaikki hytisevät märkinä taivasalla vietetyn
sateisen ja kolean yön jälkeen, järkyttyneinä ja
shokissa. Nuorin, 7-vuotias poika, on vastikään pyörtynyt. Hänet on edellispäivänä uhattu tappaa. Jakupaj yrittää näppäillä kännykkäänsä, mutta yhteyttä ei synny mihinkään.
Akku on lopussa. Ja ehkä Kosovon serbiviranomaiset ovat jo katkaisseet yhteyden tai
linkkiyhteys on tuhoutunut pommituksissa.
Mykkä kännykkä on kaikki, mitä Jakupaj'n perheelle on jäänyt käteen tähänastisesta
elämästään. Edellispäivänä heidän Pristinassa sijainneeseen omakotitaloonsa ryntäsi
naamioituneita serbisotilaita, jotka tappouhkausten höystäminä häätivät perheen kodistaan 15 minuutissa. Satojen muiden Kosovon albaanien kanssa heidät sullottiin pikavauhtia Makedonian rajalle vievään junaan ja häädettiin pikavauhtia pois Kosovon puolelta. Juna palasi takaisin Pristinaan hakemaan uutta lastia.
Perhe jäi ei kenenkään maalle, kiertämään mutaiseen laaksoon pientä kehää kymmenien tuhansien muiden albaanipakolaisten tavoin, joita Makedonian viranomaiset kieltäytyivät vastaanottamasta omalle puolelleen rajaa. Yö pimeni, sen keskeltä kiiri Kosovon
puolelta laukausten kaikuja.
Jakupaj ja hänen perheensä eivät ole enää keitään. Kosovoon ovat jääneet työ, auto,
asunto, koulu, muistot, sukulaiset - jopa henkilöllisyyskin, sillä heiltä on ennen rajanylitystä takavarikoitu passit, henkilöllisyystodistukset ja rahat. Rouva Jakupaj'n tukka on
yhä kauniisti muotoiltu, hän ehti juuri käydä kampaajalla. Vuorokausi sen jälkeen kun
hän nousi hymyillen kampaamotuolista kotikaupungissaan, hän on nimetön pakolainen.
Kaikkiaan Kosovon pakolaisia oli huhtikuussa jo yli 600 000. Suomi toimi heidän
hyväkseen nopeasti. Huhtikuun alkupuolella humanitaarisia varoja ohjattiin Kosovon
pakolaisten inhimillisen hädän lievittämiseen 43 miljoonaa markkaa. Lisäksi SPR:n ja
muiden järjestöjen kansalaiskeräykset olivat tuottaneet yhtä suuren summan. Avun tarve
Kosovossa pysyy erittäin suurena vastedeskin.
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