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PÄÄKIRJOITUS

Kolme kirjaa maailman tilasta

A

jattelu on ilmaista –
Aatosta vai paatosta
on painettu versio
radioﬁskarsin
luentosarjasta, jossa yhtenä
puhujana maailman menoa pohtii
avaruustähtitieteen professori
Esko Valtaoja. Helsingin Sanomien
ulkomaantoimituksen esimiehen
Heikki Aittokosken Narrien laiva,
matka pieleen menneeseen maailmaan
kertoo Aittokosken havaintoja
matkoiltaan. Paavi Franciscuksen
kiertokirje Laudato si’ (Ole ylistetty),
yhteisen kotimme hoitamisesta kehottaa viipymättä aloittamaan vuoropuhelun tavasta, jolla rakennamme
planeettamme tulevaisuutta.
Paavin kiertokirje toteaa:
”tieteen poikkeuksellisimmatkin edistysaskeleet, hämmästyttävimmätkin
tekniset kyvyt, mahtavinkin talouskasvu kääntyvät lopulta ihmistä vastaan,
ellei niihin liity autenttinen sosiaalinen
ja moraalinen edistys.”
Kiertokirje on osa kirkon yhteis-

kunnallista opetusta, ja kirje listaa
siinä käsiteltäviä aiheita: …”läheinen yhteys köyhien ja maapallon
haurauden välillä; vakaumus, että kaikki
maailmassa liittyy läheisesti yhteen;
kritiikki teknologiasta johtuvia uusia
paradigmoja ja vallan muotoja kohtaan;
kehotus etsiä uusia tapoja talouselämän
ja edistyksen ymmärtämiseen; jokaisen
luodun oma arvo; ekologian inhimillinen merkitys; vilpittömien ja rehellisten
keskustelujen tärkeys; kansainvälisen
ja paikallisen politiikan vakava vastuu;
kertakäyttökulttuuri ja uusi elämäntapa.”
Aittokoski ja paavi Franciscus tuovat selkeästi esiin, että
maailman ongelmat ovat suuria.
Valtaojakin sen noteeraa, mutta
hänen tavastaan esittää asiat jää
päällimmäiseksi jonkinasteinen
mutkat oikova tieteisusko ja elämme paratiisissa -mentaliteetti:
kyllä tiede tietää ja geenimanipulaatio auttaa.
Valtaojaa kuunnellessa tulee

mieleen toinen maailmankaikkeuden perspektiivistä asioita
katseleva ja vähemmän optimistinen tiedemies, professori Stephen
Hawking.
Hawking toteaa tieteen ja
teknologian kehityksen luovan
”uusia tapoja, joilla asiat voivat mennä
pieleen… vaikka jonain tiettynä vuonna
tapahtuvan katastroﬁn todennäköisyys
on varsin matala, ajan myötä riski kertautuu ja katastroﬁ käy lähes väistämättömäksi.” 1).
Hänen mukaansa ihmisen tulee
levittäytyä avaruuteen ja muille
tähdille, jotta katastroﬁ maassa
ei tarkoittaisi ihmisrodun loppua.
Mahdollisen tuhon syynä Hawking
mainitsee esimerkkeinä ydinsodan,
ilmastonmuutoksen ja geneettisesti
muunnellut virukset.
Luultavasti Aittokosken ja
Valtaojan ajatukset ovat helposti
sekä suomalaisen että yhdysvaltalaisen konservatiivisen ja uskonnon
nimeen vannovan poliitikon nieltä-

vissä: Valtaoja uskoo tieteeseen ja
Aittokoski talouskasvuun ongelmien ratkaisussa.
Paavin kiertokirjeen edustama
katolisen kirkon virallinen opetus
sen sijaan ei langennut ainakaan
USA:n raamattuvyöhykkeellä
otolliseen maahan:
”Yhdysvaltain katolista uskoa
tunnustavat republikaanipoliitikot
ottavat etäisyyttä paavin kehotukseen
estää ilmastonmuutos. Oikeistopoliitikot
ja maan fossiilista energiaa tuottavat
yhtiöt kehottavat paavia keskittymään
omaan työhönsä.” 2)
Republikaanivaikuttaja Jeb
Bushille kelpaavat rusinat pullasta:
”Bush totesi, ettei ota kirkolta oppia
ilmastonmuutokseen liittyvissä asioissa.
Bush kääntyi 20 vuotta sitten katoliseksi
ja on sittemmin lainannut kirkon oppia
mm. abortin kieltämiseen liittyvissä
asioissa.” 2)
Näistä kolmesta kirjasta
uskottavimman maailmankuvan
ja parhaan toivon mielen pohjalle
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Intia on tunnettu nahkatuotteistaan,
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Maailmankauppalehti on reilun kaupan
erikoislehti, joka on ilmestynyt vuodesta 1984.
Lehden tarkoituksena on lisätä suomalaisten
kansalaisten ja kuluttajien tietoisuutta
kehitysmaiden arjesta, hankkimiensa tuotteiden
tuotantoketjusta ja -olosuhteista sekä
mahdollisuuksista vaikuttaa niihin erityisesti
reilun kaupan järjestelmän avulla.
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Reilun kaupan
erikoislehti jo
vuodesta 1984.

Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuonna 2016.
Kaikki kirjoitukset edustavat kirjoittajien omia
näkemyksiä, eivätkä välttämättä vastaa Maailmankauppojen liiton virallista kantaa. Julkaisun
tuottamiseen on saatu ulkoasiainministeriön
kansalaisjärjestöjen kehitysmaatiedotukseen
suunnattua viestintätukea.

PÄÄKIRJOITUS
VISIITTI: Mustanpuhuva maailma
KUVAKULMA
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Antti Markkanen
Ajattelu on ilmaista -luentoja voi
kuunnella radioﬁskarsin arkistosta
www.radioﬁskars.ﬁ tai ostaa painettuna
Fiskarsista Maailmankauppa Kirahvista ja
Cafe Antiquesta.
1)

2)

http://yle.ﬁ/uutiset/stephen_
hawking_ihmiset_tuhoavat_
maapallon_lahes_varmasti/8607979
http://yle.ﬁ/uutiset/
paavi_saa_ilmastopuheistaan_
haukut_hiiliteollisuudelta_
ilmastoskeptikoilta_ja_jeb_
bushilta/8086212

PS.
ANNA PALAUTETTA!
Mikä miellytti, mikä ärsytti, mikä
puhutti tai mikä herätti lisää
kysymyksiä tässä lehdessä?

FACES UUDISTUI. Ensimmäinen Faces-festivaali järjestettiin
Raaseporin linnanraunioilla vuonna
1998. Sittemmin tapahtumaa on
juhlittu Billnäsissä, Gumnäsissä ja taas
Raaseporin raunioilla. Tänä kesänä
Faces siirtyy Fiskarsin ruukkiin.

jättää paavin kiertokirje. Se on nyt
osa katolisen kirkon ”magisteriumia”, kirkon virallista oppia, jota
maailman miljardin katolisen tulisi
noudattaa.
Isä Shay Cullen on katolinen,
köyhien parissa 1960-luvun lopulta asti työskennellyt pappi. Hänen
työstään Filippiineillä ja ajatuksistaan maailman menosta kerrotaan
tämän lehden sivuilla 14–15.

Arvomme kaikkien elokuun loppuun
mennessä lehteä kommentoineiden
kesken 50 euron lahjakortin Maailmankauppojen verkkokauppoihin.
Lähetä vastauksesi osoitteeseen
lehti@maailmankaupat.ﬁ tai soita
palautteesi numeroon 045 1294 336.
Lehti pidättää oikeuden julkaista
saamiaan kysymyksiä, kommentteja
ja palautteita seuraavassa lehdessä
sekä verkkosivuillaan. Voit jättää mielipiteesi nimimerkillä, jolloin viralliset
yhteystiedot jäävät vain toimituksen
tietoon. Yhteystietoja ei käytetä
suoramarkkinointiin.

RUOKAA REILUSTI: Kasvista, kiitos!
– Tabouleh ja mujadara Fiskarsin kasviskokin tapaan
Facesin uudet kasvot
– perinteikäs festivaali loi itsensä uudelleen
Nahkaa Bengalista
Puuvillamyyttejä purkamassa
Kujilla kerran – Pipa Nikulan valokuvanäyttely
Predan mangot luovat tulevaisuutta lapsille
Reilu kauppa ja luonnonmukainen viljely voivat
poistaa äärimmäistä köyhyyttä
KASVISRUOKA.
Itsenäisten ammattiliittojen
Tarinoinnin lomassa syntyy
maistuva ja terveellinen
toimintamahdollisuuksista Bangladeshissa
tabouleh ﬁskarsilaiseen
Koulunpenkiltä maailmalle
tapaan.
– Kiilan Koulu Sierra Leonessa
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Mustanpuhuva maailma

000-luvulla arkistoon tallentuneissa kahdessa
kuvassa on äänestyslipukkeet. Toisesta käy selväksi, että kyseessä
ovat silloisen Irakin vaalit ja jälkimmäisessä vuosia myöhemmin
järjestetyt Pohjois-Korean vaalit.
Irakin lipukkeessa äänestäjälle
esitetään kaksi vaihtoehtoa: ”Saddam Hussein” tai ”Please torture
me and kill my family” (Kiduttakaa minua ja tappakaa perheeni).
Pohjois-Korean vaalilipukkeessa
vaihtoehtoja on useampia: ”Kim
Jong Un”, ”Ung, Kim Jong”, ”Kim
Jong Il´s Son”, ”Kim Jong Un” tai
”Happiness Readjustment Camp”
(Onnellisuuden uudelleensopeuttamisleiri). Kuvaparodioissa
yhdelle oivallinen, yhteiskunnallinen satiiri on toiselle julma
ja moraaliton mauttomuus, jolle
kenenkään ei pitäisi edes hymähtää.
Kaikkialta ne silti ryöpsähtävät
kyselemättä kenenkään lupaa:
tahdittomat, tyylittömät, rasistiset, halveeraavat ja julmat vitsit
sekä humoristisiksi määritellyt
kuvat ja tekstit. On uudelleentoisintoja vuosikymmeniä kiertäneistä neekerivitseistä, vitsejä
etnisistä ja seksuaalisista vähemmistöistä, inhimillisestä kauhusta
ja järjenylittävistä katastrofeista,
kuten Biafran nälänhädästä. Ne
leviävät kännyköissä, sähköposteissa, sosiaalisessa mediassa ja
vanhaan malliin myös ihmisten
kohdatessa toisiaan virka-ajalla ja
sen ulkopuolella. Voimme hyvin
paheksua ja loukkaantua materiaalista, tuomita sisältöä moraalittomana ja tehdä tiettäväksi vitsien
häpeällisyyttä. Silti ne säilyvät
ja jatkavat voitokasta kulkuaan
uusien sukupolvien viemänä ajankohtaisiin maailmantilanteisiin.
Ja maailma tuntuu aina tarjoavan
tilaisuuden toistaa vanhaa vitsiä
hiukan muunneltuna: diktaattoreja nousee vanhojen tilalle,
poliitikkoja jää kiinni vilpistä,
ydinvoimaloita räjähtää, laivoja
uppoaa, sotia syttyy ja ihmisoikeuksia poljetaan uskonnon,
ihonvärin, talouden tai historian
sanelemana ja oikeuttamana.
Mustaa huumoria luonnehditaan usein groteskina, hirtehisenä, makaaberina, sairaana,
pornograﬁsena tai skatologisena
(ulosteisiin liittyvänä). Vaikka
yksimielistä määritelmää ei

KUVA JONI HOKKANEN

löydettäisikään, sisältyy mustaan
huumoriin aina jokin julmuus
tai mauttomuus. Usein vitsit
valitsevat aiheensa ajankohtaisten
ja kipeiden ongelmien keskeltä.
Mustan huumorin on perinteisesti
nähty kuvaavan maailman älyttömyyttä ja julmuutta yksittäisen
ihmisen näkökulmasta. Samalla
musta huumori luokitellaan
yhdeksi kansanhuumorin muodoksi: kansa nauraa itse sopiviksi
katsomilleen aiheille kysymättä
keneltäkään naurulleen lupaa ja
siirtäen samalla moraaliset ja eet-

tiset pohdinnat toisiin yhteyksiin.
Musta huumori voi pohjimmiltaan kertoa siitä, miten hyvin
asiat ovat siinä yhteiskunnassa,
jonka kansalaiset uskaltavat
henkeään pidättelemättä kertoa
alatyylisiä vitsejä, nauraa valtaapitäville, asettaa stereotypioita
äärimmilleen ja ilakoida sanallisten oivallusten yhdistelemisestä
sopimattomiksi kokonaisuuksiksi.
Maailman uutisvirrassa vitsailu ja
sen avulla valtaapitävien ivaaminen suhteutuvat aivan uuteen
tulkintaan jos vertailukohdaksi

tulevaisuuden näköalattomuuden
ja stressaavan kauhun kokemusta
ihminen vapautuu tuntemuksistaan
nauramalla. Toisaalta ajatellaan,
että huumorin avulla voidaan myös
purkaa stereotypioita tuottamalla
äärimmilleen vietyjä yleistyksiä
ja kuluneisuudessaan absurdeiksi
muuttuvia hokemia.
Vaikka vitsin alkuperäinen
merkitys saksan ja englannin
kielillä tarkoittaa ”älyä” ja ”järkeä”,
oivallusta vitsin rakentamiseen ja
sen tulkintaan, ei ole tietenkään
selvää, millaisia älykkäitä tulkintoja vitsit kenessäkin laukaisevat.
Esimerkiksi huumorin ylemmyysteoria selittää etnisyyttä, rotua tai
tyhmyyttä kuvaavien vitsien suosionsalaisuudeksi kerrontatilanteen, jossa asetamme naurunkohteet itseämme alempiarvoisiksi ja
ylennämme samalla itsemme. Näin
huumori muuttuu vallankäytöksi:
toisia ihmisiä ja toisenlaisia maailmankatsomuksia vastaan. Mutta
otetaan esimerkiksi kertomukset
saudiarabialaisen bloggarin tuhan- vitsin sisällön päämääränä voi
parhaimmillaan olla myös sellaisnen raipaniskun rangaistuksesta
tai kidutuksesta, jota pohjoiskorea- ten valtarakenteiden päivänvaloon
laisen perheen viestitään kokeneen tuominen, joiden puitteissa poljetaan ihmisoikeuksia ja vaiennetaan
katsottuaan ulkomaisia saippuavapautta vaativia kannanottoja.
sarjoja.
Mustan huumorin olemassaolon Vitsi ei ehkä syökse ketään vallasta,
mutta se saa meidät koodaamaan
merkityksellisyydelle löytyy runsaasti psykologien, kulttuurintutki- maailmankuvaamme uudelleen.
joiden ja sosiologien tukea. TunneLaura Hokkanen
tut huumorin selitysteoriat listaavat
Kirjoittaja tekee tutkimusta nuorten
huumorin keskeisiksi selittäjiksi
välittämästä mustasta huumorista ja uskoo
esimerkiksi huojennuksen tunteen: ymmärtävänsä vitsien avulla maailmaa ja
keskellä toivottomuuden, pelon,
ihmisyyttä paremmin.

KUVAKULMA
Kuva Pyry Rechardt / Klovnit ilman rajoja ry

Joulukuussa 2009 suomalaiset,
ruotsalaiset ja norjalaiset
klovnit vierailivat Nepalissa
ilahduttamassa vaikeissa
oloissa eläviä lapsia. Klovnit
kuuluivat Klovnit ilman rajoja
-liikkeeseen, joka käyttää
työssään naurun vapauttavaa
voimaa. Klovnien tarjoama
huumori tukee traumasta kärsiviä yhteisöjä eheytymisessä.
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RUOKAA REILUSTI

Mujadara

Hans Friedrichsen mujadaraaterialla perheensä kanssa.
Kuvassa Jànos, Pyry, Teija
sekä Hans. Kuvasta puuttuvat
Joonas ja Oula.

Kasvista, kiitos
Elettiin globaalia vastakkainasettelun aikaa.
Yhtäällä sodittiin toisaalla julistettiin rauhaa ja
rakkautta. Amsterdamissa erityisesti nuoriso haki
kaipaamaansa vapautta ja vastauksia.

valmistamani ruuan, joka oli
sipulikeitto.”
”Minusta tuli kasvissyöjä vasta
Kosmoksessa työskennellessäni.”
Hans jatkaa.

”A

Sen saa minkä…

msterdam oli
alakulttuureja,
ilmaiskonsertteja, ravintoloita, mehubaareja, kahviloita ja vaihtoehtoliikkeitä. Asuntolaivoilla elämä
oli vilkasta ja ajan henki kannusti
vapauteen”, Amsterdamissa
1970-luvun alussa asunut kasvisruokakokki Hans Friedrichsen
kertoo.

Kaiken alku – de Kosmos
”Kaupungissa oli kymmenisen
makrobioottista ruokaa tarjoavaa
paikkaa. Yksi oli de Kosmos, iso
talo jonne kaiken ikäiset ihmiset
tulivat joogaamaan, mietiskelemään, kuuntelemaan luentoja
yrteistä ja vaihtoehtoisista lääke-

hoidoista sekä tietysti syömään.”
Kosmoksessa ﬁilisteltiin
etnistä musiikkia kauan ennen
kuin termi tunnettiin muualla.
Siellä vierailivat muun muassa
Beat-sukupolven runoilija Allen
Ginsberg, psykedeelien puolestapuhuja Timothy Leary, yhdysvaltalainen henkinen opettaja
Baba Ram Das, tiibetiläisopettajat
Norbu Rinpoche ja Lama Thubten
Yeshe, intialaismuusikko Ali
Akhbar Khan sekä Findhornin,
skotlantilaisen newagekeskuksen
perustajat Peter ja Eileen Caddy.
Kellarikerroksen suositussa ravintolassa ruokaili päivittäin 50–80
ihmistä. ”Ihmisiä oli kaikkialta
maailmasta.”
”Aloitin tiskaajana, mutta
hyvin pian sisäistin kokkihommat
paikan perustajan, Marien avulla.
Muistan vieläkin ensimmäisen

”Työskentelin Kosmoksessa
vuoteen 1974 asti, kunnes kaksi
suomalaiskaveria tuli etsimään
kasviskokkia ja opettajaa Helsinkiin avattavaan Kasvisravintolaan.
Pakkasin vähäiset tavarani sekä
japanilaiset veitseni ja jätin taakseni ihanan Amsterdamin keskellä
kauneinta kesää.”
Tilaisuuteen tarttumisen taustalla oli Friedrichsenin mielessä
itänyt halu päästä lähelle luontoa.
Kuvitelmissaan hän oli rankannut
maailman maita kiinnostavuusjärjestykseen, ja listan kärkeen
kiilasivat Suomi ja Norja.
”Saavuin Korkeavuorenkadulle.
Helsinki oli harmaa, Suomi oli
harmaa. Kasvisruoka merkitsi karjalanpiirakkaa”, Hans muistelee.
Salaattiakin tarjoiltiin irtolehtinä,
ei annoksina.

Värittömyyden vastapainona
oli Kasvis, sen ihmiset sekä työ
ravitsevan, maukkaan ja edullisen kasvisruoan valmistamisen
opettajana. Puolen vuoden jälkeen
Amsterdam vei Hansin pois, kunnes jonkun kuukauden kuluttua hän
palasi Kasviksen nyt jo tuttuihin
kuvioihin.
”Tuolloin tiesin jo mitä odottaa.
Kaikki oli kehityksessä kymmenen
vuotta jäljessä siitä mihin olin tottunut, mutta ei se loppujen lopuksi
paljon haitannut sitten kun olin oppinut täkäläiseksi. Elävää musiikkia
kyllä kaipasin jonkun verran.”

Hans Friedrichsenin eri puulajeista
valmistamia lastoja ja ottimia.

Kasvisravintola menestyi
ja yleisö löysi sen. ”Opiskelijat
tulivat, sillä annokset olivat melko
huokeita. Nuoret ja vaihtoehtoihmiset olivat asiakkaita myös. Lisäksi keski-ikäiset naiset hakivat
meiltä erityisesti leipää.”
Korkeavuorenkadulle vuonna 1974 avattu Kasvisravintola
ei ollut ensimmäinen lajissaan,
sillä jo 1890-luvulla Helsingissä
oli kaksi kasvisravintolaa, niiden
jälkeenkin niitä ilmaantui harvakseltaan erityisesti suurimpiin
kaupunkeihin. Kautta Euroopan
oli jo yli sata vuotta aiemmin herännyt kiinnostus kasvisruokailua
kohtaan. Syyt olivat paljolti samoja kuin mitä ne ovat nykyään.
Terveellisyys, eläinten oikeudet ja
kasvisruoan edullisempi hinta.
”Löysin Fiskarsissakin Pohjan
paikallishistoriallisesta arkistosta
vuodelta 1913 olevan kasvisruokakeittokirjan Billiga, enkla och
goda vegetariska anrättningar”, Hans
kertoo. ”Otin talteen muutaman
ohjeen kuten riistalientä imiteeraavan liemen sekä Tiistaikeiton
nimellä kulkevan edullisen,

2/2016

5

Reseptinurkka

M

uutama vuosi sitten ilmestynyt Hans Friedrichsenin elämään
ja suosikkiresepteihin pohjautuva kirja Mieliruokia kasviksista ja kalasta -kirja kertoo muun muassa Jerrystä, joka teki
energiapalloja tunnetuksi 1970-luvun Amsterdamissa. Tarinaa on myös de
Kosmos-ravintolasta sekä Amsterdamin kanavan asuntolaivaelämästä.
Monissa muistoissa yhdistyvät sekä ruuan valmistus että ihmiset, ne
kertovat molempien tärkeydestä.
Nämä ja lukuisat muut tarinat ja anekdootit kirjassa antavat vaikutelman, että elämä tuon ajan Amsterdamissa oli ihanaa, kepeää ja vailla
murheita.
”Fiskarsissa on yhtä kepeää ja hohdokasta kuin mitä aikoinaan oli Amsterdamissa. Täällä panostetaan taiteeseen, designiin ja ruokaan, ja se auttaa
kylää kehittymään hyvään suuntaan.”
Kasvisruokakokki Hans Friedrichsen valitsi kirjasta Mieliruokia kasviksista
ja kalasta libanonilaisen kansallissalaatti taboulehin sekä riisilinssiruuan
nimeltä mujadara.
Yksinkertaista, maukasta perusruokaa.

Tabouleh
on libanonilainen kansallissalaatti. Sen pääaineksia ovat persilja ja bulgur.
4 dl keitettyä karkeaa bulguria
2–3 dl tuoretta persiljasilppua
1 dl kevätsipulisilppua (tai 1 pieni keltasipuli hienonnettuna)
1/2 dl tuoretta minttusilppua
2 rkl sitruunan mehua
2–3 rkl oliiviöljyä
vähän suolaa ja pippuria maun mukaan
Sekoita kaikki aineet keskenään ja anna seistä jääkaapissa tunnin verran.
Asettele lautasille tai annoskulhoihin ja koristele tomaattilohkoilla ja
sitruunanviipaleilla.
Tarjoile patongin tai vaalean leivän sekä valkoviinin kera.
Tabouleh sopii erinomaisesti Lähi-idän juhla-aterian alkupalaksi.

Mujadara eli riisiä ja linssejä
Mujadara on Lähi-idän riisi- ja linssiateria. Resepti vaihtelee alueittain,
mutta perusolemukseltaan se on seuraavanlainen.
Intiassa käytetään punaisia linssejä ja currya, nimeltään se on kedgeree.
4 sipulia viipaleina
2 dl vihreitä linssejä
2 dl basmatiriisiä
6 dl vettä
suolaa tai 1 rkl kasvisfondia, tai maun mukaan
3 ½ rkl oliiviöljyä

Libanonilainen tabouleh

yksinkertaisen ja kokeilemisen
arvoisen kasviskeiton.”

Festariruokaa
Fiskarsissa

Perinne jatkuu

Kasvisravintola oli edelläkävijä
festivaaliruokailun kehittämisessä.
Ruokakojut vietiin porukalla ensin
Kaisaniemen ulkoilmakonsertteihin, sen jälkeen muualle Suomeen.
Vastaanotto oli innostunutta.
”Ennenkin festivaaleilta sai
muutamista kojuista syömistä,
mutta se oli yleensä makkaraa ja
hattaraa. Kasvisruokien vieminen
yleisölle oli ainutlaatuista. Ylipäätään kasvisruoka 1970-luvun
Suomessa oli erikoista, erilaista.”
Elokuun 6.–7.2016 Fiskarsissa
järjestettävillä Faces-festivaaleilla
voi hyvinkin nähdä Hans Friedrichsenin wokkaamassa. Vuosikymmenten kokemuksella.

Nykyään Hans asuu Raaseporin
Fiskarsissa minne hän perheineen
muutti liki kaksikymmentä vuotta
sitten. Hän on toiminut kokkina
legendaarisessa Fiskarssin kioskissa, koulussa, tehnyt keikkakokkihommia eri ravintoloihin ja
työskennellyt ihan muulla alalla.
”Nykyään olen eläkeläinen ja
puuseppä. Valmistan huonekaluja, kunnostan ovia, teen pienempiä puutöitä. Mitä vaan tilataan, ja
mihin aika riittää. Tulevan kesän
vilkkaaseen toriaikaan valmistan
eri puulajeista muun muassa
voiveitsiä ja lastoja.”
Ruuanlaitto on tietysti edelleen
arkipäivää. ”Syön paljon yhden
kattilan ruokia kuten keittoja.
Intialainen ruoka on yksinkertaista ja minun suosikkejani. Samoin
vietnamilainen, ylipäätään aasialaiset, afrikkalaiset ja lattarimaut.”
”Tykkään tehdä ruokaa. Mi-

nusta on aina ollut upeaa saada
ihmisiä ruokapöydän ympärille.”
Perinne jatkuu. ”Nuorin poikani
on nyt kokkikoulussa.”
Pääasia hyvässä ruuassa on
raaka-aineiden laadukkuus. ”Suosin luomua ja lähiruokaa. Vastustan suurtuottajia, jotka mielestäni
ovat roistoja. On mielipuolista,
että harva ﬁrma omistaa ja hallitsee valtaosaa ruuantuotannosta.
Ne jopa luulevat voivansa omistaa
veden ja myydä sitä eteenpäin!
Boikotoin muun muassa Nestléä.”

Kuullota kolme sipulia 3 ruokalusikallisessa öljyä kunnes on ruskeaa, siirrä
syrjään.
Kiehauta vesi ja lisää linssit. Anna kiehua miedolla lämmöllä 15 minuuttia.
Lisää joukkoon sipuli ja riisi, suola tai fondi. Jatka kypsennystä 20 minuuttia, tai kunnes linssit ja riisit ovat pehmeitä.
Poista kansi ja anna seistä kunnes vesi on haihtunut.
Paista loppusipuli pannulla ruskeaksi.
Tarjoile riisilinssisekoituksen päällä.
Perusohjeen voit jalostaa:
Lisää 1 tl kurkumaa keltaisen värin saamiseksi.
Lisää soijakastiketta mausteeksi.
Lisää 1 laakerinlehti keittämisen alussa. (Linssit ja laakerinlehti sopivat
hyvin yhteen.)
Voit myös lisätä kuivattuja hedelmiä kuten taatelia ja aprikoosia. Sopivia
mausteita ovat kumina, kardemumma, garam masala ja curry.

Teksti ja kuvat Suvi Heino
Kuva libanonilainen tabouleh
Marko Mäkinen
Hans Friedrichsen – Suvi Heino: Mieliruokaa kasviksista ja kalasta, Maahenki 2012.
Olsson, Edith. Billiga, enkla och goda vegetariska anrättningar. 1913. Kirja on esillä
Fiskarsin Museon paikallishistoriallisessa
arkistossa.

Jutun reseptien raaka-aineina käytettiin reilun kaupan tuotteita.
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Facesin uudet kasvot

Ensimmäinen Faces-festivaali järjestettiin Raaseporin linnanraunioilla
vuonna 1998. Sittemmin
tapahtumaa on juhlittu
Billnäsissä, Gumnäsissä
ja taas Raaseporin raunioilla. Kesällä 2016 Faces
siirtyy perinteikkääseen,
kulttuuri- ja taide-elämästä tunnettuun Fiskarsin ruukkiin.

”F

iskars on aivan ainutlaatuinen paikka
Facesille”,
alusta alkaen Facesin puikoissa
ollut festivaalijohtaja Börje Mattsson sanoo. ”Olen vakuuttunut
siitä, että jo vakiokävijöiksi tulleet
löytävät tänne, mutta laajasti tunnettu ja toimiva ruukki tuo myös
arvokkaan lisänsä kävijöiden
joukkoon. Ihan varmasti yleisö on
aiempaa heterogeenisempää.”

Iloisin ja rauhallisin
Alun alkaen Faces perustettiin
antamaan suomalaisuudelle
uudenlaiset kasvot ja hälventämään muualta tulleisiin ihmisiin

2009 Billnäs

kohdistuvia ennakkoluuloja.
”Tuntematon, outo ja vieras asia
voi pelottaa, eikä reaktio liity
pelkästään maahanmuuttajataustaisiin”, Mattsson sanoo.
Muista erottava tekijä voi olla
erilainen ajatusmaailma, uskonto,
vieraat tavat – miltei mikä tahansa.
Parhaimmillaan toisen erilaisuus koetaan kutsuvana, sitä
ehkä ihaillaan tai hämmästellään,
pahimmillaan sitä pelätään tai
vihataan.
Arkuudesta esimerkkinä on
Facesin Billnäsin alkuvuodet,
jolloin valtaväestöstä erottuva
hipahtava festariyleisö sai jotkut
paikalliset pelkäämään ei-toivottuja lieveilmiöitä. ”Onneksi hyvin
nopeasti sekä tiedotusvälineiden
että festivaaleilla mukana olleiden

kommentit vakuuttivat ihmiset,
että Faces oli ja on Suomen ehkä
rauhallisin, turvallisin ja iloisin
festivaalitapahtuma”, Mattsson
sanoo.
Pelko voi poistua kun tutustutaan vieraaseen. Tähän tavoitteeseen Faces on pyrkinyt muun
muassa pitämällä pääsymaksuttomia päiviä ja tarjoamalla erityisryhmille alennusta lippujen
hinnoissa. ”Tämä on ollut toimiva
tapa saattaa erilaisista lähtökohdista tulevat ihmiset kohtaamaan
toisensa”. Palaute on ollut kiittävää molemmin puolin.

leihin panostettiin taloudellisesti
ehkä liikaakin. Esiintyjäkaartissa
oli tunnettuja artisteja. Paha vain,
että sää ei suosinut, vaan rankkasateiden pehmittämä juhlakenttä
otti mallia kaikkien festivaalien
alkuisästä Woodstockista. ”On
selvää, että kehnot olosuhteet
vähensivät yleisömäärää ja tätä
kautta tietysti taloudellista tuottoa.
Se on sääli, sillä kaikki mukana
olleet muistavat miten savivellistä
huolimatta tunnelma oli ainutlaatuinen”, festivaalijohtaja Börje
Mattsson sanoo.
Linnaraunioilta festivaali
siirtyi Billnäsin teollisuusalueelle
osin seinien suojiin. Se mahdollisti monenlaisten ohjelman tarjoamisen, oli useita konsertteja,
taidenäyttelyjä, lastenohjelmaa,
basaarimyyntiä ja etnistä ruokaa.
Tapahtuman kultaisina vuosina

Tahmainen alku
Raaseporin linnanraunioilla järjestettyihin ensimmäisiin festivaa-

2011 Gumnäs

tiedotusvälineissä hehkutettiin
festivaalia ehkä kesän parhaimpana tapahtumana ja kiiteltiin sen
tunnelmaa, värikästä yleisöä ja
monikulttuurisuutta.
Alueen uuden omistajan myötä vuokrat nousivat, ja festivaali
siirtyi Billnäsistä luonnonkauniille alueelle Pohjan Gumnäsiin,
meren rannalle keskelle metsää.
Ainoa huono puoli oli sen heikko
saavutettavuus. Alueelle löysivät
lähinnä vaihtoehtoväki, ekohipit
ja paikalliset asukkaat. Tunnelma
oli edelleen taattua, mutta festarien järjestämisen mielekkyys
alkoi herpaantua, ja tapahtuma
uhkasi muodostua pelkästään
samanmielisten juhlaksi. Facesin
alkuperäinen ajatus outouden
pelon vähentämisestä menetti
merkitystään, sillä ideologisesti
yhtäpitävien parissa ei pahoja
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Festivaalien johtaja
Börje Mattsson
Raaseporin linnan
raunioilla.

ennakkoluuloja kavereita kohtaan
kasva.
Piti miettiä jatkoa.

Matka ei ole ohi
Palattiin alkujuurille Raaseporin
linnan raunioille. The Bandin
antaman esikuvan mukaan vuoden
teema The Last Waltz – Viimeinen
valssi enteili festivaalin loppua.
Monet vuosien varrelta tutuiksi tulleet Faces-ihmiset tulivat
juhlistamaan tätä viimeistä valssia.
Iloisenhaikeassa päätöskonsertissa Mattsson kuitenkin perui
lopettamispäätöksen.
”Ei ole kysymys siitä, etteikö
Faces olisi osannut lopettaa”,
Börje Mattsson sanoo. ”Tietyssä
mielessä festivaalin alkuperäinen
tavoite – antaa Suomelle uuden-

laiset kasvot – oli toteutunut ja
siltä osin tapahtuman jatkaminen oli tarpeetonta. Mutta koko
tavoite, monikulttuurinen toimiva
Suomi, ei suinkaan ole täyttynyt.
Tällä hetkellä meille on tullut
entistä isompia vaikeuksia. Niitä
varten Faces jäi”.
Viime vuonna alkaneissa
turvapaikanhakijoiden massaliikehdinnöissä Suomikin sai
osansa, ja tulijoiden vastaanotto
on ollut monenkirjavaa. On ollut
myös ongelmia. ”Tietenkin on
hyvin valitettavaa mikäli turvapaikanhakijoiden joukossa on
ollut väärinkäyttäytyviä henkilöitä. Ja mikäli näin on, heitä pitää
tietenkin kohdella ihan kuten ketä
tahansa”, Börje Mattsson sanoo.
”Mutta moni vastaanottokeskus
sijaitsee eristyksissä, niihin on

KUVA ANNA YLÄ-KAUTTU

2009 Billnäs

sijoitettu iso pino ennen kaikkea
nuoria miehiä. Se ei puolusta
mitään, eikä oikeuta mihinkään
– mutta on selvää, että se luo
helposti edellytyksiä myös epätoivoiseen toimintaan. ”
”On pyrkimyksenä, että
festareille tulisi myös turvapaikanhakijoita, sekä esiintyjiksi
että yleisöksi”, Mattsson sanoo.
”Tällä toivomme, että he saavat
kosketuksen suomalaisiin ja
suomalaiset saavat kosketuksensa
heihin, koska vain voittamalla
ennakkoluulot ja tutustumalla me
löydämme turvan. Tavoitteena
maailmassa on edelleen vapaus,
veljeys ja tasa-arvo.”
Teksti Suvi Heino
Kuvat Faces Etnofestival

www.faces.ﬁ kertoo tarkemmat tiedot
esiintyjistä, aikatauluista, lippuhinnoista
ja muusta tarpeellisesta.
Kuuntele myös:
www.radioﬁskars.ﬁ Börje Mattssonin
haastattelu helmikuulta 2016 ja menneiltä vuosilta festarijuttuja hakusanalla
’Faces’
Tutustu Fiskarsin ruukin muuhun kesätarjontaan osoitteessa www.ﬁskarsvillage.ﬁ

2009 Billnäs

L

aulaja-lauluntekijä Laura Airaksinen osallistui ensimmäisen kerran Facesiin Billnäsissä radiotoimittajana. Sen jälkeen hän vieraili
festareilla esiintyjänä eri kokoonpanojen kanssa vuosina 2010, 2011 ja
2014. Muistot niistä ovat lämpimiä: ”Kaikki kolme kertaa ovat olleet
bändeille hauskoja tapahtumia, ainakin minulle”, Laura Airaksinen
naurahtaa. ”Varsinkin ensimmäistä keikkaa jännitin tosi paljon. Alun
jälkeen oli helppo esiintyä, sitä auttoi myös monet tutut kasvot
yleisössä. Se oli yksi parhaimmista keikoistani. Aurinko paistoi, oli niin
kuuma. että meikit valuivat kasvoilla. Yleisö ei olisi voinut olla parempi.”
”Vuonna 2014 osallistuin Facesiin ennen kaikkea, koska halusin
kunnioittaa mittavan festarirupeaman tehnyttä tapahtumaa. Hämmästyin, kun jälkeenpäin kuulin, ettei se jäänytkään viimeiseksi. Mutta
jos Facesin jatkaminen tuo siihen raikasta tuulahdusta, niin en minä
vastusta. Onkin hauska nähdä, miten Faces toimii kylässä, jossa on
valmiiksi sille samanhenkistä porukkaa. Itse odotan erityisesti Tuomari
Nurmiota, Edu Kettusta ja Sakari Kukkoa.”
2007 Billnäs

Liberté, Egalité, Fraternité
– Facés 2016!

2012 Gumnäs

V

uoden 2016 festivaalin suunnittelu on vielä käynnissä, mutta tietoja
ohjelmatarjonnasta on jo tihkunut:
Legendaariseksi tapahtumaksi kivunnut lapsille suunnattu Small Faces
pidetään tänä vuonna järven rannalla Baklurassa. Paikka on kiinteässä
yhteydessä Family-campingiin. Toinen camping-alue sijaitsee ruukkikylän
keskustan laitamilla. Small Faces järjestetään pitkälti paikallisten lapsiperheiden voimin, yhdessä vuoden 2015 kulttuuriteoksi valitun SirkusRakkausPumPumin kanssa.
Esiintyjälista tarkentuu aivan elokuun alkupuolella asti, sillä perinteisesti
Faces on valmis vastaamaan ajankohtaisiin haasteisiin omalla ohjelmallaan. Moni kesäfestari luottaa pinnalla oleviin artisteihin, mutta myös tässä
Facesin tarjonta eroaa. Suurelle yleisölle tuntemattomampien esiintyjien joukossa on silti kaikille tuttujakin kuten Sakari Kukko & Super Helle, Tuomari
Nurmio & Folk-Liisa duo, Punainen Lanka, Edu Kettunen duo sekä Paleface.

2012 Gumnäs
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KUVA KIRSIKKA HEISKARI

KUVA KIRSIKKA HEISKARI

KUVA TUIJA SALORANTA

KUVA TUIJA SALORANTA

Intia on tunnettu nahkatuotteistaan,
ja nahkateollisuus työllistää maassa
2,5 miljoonaa ihmistä. Reilun kaupan
järjestelmään kuuluvat tuottajat
panostavat hyvään suunnitteluun,
ekologiseen parkitsemiseen ja
laadukkaaseen työhön.

ahka on ollut
pukineiden ja
käyttötavaroiden
raaka-aineena
vuosituhansia.
Niin kauan kuin nahka parkittiin
luonnon omilla aineilla, se myös
palasi luonnon kiertokulkuun
ongelmitta. Parkitsemiseen käytettiin muun muassa tuhkaa, eläimen aivoja, nuotion savua, puiden
parkkia ja erilaisia kasviuutteita.
1800-luvulta alkaen teolliset
kemikaalit, erityisesti kromisuolat, ovat korvanneet vanhoja
menetelmiä. Ne ovat nopeuttaneet prosessia ja saaneet aikaan
kestävää ja kasviparkkia halvempaa nahkaa mutta samalla tehneet
nahkateollisuudesta ympäristö- ja
terveysriskin.
”Kun parkitsemisprosessia ei
kontrolloida kunnolla, siinä käytetyt
kemikaalit voivat vahingoittaa niin
työntekijöitä kuin nahkatehtaan lähellä
asuvia ihmisiä ja ympäristöä. Yksi
ongelmallisimmista kemikaaleista
on kromi. Kaikesta nahasta 80–90
prosenttia parkitaan kromilla, sillä
se on nopeampaa ja halvempaa kuin

muut vaihtoehdot. Kromi voi muuntua
ihmisille ja ympäristölle vaaralliseksi
kromi(VI)-yhdisteeksi, joka aiheuttaa
muun muassa syöpää sekä iho- ja
hengitystie-elinten sairauksia. Terveysja turvallisuuskäytännöt ovat monissa
kehittyvien maiden nahkatehtaissa riittämättömiä, ja puutteellisesti hoidetun
jätehuollon takia vaaralliset kemikaalit
leviävät tehtaiden lähiympäristöön.
Nahkatehtaissa esiintyy myös lapsityövoimaa”, kirjoitti Eettisen kaupan
puolesta ry:n kampanjakoordinaattori Anna Härri Maailmankauppalehdessä 1/2016.
Ei kasviparkittu nahkakaan
kokonaan kadonnut ole, vaikka mahdollisimman halvalla,
mahdollisimman nopeasti ja
mahdollisimman paljon tuottava
teollisuus ei sitä käytä, eikä tuotteessa lähinnä halpuutta arvostava kuluttaja osta.
”Erityisesti tammesta kerätyt lehdet
sekä kaarna luovat kestävimpiä nahkalaatuja, joita nykykeinoin on saatavilla. Tammiparkittu nahka on vahva,
kauniisti tuoksuva ja kallis materiaali”,
kuvailee miesten klassiseen
tyyliin erikoistunut kirjoittaja

KUVA ANTTI MARKKANEN

Nahkaa Bengalista
N
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KUVA EZA FAIRER HANDEL

Ville Raivio keikari.com blogissaan.

Sheong Shi Tannery on kehittänyt
sekä ympäristölle, työntekijöille
että kuluttajille turvallisemman
parkintatavan.”

Laukkujen tekijät
Intia on tunnettu nahkatuotteistaan ja siitä, että nahkatyöntekijät
ovat hindujen kastijärjestelmän
pohjalla. Nahkateollisuus työllistää Intiassa 2,5 miljoonaa ihmistä,
ja tilikaudella 1.4.2014–31.3.2015
sen viennin arvo oli 6,5 miljardia
dollaria. 1)
Omissa yhteiskunnissaan
huonossa asemassa olevat ihmisryhmät ovat perinteisen reilun
kaupan kohderyhmä. Erityisesti
Kolkatassa (entinen Kalkutta) on
monia nahkalaukkuja valmistavia
käsityöläisyhteisöjä, jotka ovat
Maailman Reilun kaupan järjestön WFTO:n jäseniä.
Fiskarsin Ruukissa kesäpuotia
pitävä Maailmankauppa Kirahvi
tuo vuosittain maahan pienen
erän kolkatalaisten WFTO-jäsenten MKS Export ltd:n, Sashan,
CRC:n, Artisan Well:in ja EMA:n
ekonahkatuotteita.
– Vanhin yhteistyökumppanimme on MKS, ja olemme
vierailleet siellä useasti. Käynneiltä
on päällimmäisenä jäänyt mieleen
asianmukainen, siisti ja turvallinen
työympäristö, jossa on rennon aikaansaava ﬁilis ja työntekijät tuntuvat viihtyvän. MKS:ssä haastattelemamme työntekijät kertoivat
palkoistaan ja elinkustannuksistaan. Rikkaita tai keskiluokkaisia
he eivät ole, mutta eivät myöskään

WFTO:n jäsen, itävaltalainen EZA Fairer Handel (www.eza.cc), on yksi
suurimmista eurooppalaisista täysin reiluun kauppaan sitoutuneista
käsityötuotteiden maahantuojista. Kuvassa vasemmalta Eva Mayrhuber
(EZA) ja Sheong Shi Tanneryn omistaja, Patrick Lee.

kärsi puutetta, ja yleensä he saavat
hiukan säästöönkin. Sairausvakuutukset ja eläkkeen kertyminen
ovat tärkeitä maassa, missä kattavaa sosiaaliturvaa ei ole, kertoo
Maailmankaupan taloudenhoitaja
Tuija Saloranta.
Kousic Bhattacharjee, Artisan
Well:in sihteeri, kertoo laukuntekijöiden työehdoista:
– Kaikki tuotteiden valmistajat
ovat Artisan Well:in jäseniä. Toimintaa johtaa vuosikokouksessa
valittu hallitus.
– Palkkaus riippuu työkokemuksesta ja ammattitaidosta
vaihdellen 7 000 rupian ja 13 000
rupian välillä kuukaudessa
(toukokuussa 2016 1 euro = 75
rupiaa). He saavat vuotuisen
festivaalibonuksen ja 29 lomapäivää sekä 12 sairaslomapäivää.

– Työntekijöillä on työeläkevakuutus ja heille sekä heidän
perheenjäsenilleen on sairausvakuutus.
Suoraan Artisan Well:in palkattuna olevien lisäksi yhteisöön
kuuluu myös itsenäisiä käsityöläisryhmiä, joissa ansiot lähtevät
7 000 rupiasta ylöspäin.

Parkinta ilman kromia
MKS:n, EMA:n ja Artisan
Well:in ekonahkamallistojen
raaka-aine parkitaan Sheong Shi
Tannery:ssä.
Yhteistyössä WFTO:n paikallisten ja eurooppalaisten jäsenten
kanssa kolkatalainen parkitsemo
Sheong Shi Tannery on kehittänyt
sekä ympäristölle, työntekijöille
että kuluttajille turvallisemman

parkintatavan. Sheong Shi muokkaa vain naudannahkaa, ja noin
30 prosenttia sen tuotannosta on
nykyisin kromivapaata ekonahkaa. Nahat tulevat lähialueilta 100
kilometrin säteellä parkitsemosta.
Sheong Shi:ssä ekonahan parkinnassa käytetään synteettisten
aineiden ja kasviparkkien yhdistelmää. Siinä ei käytetä haitallisia
aineita, kuten kromia, raskasmetalleja, formaldehydiä, lyhytketjuisia kloorattuja paraﬁineja,
haihtuvia orgaanisia yhdisteitä ja
alkyylifenoleja.
Sheong Shi on rakentanut sadeveden talteenottojärjestelmän,
ja saa näin osan tuotannon vaatimasta vedestä. Jätevedet menevät
puhdistamoon, ja niitä valvotaan
säännöllisesti.
Parkitsemon työntekijöillä on
työeläke- ja sairausvakuutukset.
Alueen viralliset minimipalkat
parkitsemoille lähtevät 6 972
rupiasta kuukaudessa.
– Sheong Shissä toimii ammattiyhdistys, ja yrityksen palkat
noudattavat Länsi-Bengalin
osavaltion minimipalkkoja, joihin
tehdään inﬂaatiotarkistukset, kertoo yrityksen johtaja Patrick Lee.
Patrick Lee uskoo koulutuksen
olevan paras tie köyhyyden vähen-

KUVAT TUIJA SALORANTA

Juhi Awasthi

A

rtisan Wellin suunnittelija Juhi
Awasthi uskoo yksinkertaisuuteen niin muodissa kuin elämässäkin. Hänellä on oma nahkaan
perustuva tuotemerkki.
Juhi Awasthi kertoo syntyneensä
Lucknown kaupungissa Intian Uttar
Pradeshissa. Hän kuvaa kasvaneensa turvatussa, vapaamielisessä
ympäristössä, missä sananvapaus ja
sivistys kuuluivat kaikille uskontoon,
sukupuoleen ja kieleen katsomatta.
– Sellaisessakin ympäristössä
olen naisena saanut taistella saavuttaakseni oman identiteettini ja asemani. Se on ollut pitkä ja vaivalloinen
odysseia, mutta se on opettanut
minulle, että vahva osaaminen on
välttämättömyys. Ilman sitä itseään
on vaikeaa arvostaa, vaikka omanarvontunnon pitäisi tulla luonnostaan,
hän pohtii.
Juhi Awasthin sanoin hänen kotikaupunkinsa siunaus oli kosmopoliittinen väestö, josta syntyi ainutlaatuinen kulttuuri. Hän kertoo, miten
muista maista tulevat hämmästelevät perinteisten pohjoisintialaisten
herkkujen maukkautta, paikallista
arkkitehtuuria ja tietysti myös
muotia. – He ihastelevat torejamme,
joilla mausteet tuoksuvat ja jotka

pursuavat perinteisiä seinävaatteita
ja muita vanhan maailman ihmeitä,
värejä, kankaita, kirjailtuja käsitöitä
ja vaatteita, elämäntavan ja muodin
loisteliasta rikkautta.
– Ajattelutapa on, että elämä
on liian lyhyt tuhlattavaksi niin, että
emme näyttäisi hurmaavilta jokaisena elämämme hetkenä!
– Tuollaisessa ympäristössä
synnyin ja kasvoin esteetikoksi.
Oman alani löysin opiskellessani
Foot-ware Design and Development
Institute -oppilaitoksessa Kolkatassa. Se on ala, joka vaatii vakaata

kättä ja kuohahtelevaa sydäntä, hän
sanoo.
Valmistuttuaan nahkatuotteiden
suunnittelijaksi hän työskenteli
kolkatalaisessa vientiyrityksessä
kaupallisena suunnittelijana.
– Niinpä minulla on mitä hyödyllisintä kokemusta huippumuodin
yksittäiskappaleiden suunnittelusta,
jossa voin yhdistää rakastamiani
luonnostelua, mallintamista ja
muotoilua.
– Coco Chanelin kerrotaan
sanoneen, että jokaisen tulisi ennen
ulos menoaan vilkaista peiliin – ja
vähentää asustaan ainakin yksi
asia. Minäkin uskon, että muodissa,
kuten elämässäkin, ”less is more”, Juhi
Awasthi sanoo. Hän uskoo, että minimalismin vaatimus ei ole ristiriidassa
kunnianhimon kanssa. Sen sijaan se
selkeyttää mielen, sydämen ja sielun
häilyvää todellisuutta niin, että jo
sen ajatteleminen tekee ihmisestä
kauniimman.
Nykyisin hänellä on oma nahkatuotteisiin perustuva tuotemerkki.
– Siinä yhdistyvät tämä kunnianhimoni ja siihen tiivisti liittyvä
nöyryys, jotka vievät minut vuoroin
elämän huikeisiin korkeuksiin ja
syvimpiin alhoihin.

tämisessä. Sheong Shin tavoite on
tarjota koulutus vähintään yhdelle
jokaisen työntekijänsä lapselle,
ensisijaisesti tytöille, koska heillä
on huonommat mahdollisuudet
opintoihin ja työn saantiin.

O My Bag
Myös hollantilainen korkealaatuisia ekonahasta valmistettuja
laukkuja suunnitteleva O My Bag
teettää designlaukkunsa Intiassa.
Sillä on jälleenmyyjiä 121 kaupungissa 21 maassa, sekä maailmanlaajuisesti palveleva verkkokauppa http://omybag.nl/.
Sheong Shi Tanneryn ekonahkatuotannosta 60 prosenttia
menee O My Bagin tuotteiden
valmistukseen. Laukkujen tekijöinä on useita intialaisia nahkatyöpajoja, muun muassa myös
maailmankauppojen tuotteita
valmistavat WFTO:n jäsenet EMA
ja Sasha. O My Bag kertoo verkkosivuillaan avoimesti tuotteidensa
taustan nahan parkitsemisesta
alkaen ja esittelee myös laukkuja
valmistavat yritykset.
1)

http://www.ibef.org/exports/leatherindustry-india.aspx

Antti Markkanen

i

Koristeellisia
shantinahkalippaita
ja -laukku.

Shantinahka

B

engalilaiset käsityöläisryhmät tekevät
teriaalina
paljon myös shantinahkatuotteita. Materiaalina
tinahka on kasvion vuohen parkkinahka. Perinteisesti shantinahka
ta kuin ekonahka. Se
parkittua. Shantinahka ei ole yhtä laadukasta
on myös huomattavasti halvempaa. Shantinahan hinta neliöjalalta (30,5
x 30,5 cm) on 63 rupiaa, ilman kromia parkittu naudannahka 170–250
rupiaa ja kromiparkittu 120 rupiaa.
Käsityöryhmissä tuotteet ommellaan tai liimataan kokoon ja
maalataan käsin. Usein nahkaan pakotetaan kuvioita. Näitä värikkäitä
intialaisia ja bangladeshilaisia nahkalaukkuja ja -pusseja myydään paljon
Etelä-Euroopan turistikohteissa paikallisena käsityönä. Niitä tehdään
monenlaisissa oloissa: hikipajoissa, mutta myös paremmin työehdoin
muun muassa WFTO:n jäsenyhteisöissä. Nekin kuitenkin ostavat tämän
nahan Intian suurista parkitsemokeskittymistä Chennaista ja Kanpurista, eikä parkitsemoiden työehdoista ja -oloista ole samalla tavoin
selvyyttä kuin Sheong Shi Tanneryn osalta.

Antti Markkanen
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Korjuukypsä
puuvilla.

Ompelija työssään
Rajlakshmin
puuvillatehtaalla.
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eidi Heikkinen on vieraillut kymmenen viime vuoden
aikana useilla intialaisilla viljelmillä, puuvillan jalostuslaitoksilla sekä tekstiilitehtailla. Eteläaasialaisen
maaseudun elämänmeno on tullut hänelle tutuksi reilun
kaupan tuottajayhteisöissä kiertäessä, Suomen World Visionin Intian
kehitysyhteistyöpäällikkönä toimiessa sekä Nepalissa asuessa ja pienyrittäjyyden sekä koulutuksen parissa työskennellessä. Koulutukseltaan Heidi Heikkinen on opettaja sekä yhteiskuntatieteiden maisteri.
Tänä talvena hän opiskeli hindin kieltä New Delhissä. Viime syksynä
Heidi selvitti Intiassa luonnonmukaisesti sertiﬁoidun puuvillan
arvoketjuun liittyviä yleisiä väittämiä, ja havaitsi ne ainakin osittain
paikkaansa pitämättömiksi myyteiksi.
Luomuviljelyssä tuholaisten torjunta on
ilmaista -kalliiden kemikaalien sijaan se
onnistuu nesteellä, jossa on neempuun
lehtiä, valkosipulia ja chiliä.

Myytti 1.
Puuvilla vaatii valtavat määrät vettä.

V

iljelijöiden mukaan tämä
väite ei itse asiassa pidä
paikkaansa. Heidän mukaansa
puuvilla ei pidä runsaasta kastelusta kerralla, vaan sille riittää
pieni jatkuva kosteus. On totta,
että Intiassa kouluttamattomat
ja oikeista viljelymenetelmistä
tietämättömät viljelijät käyttävät
kastelumetodina usein tulvakastelua, jossa ohjataan isolla
putkella suuri määrä vettä pellolle
ja annetaan kasvien seistä vedessä
kunnes vesi imeytyy tai haihtuu. Luomu- ja Reilun kaupan
organisaatioihin kuuluvat viljelijät

saavat koulutusta nimenomaan
vettä säästävistä kastelumenetelmissä, ja esimerkiksi puuvillan viljelijöiden osuuskunta
Chetna suosittelee viljelijöilleen
ainoastaan tippukastelua. Se
säästä vettä 50 prosenttia perinteiseen kasteluun verrattuna
ja 25 prosenttia sprinklereihin
verrattuna. Puuvillan maineessa
vettä tuhlaavana kasvina ei siis
välttämättä olekaan kyse puuvillakasvista sinänsä vaan viljelijöiden tarpeesta saada koulutusta
oikeiden viljely- ja kastelumenetelmien käytössä!

Luomuviljelyssä ruokakasveja voidaan
kasvattaa puuvillan seassa/lähellä, koska
kemikaaleja ei käytetä. Puuvillapellon
ympärillä olevat chilipensaat ja samettikukat karkottavat tuholaishyönteisiä
tuoksullaan.

Myytti 2.
Luomuviljelyssä sadot pienenevät.

T

ämä väittämä ei useiden
haastattelemieni viljelijöiden, niin ruokakasvien kuin
puuvillan viljelijöidenkin, mukaan
pidä paikkaansa. Kun maaperä ja
sen ravinteikkuus ja huokoisuus
palautuvat kemikaalien käytön
lopettamisen ja luomumetodien
käyttöönoton jälkeen, ovat sadot

kuulemma vähintään samat
kuin kemikaaleilla, yleensä siis
suuremmat! Maaperän kunnosta
riippuen tähän menee 3–6 vuotta.
Tapasin viljelijöitä, jotka ovat pystyneet jopa kaksin- tai kolminkertaistamaan satonsa luomutekniikoiden avulla ja palauttamaan
pohjaveden pinnan paremmalle

tasolle pienenevistä sateista huolimatta. Luomuviljely auttaa siis
maaseutuyhteisöjä mukautumaan
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin
sekä hillitsemään niitä. Viljelijät
pystyvät myös ansaitsemaan
selkeästi enemmän, koska suuria
summia ei tarvitse käyttää kemikaalien ostoon kuten ennen.
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Myytti 3.
Luomusertiﬁoinnin piiriin pääsee iso määrä ei-luomua puuvillaa.

Chetnan sertiﬁointipäällikkö
Heeralal ja Heidi
Heikkinen.

C

hetnan sertiﬁointipäällikkö
Heeralal johdatti minut läpi
luomupuuvillan sertiﬁointiprosessin lähtien puuvillan keräämisestä viljelijöiden pelloilta. Pääsin
näkemään dokumentit, jotka
täytetään eri vaiheissa niin Intian
valtiolle kuin luomusertiﬁkaattia
hallinnoivalle yritykselle, tässä tapauksessa hollantilaiselle Control
Unionille.

Viljelijät pitävät vuoden ympäri päiväkirjaa, johon he kirjaavat
viljellyn peltoalan tiedot. Kun sato
kerätään, merkitään todellisen
sadon määrä taulukkoon, johon
kirjataan myös viljelijän ja pellon
yksityiskohtaiset tiedot. Kun puuvilla kuljetetaan puhdistettavaksi
puuvillatehtaalle, merkitään seurantadokumenttiin yksityiskohdat
jopa rekan rekisterinumeroa ja

painoa myöten (auton ja kuorman
kokonaispaino – auton paino
= saadaan kuljetetun puuvillan
määrä). Sitten puuvillasta otetaan
satunnaisotannalla näytteitä, ja
ne lähetetään valtion hyväksymään laboratorioon tutkittaviksi.
Sieltä saatavasta dokumentista
näkyy, onko puuvillassa geenimanipuloituja ainesosia tai torjuntaainejäämiä. Tämän perusteella
voidaan valmistaa laatudokumentti (Quality control sheet).
Kun puuvilla on puhdistettu ja
pakattu, valmistetaan dokumentti,
jossa näkyvät myyjän sekä ostajan
tiedot ja ostetun puuvillan määrä.
Ostaja joutuu siis myös seuraavissa tuotantovaiheissa esittämään
nämä dokumentit, ja niin valtion
viranomaisilla kuin sertiﬁointitahollakin on mahdollista verrata
myyjän ja ostajan sekä tehtaiden
todistuksia sekä niiden päivämääriä, puuvillan alkuperätietoja, kilomääriä ja autojen rekisterinumeroita ristiin ja katsoa, täsmäävätkö
esimerkiksi puuvillan kilomäärät.
Myyntidokumentin lisäksi tiedot

myydystä puuvillasta päivitetään
viljelijän tiedot sisältävään ”Lint
transaction” -sertiﬁkaattiin.
Siihen merkitään ylijäämä, mikä
jäi ostajan ostettua tietyn määrän
puuvillaa – eräänlainen puuvillan
inventaarilista siis. Eli ennen kuin
puuvilla lähtee puhdistamosta
kehräämöön, värjäämöön ja ompelimoon, on erän seuraamiseksi
täytetty lähes 10 asiakirjaa ja tehty
laboratoriokokeet. Tämän jälkeen
raakapuuvillan ostaja aloittaa oman

prosessinsa. Sertiﬁointitaho vierailee viljelijöiden luona ja puuvillatehtaissa joka vuosi, keskustelee
työntekijöiden kanssa ja tekee
perinpohjaisen viikon kestävän
auditoinnin.
Voin sanoa, että itse ainakin
vakuutuin siitä, kuinka moninkertainen ja vaiheesta toiseen jatkuva
seuranta luomupuuvillaa koskee.
Ainakin se tekee ei-luomun puuvillan myymisen luomuna hyvin
vaikeaksi!

Viljelijän päiväkirja ja kuvallisia ohjeita luomukriteereistä.

Myytti 4.

Myytti 5.

Vaikka raakapuuvilla olisi sertiﬁoitu, sen
jälkeisestä tuotantoketjusta meillä ei ole tietoa.

Hyödyttävätkö luomu- ja Reilun kaupan sertiﬁointi
viljelijää tosiasiallisesti mitenkään tai voiko suomalainen
ostaja vaikuttaa omalla ostopäätöksellään?

M

Kehräyskoneesta vastaava Joshna on ylpeä työstään.
Entinen kotiäiti sai tehtaalla koulutuksen uuteen
ammattiin ja on tehnyt työtä nyt neljä vuotta.

Tekstiilituotannon
insinööriksi valmistunut Pragati
(tarkoittaa muuten edistystä!) on
toinen kehräämön
johtajista. Hän
painottaa johdon
avoimia ja reiluja
suhteita työntekijöihin.

yös luomupuuvillaa käsittelevät tehtaat sertiﬁoidaan vuosittain. Niillä pitää
olla omat tuotantolinjat luomun
käsittelyyn, jotta ”saastumista”
geenimanipuloidun tai kemikaalein käsitellyn puuvillan kanssa ei
pääse tapahtumaan. Lisäksi myös
tehtaiden tulee sitoutua eettisiin
periaatteisiin, kuten lapsityön
kieltoon, miesten ja naisten
samanpalkkaisuuteen, hyviin
työoloihin ja työturvallisuuteen
sekä säällisen palkan maksamiseen. Sagar Mills -tehtaassa,
jossa vierailin ja joka on toinen
Chetnan puuvillaa käsittelevistä
tehtaista, on lisäksi työntekijöilleen hyvä sairausvakuutus, jonka
turvin nämä pääsevät yksityiseen
sairaalaan sairastapauksissa.
Tehtaan johto ja työntekijät
korostivat hyvien keskinäisten
suhteiden merkitystä, sillä se
vähentää työntekijöiden vaihtuvuutta ja pienentää näin myös
työnantajan riskiä menettää
vaivalla kouluttamansa työntekijä.
Mm. Soil Associationin myöntämä luomumerkki tarkoittaa, että
kyseisen tuotteen koko valmistusketju pellolta värjäyksiin ja
kuljetuksiin on luomustandardien
mukainen.

C

hetna alkaa etsiä ostajaa viljelijöittensä puuvillalle heti siementen
istuttamisen jälkeen eli puoli vuotta ennen
kuin sato on korjattu. Varsinkin lyhytkuituisen luomupuuvillalle, josta voidaan
valmistaa karheampia kankaita kuten
pyyhkeitä, menekki on ollut laskussa viime
vuosina. Onneksi luomudenimin kysyntä
kasvattaa myös tämän puuvillan tarvetta,
sillä lyhytkuituista puuvillaa saadaan mm.
paikallisista puuvillalajikkeista, jotka soveltuvat kuumaan ja kuivaan ilmastoon ja
joita on viljelty tietyillä alueilla vuosisatoja.
Ramesh Meshram ja Vijay Gowam kertovat, että jos heidän puuvillalleen löytyy

ulkomainen ostaja, he saavat luomulisän
jokaiselta myymältään kilolta. Jos he eivät
saa myytyä puuvillaansa ulkomaisille ostajille, he joutuvat myymään sen paikallisilla
markkinoilla, missä kukaan ei välitä siitä
onko se luomua vai ei ja siksi he saavat siitä
alhaisemman hinnan.
Ostamiemme luomu- ja Reilun kaupan
sertiﬁoitujen puuvillatuotteiden määrällä
on siis suora vaikutus puuvillanviljelijöiden
tuloihin ja talousturvaan!
Teksti ja kuvat Heidi Heikkinen
Lue myös: Puhdasta puuvillaa, Maailmankauppalehti
4/2014 ja Puuvilla = vettä, myrkkyjä ja geenimuuntelua, Maailmankauppalehti 3/2012
Ramesh Meshram ja
Vijay Gowam (Murtijapur, itäinen Maharashtra) viljelevät harvinaisempaa, paikallista
puuvillalajiketta.
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Kujilla kerran
Taivaalla ei yhtään ylimääräistä tähteä.
Nainen pakkaa olemuksensa ja ymmärtää lähteä.
Vastaherännyt aurinko kirkastaa horisontin.
Apinalauma kolistelee katolla nelinkontin.
Avoimesta ikkunasta kutsuu kiihkeä Intia.
Kiemuraiset kujat, ei yhtään muistuta kotia.
Laiha mies hämmentää chaita sormellaan.
Tien ainut liikennemerkki on kallellaan.
Herkkä kaaos hurmaa, kerta kaikkiaan!
Ei kenenkään koira lipoo nälkäisiä huuliaan.

Kujilla kerran -valokuvanäyttely 1.–30.6.2016
Art Café Serendipity, Kauppiaankatu 30, 10320 Karjaa
Avajaiset 1.6.2016 klo 18

Namaste! Tervetuloa!

P

ipa Nikulan valokuvanäyttely on kesäkuun ajan
Karjaalla Art Café Serendipityssä. Kesällä osa näyttelyn kuvista
on esillä myös Maailmankauppa Kirahvissa Fiskarsin torin
kupeessa.
Valokuvat ”Kujilla kerran”
-näyttelyssä sisältävät tunnelmia
eri puolilta Intiaa. Pipa Nikula
aloitti Intiassa matkustamisen
jo neljännesvuosisata sitten.

Tässä ajassa Intian väkiluku on
ehtinyt tuplaantua. Ilmapiiri on
edelleen taianomainen ja näiden
onnekkaiden sattumien henkeä
Pipa on koonnut kuva-aarteiksi
nähtävillesi.
Pipa Nikula suunnittelee paraikaa myös kirjaa, joka sisältää
sekä Intian että Fiskarsin tuntuja
sanoin ja kuvin.
Näyttelytilana toimiva Art
Café Serendipity ("onnekas

sattuma") on tunnelmallinen
hirsiseinineen ja sen omenapuiden katveesta löytyy kodikas
pihaterassi, pihaleluja lapsille ja
esiintymislava. Jos olet onnekas,
näet kaksi raidallista kissaa makoilemassa samassa asennossa
lautapelihuoneen sohvalla.
Kuvat ja teksti Pipa Nikula
valokuvataiteilija
Fiskars
pipa.nikula@gmail.com
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Isoisä oli aina hereillä ennen kuin kukkokaan ehti kiekua, kun vielä
värit tunnustelivat maisemaansa. Usein seurasin häntä unesta samein
silmin peiton nurkasta, kun hän puhalsi tulta uuniin. Hitaasti syttyvässä
tulenkehrässä isoisän korvat kuulsivat valoa ja saivat hänet näyttämään
loistavalta velholta. Nähtyäni tämän, nukahdin uudestaan. Sitä paitsi,
isoisällä oli isot korvat, jotka eivät jättäneet sanaakaan kuulematta.
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Predan mangot

luovat tulevaisuutta lapsille

Pientuottajat istuttamassa PREDAn lahjoittamia mangon taimia.

Arvokas ekosysteemi kehittyy mangopuiden varjossa.

KUVA HEIKKI SALLINEN

Vuonna 1974 irlantilainen pappi, Isä
Shay Cullen, perusti järjestön nimeltä
PREDA Filippiineille. Toiminta on ollut
menestyksekästä ja maailmanlaajuisesti
noteerattua, ja Isä Shay onkin ollut useita kertoja
ehdolla Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi.
Oikeudenmukaisuuden edistäminen reilun
kaupan sekä sosiaalityön ja yhteiskunnallisen
vaikuttamisen keinoin jatkuu edelleen.

R

eilun kaupan mangot
ovat olleet merkittävänä tekijänä
taistelussa köyhyyttä
ja maaseudun autioitumista vastaan Filippiineillä. Sadat perheet
ovat saaneet reilun kaupan myötä
vakaat markkinat ja elannon
tuotteilleen.
PREDAN toimisto Olongapo
Cityn laitakaupungilla on turvapaikka- ja terapiakeskus seksuaalisesti hyväksikäytetyille lapsille.
PREDA on toiminut erityisesti
lapsiprostituutiota vastaan ja
lasten oikeuksien puolesta muun
muassa organisoimalla terapiaa
ja sosiaalityötä, valmistelemalla
uusia lakeja sekä toimimalla sen
puolesta, että rikoksentekijät
joutuisivat syytteeseen.
PREDAN reilun kaupan mangot ovat olleet isossa roolissa
lasten hyväksikäytön ehkäisyssä.

Mangot kypsyvät auringossa.

Vaikutettaessa prostituutioon
on usein voitava vaikuttaa myös
äärimmäisen köyhyyden vähentämiseen. Tämän vuoksi PREDA
on kehittänyt mangontuotantoa
maaseutualueilla.
Maaseudun autioituminen
käynnistää usein köyhyyskierteen,
kun ihmiset muuttavat suurten
kaupunkien, kuten Manilan
slummeihin. PREDA tarjoaa uusia
mahdollisuuksia jäädä maaseudulle. Esimerkiksi yhden mangopuun sato mahdollistaa vuosittaisen koulumaksun kahdelle
lapselle, joilla on näin paremmat
mahdollisuudet koulutukseen ja
tulevaisuuteen.
PREDAN mangot kypsyvät
luontaisesti ja ovat carabao-lajiketta, jonka väitetään olevan makein laadultaan. Paineelle herkkiä
hedelmiä kerätään vain käsin ja ne
käsitellään Profood-jalostamossa
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Reilu kauppa ja luonnonmukainen viljely
voivat poistaa äärimmäistä köyhyyttä
Isä Shay Cullen

Vuosia alhaalla olleet mangon
tuottajahinnat ovat reilun kaupan
myötä nousseet ja parantaneet
tuhansien viljelijöiden asemaa.”

Reilun kaupan ansiosta kylän lapsilla on edessään valoisa
tulevaisuus.

Hedelmiä pakkaamossa valmiina myyntiin.

tarkkojen kansainvälisten elintarvikehygieniaohjeiden mukaisesti.
Työntekijöille maksetaan
oikeudenmukaista palkkaa sekä
työsuhde-etuuksia. Pienviljelijät,
jotka omistavat vain muutaman
mangopuun, voivat myydä pienimmätkin hedelmät eteenpäin.
Niistä jatkojalostetaan monia
mangotuotteita.
Pientuottajat istuttavat nuoria
mangopuita joutomaalle, ja
PREDA antaa taimet ilmaiseksi
hyödyttääkseen viljelijöitä ja ympäristöä. Arvokas ekosysteemi voi
kehittyä mangopuiden varjossa.
Näin myös maaperän eroosio
hidastuu ja linnut ja eläimet
palaavat alueelle säätelemään
ekologista tasapainoa.
1990-luvun alun ensimmäisen
kuivattujen mangojen vientierän
jälkeen monet mangoviljelijät ovat
muuttaneet viljelyä luonnonmu-

kaisemmaksi. Kompostitalous ja
luonnollisten tuholaistorjuntatapojen suosiminen on säästänyt
paitsi rahaa myös edistänyt terveyttä ja elinympäristön tilaa.
Predan koko ajan kasvava ostovoima ja isommat mangoerät ovat
haastaneet aiemmin vallinnutta
hintakartellia. Vuosia alhaalla
olleet mangon tuottajahinnat ovat
reilun kaupan myötä nousseet ja
parantaneet tuhansien viljelijöiden
asemaa, myös muiden kuin reilun
kaupan viljelijöiden osalta.
PREDAN kuivattuja mangoja
on myyty yli 5 miljoonaa pakettia.
Yhteen 100 gramman pussiin käytetään 1,2 kiloa tuoretta mangoa.
Teksti Laura Hokkanen
Kuvat Dritte Welt Partner (dwp)
Lisätietoja
www.predafairtrade.net/
www.dwpeg.de
www.kehitysmaakauppa.org

T

unsin olevani tervetullut ja hyväksytty, kun
vuonna 1969 tulin Filippiineille irlantilaisena
lähetystyöntekijänä. Filippiiniläiset ovat älykkäitä, ystävällisiä ja ylpeitä ihmisiä, jotka kärsivät tänä
päivänä köyhyydestä, jonka juuret ovat siirtomaaaikojen poliittisessa ja taloudellisessa alistamisessa.
Tämä suuri epäoikeudenmukaisuus ja historiallinen vääryys on tehnyt maasta ”ikuisen köyhyyden”
valtion, jossa yksi prosentti väestöstä hallitsee muita.
Vielä tänä päivänä noin 140 eliittiperhettä tuhansine
ystävineen ja sukulaisineen pitää hallussaan kongressia ja kaikkia hallinnon ja talouselämän aloja.
Nämä harvalukuiset dynastiat hallitsevat yli sataa
miljoonaa ﬁlippiiniläistä. Vapauden toivo on vähäinen. Monilla dynastioista on juurensa Espanjan ja
Yhdysvaltojen siirtomaa-ajoissa. Tähän päivään asti
niiden poliittinen ja taloudellinen voima Filippiineillä
on murtumaton ja lähes kyseenalaistamaton. Ne
käyttävät taitavasti julkisuuden henkilöitä, urheilutähtiä, suosittuja laulajia ja näyttelijöitä poliittisina
sätkynukkeinaan.
Ne ovat pystyttäneet monopoleja ja hankkineet
huijaamalla ja korruptiolla valtavia maaomistuksia,
monopoliyrityksiä ja poliittista valtaa, jotka ovat
tuoneet tälle megarikkaalle eliitille suunnattomasti
varallisuutta ja armeijan ja poliisin hallinnan.
Jotkut vahvat perheet pyrkivät suurempaan
yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen. Mutta ne
ovat harvoja poikkeuksia.
On niitä, jotka sanovat vain väkivaltaisen vallankumouksen tuovan muutoksen. Toisten mielestä
jatkuva väkivallaton massaliike voi haastaa ja muuttaa
järjestelmän. Molemmissa on kuitenkin se vaara, että
harvainvallan kaatuessa talous romahtaa.
Muutosta odottaessamme voimme parhaamme
mukaan auttaa ihmisiä selviytymään ja saamaan
paremman elämän. Preda Fair Traden missio on näyttää
toisenlainen liiketoimintamalli, joka vähentää köyhyyttä ja todistaa, että hyvyys ja rehellisyys voivat tuoda
oikeudenmukaisuutta ja vaurautta. Kaiken liike-elämän
tulisi olla reilua ja rehellistä. Monet ovat, mutta harvat
työskentelevät suoraan sorrettujen parissa.
Predan kauppatapa perustuu rehellisyydelle,
oikeudenmukaisuudelle ja jakamiselle. Se on kauppaa,
joka hakee asiakkaita, jotka omantunnon syistä ovat
valmiita maksamaan reilun hinnan reiluin ehdoin ja
ihmisarvoa kunnioittaen tehdyistä tuotteista. Se on
yhteistyötä, jonka tavoitteena on edistää inhimillistä,
sosiaalista ja taloudellista kehitystä köyhimmissä
yhteisöissä. Se on kestävä tie kohti köyhyyden vähentämistä ja lopulta sen poistamista.
Ihmiset ovat köyhiä, koska he eivät omista maata,
heiltä puuttuu koulutus, työmahdollisuudet, riittävä
yhteisöö
palkka, yhteisöllinen
järjestäytyneisyys ja ooikeudenmukaiset
lait. He ov
ovat köyhiä vallassa
olevien ih
ihmisten ahneuden,
alistamisen ja riiston vuoksi.
Epätasa-ar Filippiineillä on
Epätasa-arvo
kasva sietämättökasvanut
m
mäksi.
Muutos on
epätodennäköinen. Dynastiat
eivät hyväksy
olemassaoloaan

uhkaavaa lakia.
Preda Fair Traden hankkeissa olemme pyrkineet
tuomaan kauppasuhteeseen arvoja, jotka muuttavat satojen tuottajien ja heidän lastensa elämän
paremmaksi. Sekä sadat käsityöläiset että mangojen, ananaksien ja muiden hedelmien viljelijät ovat
hyötyneet reilusta kaupasta. Oikeudenmukaisuuden
tuominen erittäin epäoikeudenmukaiseen maailmaan
on Predan tavoite.
Reilu kauppa on tuonut Zambalesin alueella, Luzonin saarella asuvan Aeta-alkuperäiskansan ihmisille
muun muassa vesihuollon sekä tuhansittain mangon
ja kahvin taimia, jotka nostavat heidän perinteisten
maidensa arvoa ja vahvistavat heidän oikeuttaan
maahansa metsän hakkaajia, kaivosyrityksiä ja
maanryöstäjiä vastaan. Myös mangojen pienviljelijät
Mindanaolla hyötyvät.
He saavat koulutusta järjestäytymisessä ja oikeuksiensa tuntemisessa. He oppivat luonnonmukaista
tuotantoa ja saavat lisätuloja bonuksista, joita Preda
maksaa tuotostaan pienviljelijöille.
Yhteistyössä Predan kanssa Aeta-alkuperäiskansan viljelijät ovat saaneet mangoviljelmilleen
luomusertiﬁoinnin.
Monet epäilivät, etteivät köyhät kykenisi koskaan
täyttämään EU:n ja saksalaisen luomusertiﬁoija
Naturlandin ja heidän aasialaisen partnerinsa ACT:n
tiukkoja vaatimuksia. He onnistuivat, vaikka siihen
vaadittiin 14,5 kg dokumentteja. Nyt sertiﬁointi takaa
heille vakaat markkinat ja korkean hinnan luomumangoilleen.
Paavi Franciscus on köyhien profeetta ja ympäristön suojelija. Hän on astunut historian näyttämölle puhumaan köyhien puolesta ja suojelemaan
maapalloa. Reiluus ja oikeudenmukaisuus on se, mitä
miljoonat köyhät tarvitsevat enemmän kuin mitään
muuta.
“Älkäämme pelätkö sanoa: haluamme todellisen,
rakenteellisen muutoksen,” paavi Franciscus kertoi
suosiotaan osoittavalle kansalle Santa Cruzissa,
Boliviassa. Hän viittasi ”epäoikeudenmukaiseen
talousjärjestelmän globalisaatioon, joka on sisäistänyt
asenteen voitontavoittelusta mihin hintaan tahansa,
välittämättä ihmisten syrjäytymisestä tai luonnon
tuhoutumisesta. Tämä järjestelmä on nyt sietämätön:
maatyöläiset pitävät sitä sietämättömänä, työläiset
pitävät sitä sietämättömänä, yhteisöt pitävät sitä
sietämättömänä ja ihmiset pitävät sitä sietämättömänä. Myöskään itse maa, sisar äitimme maa kuten
Franciscus Assisilainen sitä kutsuu, ei sitä siedä,”
paavi Fransiscus sanoi.
Myös meidän tulisi pitää sitä sietämättömänä ja
vastustaa tätä epäoikeudenmukaista riistoa reilulla
kaupalla ja työllä oikeudenmukaisuuden puolesta.
Mitä useammat ihmiset elävät oikeudenmukaista
elämää ja ostavat reilun kaupan tuotteita, sitä nopeammin pääsemme eroon äärimmäisestä köyhyydestä ja kaikki voivat elää onnellisempaa ja terveempää elämää.
Fr. Shay Cullen
Lyhennetty. Alkuperäisteksti englanniksi
http://wfto.com/news/fair-trade-and-organic-can-helpend-dire-poverty.
Lue lisää Isä Shay Cullenin artikkeleita englanniksi
Predan verkkosivuilta www.preda.org.
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Bangladeshin työlainsäädäntö on
muodollisesti sallinut
ammatillisen järjestäytymisen jo 1970-luvulta lähtien, jolloin
maassa ratiﬁoitiin
kansainvälisen työjärjestön ILO:n asiaan
liittyvät sopimukset.
Käytännössä vaateteollisuuden työläisten
järjestäytymisoikeutta
kuitenkin edelleen
sabotoidaan monin
tavoin, kertoo artikkelin kirjoittaja Abul
Hassan Rubel.

Naisia työssä
vaatetehtaan
kokoonpanolinjalla
Bangladeshissa.

Itsenäisten ammattiliittojen toimintamahdollisuuksista Bangladeshissa

Pitkä matka vielä kuljettavana

O

n tavallaan kummallista, että vielä vuonna 2016 joudumme
perustelemaan
ammatillisen järjestäytymisen
tarpeellisuutta Bangladeshissa.
Toki Bangladeshin teollisuuden
ja ammattiliittojen historia on
nuorta esimerkiksi Euroopan
maihin verrattuna. Niiden historia
maassamme on kuitenkin jo yli
50 vuotta vanha, ja ammattiliittojen johtamat liikkeet olivat itse
asiassa vahvoja vielä 1960- ja
1970-luvuilla. Teollisuuden ja
teollisuuden alojen ammattiliittojen historiassa onkin selvä katkos,
joka vaikutti ratkaisevalla tavalla
molempien kehitykseen. Sen
taustalla on alunperin Bangladeshin synty itsenäisenä valtiona,
myöhemmin sitä muokkasi ja
vahvisti maamme integroituminen kapitalistiseen kansainvälisen talouden järjestelmään.
Hahmottelen kyseisen kehityskulun pääpiirteet lyhyesti.
1. Itä-Pakistanin ajanjaksona
eli vuosina 1947-1971 olemassa
olleet teollisuuden tuotantolaitokset pohjasivat maataloustuotteiden, erityisesti juutin,
jalostamiseen sekä maataloudessa tarvittujen hyödykkeiden
valmistamiseen. Teollisuus oli
Länsi-Pakistanista (nykyinen Pa-

kistan) kotoisin olevien yrittäjien
omistuksessa ja valtio tuki sitä
voimakkaasti.
2. Tuolloinen työväenliike oli
maailman sosialististen liikkeiden ja aatteiden innoittama,
minkä lisäksi vasemmistolaisilla
järjestöillä oli vahvat siteet niin
ammattiliittoihin kuin työväenliikkeeseen laajemminkin.
Työväenliikkeen eri osilla ei ensi
alkuun ollut yhteyksiä senaikaisiin nationalistisiin liikkeisiin ja
kun yhteydet myöhemmin luotiin
tuli se merkitsemään työväenaatteen vesittymistä.
3. Bangladeshin itsenäistyttyä
vuonna 1971 kaikki merkittävät
teollisuusyritykset julistettiin
valtion omaisuudeksi riippumatta siitä, mikä oli alkuperäisten
omistajien kansallisuus. Valtaan
nousseen Awami League -puolueen jäsenet asetettin johtamaan
teollisuusyrityksiä ja tuotantolaitoksia vaikka heillä ei ollut mitään
teollisuuden johtamiskokemusta.
Tämän seurauksena maan tuolloista teollisuustuotantosektoria
johdettiin huonosti ja korruptio
rehotti. Myös monet ay-johtajat
olivat osallisia korruptiossa.
4. Ajanjaksoa 1970-luvun
lopusta lähtien on leimannut
teollisuusyritysten ja -laitosten
yksityistäminen, markkinoiden

vapauttaminen sekä erilaiset
kansainvälisten kehitysrahoituslaitosten vaatimat rakennesopeutusohjelmat. Harjoitettu politiikka on johtanut alun perin yhteisen
omaisuuden siirtymiseen
pilkkahinnalla yksityisiin käsiin,
sillä suurin osa yksityistetystä
teollisuudesta lopetti toimintansa
muutama vuosi omistajanvaihdoksen jälkeen. Ammattiliittojen
vallan väitettiin olevan kaikkien
ongelmien alku ja juuri.
5. Edellä kuvaillussa toiminKUVA WIKIMEDIA COMMONS / NARAYAN DEBNATH, DFID

Khaleda, yksi
Rana Plazan
tehdasonnettomuudesta
selvinnyt.

taympäristössä syntyi myöhemmin uusi teollistumisen vaihe,
jonka moottoreina toimivat globaali kysyntä sekä kansakuntien
välinen työnjako. Näillä uusilla
teollisuudenaloilla ja erityisesti
vientiin suuntautuneessa valmisvaateteollisuudessa ammatillinen
järjestäytyminen oli alusta alkaen
kielletty. Vaatetehtaiden työntekijöiden mahdollisuudet järjestäytyä ammatillisesti oli pitkä
prosessi, joka sisälsi niin työläisten väkivaltaisia mielenosoituksia

ja levottomuuksia työpaikoilla,
romahtaneita tehdasrakennuksia,
tuhoisia vaatetehtaiden tulipaloja
kuin myös kansainvälisen yhteisön painostusta.

Vuosi 2003
muutti tilanteen
Vuotta 2003 edeltäneen kymmenen vuoden aikana valmisvaateteollisuudessa oli ollut suhteellisen
rauhallista, mutta tuona vuonna
alan työläisten mielenosoitus
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pääkaupunki Dhakan viereisessä
Narayanganjin kaupungissa saavutti aivan uudet mittasuhteet ja
herätti jo maanlaajuista huomiota.
Työläisten protestointi oli alkanut
eräässä yksittäisessä tehtaassa
ja levisi kulovalkean tavoin myös
muihin alueella toimineisiin
saman alan tehtaisiin. Selkkauksen jälkeen valmisvaatetehtaiden
työläisten mielenilmaukset vain
kasvoivat noudattaen samaa
kaavaa: yhden tehtaan työläisten
mielenilmaus kaduilla saa muiden
tehtaiden työntekijät liittymään
mukaan. Mielenilmausten syyt
ovat liittyneet työntekijöiden
oikeuksien puolustamiseen ja
vaatimiseen: milloin syynä on
ollut työläisten kaltoin kohtelu,
kuten töihin sairaana pakotettujen työläisten työuupumuksesta
johtuneet kuolemat, työntekijöiden
kiduttaminen, seksuaalinen ahdistelu tai pakolliset ylityöt, toisinaan taas työläiset ovat vaatineet
palkkojen maksamista ajoissa,
palkkojen korotusta tai oikeutta
viettää lakisääteinen viikoittainen
vapaapäivä.
Usein mielenilmaukset ovat
muuttuneet väkivaltaisiksi siinä
vaiheessa kun tehtaiden omistajat ovat lähettäneet gorillansa
mielenosoittajien kimppuun tai
kun ”yleiseen järjestykseen ja
turvallisuuteen” vedonnut poliisi
on ampunut kovilla työläisten
joukkoon. Yritykset vaimentaa
työläisten protestointi väkivalloin on vain johtanut työläisten
mielenilmausten laajenemiseen
tehdasalueilta kaduille.

Kansainvälinen
painostus oli
kasvanut
erityisesti kahden
suuren tehdasonnettomuuden
jälkeen.”
Alun perin vaatetehtaiden
omistajat pyrkivät esittämään
protestoivat työläiset kurittomana
roskasakkina. Tämänlainen retoriikka muuttui kuitenkin melko
nopeasti tehtaiden johtoportaan
alettua puhua mielenilmauksista
salaliittona, jonka takana ovat
maan ulkopuoliset tahot. Ensi
alkuun väitettiin kyseessä olevan
salaliiton Bangladeshin valmisvaatesektoria vastaan. Vähitellen
salaliiton kohde muuttui: nykyään
standardiselitys on väittää, että
kyseessä on Bangladeshin valtiota
vastaan suunnattu salaliitto.
Salaliittoretoriikan mukaan valmisvaatetehtaiden työläiset ovat
itse tyytyväisiä osaansa, mutta
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perustaminen näyttää paperilla
helpolta, on sitä vaikeaa toteuttaa
käytännössä.”

Epäilyksia salaliitoista

Farkkujen hiekkapuhallusta käsin bangladeshilaisessa vaatetehtaassa.

ulkopuolelta tuleva provokaattorit
yrittävät kääntää heitä heidän
työnantajiaan vastaan. Näitä
väitettyjä provokaattoreita ovat
sekä paikalliset ay-aktiivit että
tuntemattomat ulkomaiset tahot.

Ongelmat olisivat
korjattavissa
Pikainen perehtyminen vaateteollisuuden työläisten edustajien esittämiin vaatimuksiin ja
esille nostamiin ongelmakohtiin
osoittaa selvästi, että ne ovat
käytännössä kaikki neuvoteltavissa
ja helposti sovittavissa, mikäli riippumattoman ay-liikkeen läsnäolo
ja aktiivisuus valmisvaateteollisuuden tehtaissa olisi sallittua.
Tätä eri ammattiliikkeet pitkään
vaativat ja yhtä pitkään omistajapuoli suhtautui siihen kielteisesti.
Kansainvälinen painostus oli
kasvanut erityisesti kahden suuren
tehdasonnettomuuden jälkeen.
Vuonna 2012 Tazreen Fashion
-tehtaan tulipalossa kuoli yli sata
ihmistä ja Rana Plaza -rakennuksen romahdus tappoi yli tuhat sata
työläistä. Lopulta paine hyväksyä
ammatillinen järjestäytyminen
kävi liian suureksi sekä tehtailijoille että maan hallitukselle. Itse
asiassa Bangladeshin työlainsäädäntö ei tähänkään saakka ollut
muodollisesti asettanut esteitä
ammatilliselle järjestäytymiselle
vaatetehtaissa, sillä maa oli jo
1970-luvun alussa ratiﬁoinut kansainvälisen työjärjestön ILO:n ammatillista järjestäytymisvapautta
ja järjestäytymisoikeuden suojelua
sekä kollektiivisen neuvotteluoikeuden periaatteiden soveltamista
koskevat yleissopimukset 87 ja 98.
Käytännössä vaateteollisuuden
työläisten järjestäytymisoikeutta
kuitenkin edelleen sabotoidaan
monin tavoin. Yksi näistä tavoista
on työvoimaministeriön vaatimus,

että työpaikkakohtainen ammattiosasto voidaan virallisesti hyväksyä
vain, mikäli siihen kuuluu vähintään 1/3 tehtaan rekisteröidyistä
työntekijöistä. Tämä puolestaan
selittää vaatetehtailijoiden haluttomuuden rekisteröidä työntekijöitä
pidemmiksi ajoiksi kerrallaan. Koska rekisteröityneenä pysyminen on
edellytys töissä olemiselle, pystyy
työnantajapuoli kätevällä tavalla
myös painostamaan rekisteröityjä
työntekijöitä olemaan liittymättä
ammattiliittoon.

Tappouhkaukset
ovat tavallisia
Human Rights Watch haastatteli vaatetehtaiden työntekijöitä
vuoden 2014 alussa julkaistua
raporttiaan varten. Työntekijöiden mukaan johtoportaan jäsenet
uhkailevat ja kohtelevat kaltoin
ammattiosastojen toiminnassa
mukana olevia työntekijöitä.
Tappouhkaukset olivat tavallisia. Raportti kertoo ay-aktiivien
pahoinpitelyistä, erottamisista ja
pakotetuista eroamisista. Raportin
mukaan työnantajapuoli oli myös
palkannut paikallisia gangstereita ahdistelemaan ay-aktiiveja
työajan ulkopuolella esimerkiksi
jälkimmäisten kotioloissa. Toisin
sanoen työnantajapuoli muodollisesti tunnustaa työläisten
oikeuden järjestäytyä mutta pyrkii
käytännössä silti estämään sen.
Ay-toiminnan vaikeuksista
valmisvaatesektorilla kertoo paljon
se, että johtavan hallituspuolueen
Awami Leaguen kontrolloiman
ammattiliiton Bangladesh National
Garments Workers Employeesin
(BNGWEL) puheenjohtaja kertoo
avoimesti medialle siitä, kuinka
työnantajapuoli sabotoi aktiivisesti
myös hänen johtamansa liiton pyrkimyksiä organisoida vaatetehtaiden työntekijöitä. Käytettyjä keino-

ja ovat tehtaissa ammattiosastoja
perustamaan pyrkivien työläisten
irtisanomiset ja lomauttamiset.
BNGWEL:n toimintaedellytykset
”virallisena” ammattiliittona ovat
aivan eri luokkaa kuin minkään
muun ammattiliiton, joten jos se
kohtaa moisia vaikeuksia työssään, muiden liittojen tilanne on
paljon huonompi. Vaatetehtaiden
työläisten oikeuksia ajavan Garments workers solidarity -järjestön puheenjohtaja Taslima Akhter
kertookin järjestön kohtaamista
vaikeuksista heidän pyrkiessään
muodostamaan ammattiliittoja
vaatetehtaissa: ”Organisoijiemme
on lähtökohtaisesti vaikea päästä
edes käymään tehtaiden alueella,
sillä omistajat ja heidän kätyrinsä pitävät heitä joko vakoojina tai vehkeilijöinä. Olemme
yrittäneet selittää pomoille, että
työntekijöiden järjestäytymisen
ja ammattiosaston toimikuntien
salliminen tehtaissa olisi hyödyksi
molemmille osapuolille. Tehtaiden
tuottavuus ja toiminta kohentuisivat. Muutamaa poikkeusta lukuun
ottamatta he eivät kuitenkaan ole
olleet halukkaita neuvottelemaan
kanssamme tai edes kuuntelemaan, mitä meillä on sanottavana. He päinvastoin aiheuttavat
ongelmia niille työläisille, jotka
liittyvät liittoihin. Toinen merkittävä ongelma liittyy ammattiliittojen eriarvoiseen kohteluun. Maata
johtavan Awami League -puolueen, sen läheisten liittolaisten ja
suurten ulkomaisten toimijoiden
tuesta nauttivien ammattiliittojen
on suhteessa paljon helpompi
organisoida ja saada hyväksytyksi
tehdaskohtaisia ammattiosastoja.
Mainitut tahot eivät kuitenkaan
useimmiten ajattele työntekijöiden parasta, ja lisäksi heillä
on aivan liian pitkälle menevä
yhteisymmärrys työnantajapuolen
kanssa. Vaikka ammattiliittojen

Vaikka ammattiliittojen historia
Bangladeshissa on jo yli puoli
vuosisataa vanha, ovat valmisvaatetehtaiden työntekijöiden
kohtaamat haasteet ja ongelmat
tyypillisiä alkuaskeliaan ottavalle
ay-toiminalle. Tämän lisäksi
työläiset ja itsenäisten ammattiliittojen toimitsijat joutuvat
toiminnassaan kohtaamaan
niin maata johtavan puolueryhmän pyrkimykset kontrolloida
valmisvaatetehtaiden työväkeä
kuin kansainväliseltä pääomalta rahoitusta saavat järjestöt,
joilla on pakottava tarve perustaa
ammattiosastoja voidakseen siten
perustella tarpeellisuutensa ulkomaisille tukijoilleen ja varmistaa
rahahanojen auki pysymisen
myös jatkossa. Työnantajapuoli
suhtautuu myönteisesti viimeksi
mainittuihin järjestöihin, sillä
niiden hampaattomuus sopii hyvin työnantajapuolen tarpeeseen
osoittaa ulkomaisille ostajille ja
näiden palkkaamille tarkastajille
noudattavansa uusia määräyksiä
mitä tulee ammattiosastojen
perustamisen sallimiseen omistamissaan tehtaissa.
Vallitsevien olosuhteiden
puitteissa toimiminen ei ole
itsenäisille ammattiliitoille
helppoa. Mikäli jollakin oikeasti
jäsenistönsä oikeuksien puolesta taistelevalla ammattiliitolla
on mitään yhteistyötä muiden
maiden työväenliikkeiden kanssa,
on se työnantajapuolen retoriikassa heti merkki Bangladeshia
vastaan suunnatusta salaliitosta.
Ironista kyllä työnantajapuolelle
ei tuota ongelmia toimia yhteistyössä sellaisten järjestöjen
tai liittojen kanssa, jotka saavat
suoraan tukea kansainväliseltä
pääomalta tai maailman mittakaavassa tärkeiltä valtioilta kuten
Yhdysvalloilta. Itsenäisten, omien
jäsentensä edut priorisoivien ammattiliitojen tulee olla riittävän
vahvoja voidakseen taistella jäsenilleen turvalliset ja terveelliset
työolot sekä siedettävän elämän.
Valmisvaatetehtaiden työntekijöillä tämä unelma odottaa
edelleen toteutumistaan.
Abul Hassan Rubel
Kirjoittaja on ympäristö- ja oikeudenmukaisuuskysymyksiin erikoistunut
pedagogi ja kansalaisaktiivi, joka toimii
Dhakassa sijaitsevan, varattomille lapsille
opetusta tarjoavan Amader Pathshala -koulun rehtorina.
Käännös Johan Ehrstedt
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Kouluun ilmoittautumisen jälkeen pidettiin juhlat, jossa lapset mm. kertoivat tarinoita. African Young Voice -televisio uutisoi tapahtuman.
Vasemmalla Ripsta Culture GEDO:n jäsen Mr.Cyril F. King.

Koulunpenkiltä maailmalle
– Kiilan Koulu Sierra Leonessa
Vuosi sitten ebola-uutiset järkyttivät maailmaa. Huomio kiinnittyi hetkeksi
maailman köyhimpiin maihin. Onko mahdollista tehdä jotain ebolan takia orvoksi
jääneiden lasten hyväksi? Viime lokakuussa Anna ja Sorie Obai Kamara veivät
perille Kick Ebola Out of Africa -hyväntekeväisyyskampanjassa saadut lahjoitukset. Samalla sai alkunsa Kiilan Koulu.

T

asainen palmujen ympäröimä kenttä, ihmisiä
istumassa kentän reunoilla, savesta tehtyjä
taloja, siistiä ja raikasta ilmaa…
Tällainen näky odotti meitä, parin
tunnin pölyisen ja kuoppaisen
ajomatkan jälkeen Sierra Leonen
pääkaupungista Freetownista.
Matkalla auto oli moneen
kertaan pysäytetty matkustajien
kuumeen mittausta varten. Muutamaan kertaan piti myös nousta
autosta ja kävellä pesemään ja
desinﬁoimaan kädet. Ebola ei
ollut vielä kokonaan voitettu, eikä
ollut kovin kauan siitä kun koulut,
kirkot ja yökerhot olivat suljettuja
ja kaikenlaiset yleisötapahtumat
kiellettyjä.
Mabron kylä, nyt rauhallinen
ja viihtyisä, kärsi pahoin ebolasta. Siihen kuoli 83 henkeä, joka
10. kyläläinen. Asukkaita on nyt
728. Monet lapset jäivät orvoiksi,
menettivät toisen tai molemmat
vanhempansa. Siksi tulimme
juuri tänne perustamaan koulua ja
tuomaan Kick Ebola Out of Africa
-hyväntekeväisyyskampanjassa
saatuja tavaralahjoituksia. Nimit-

täin koulua ei ole lähimaillakaan,
eikä kukaan kylän lapsista ole käynyt koulua. Syitä on monia. Lapsia
on aivan valtavasti, ja maaseudulla

kouluverkko ei ole kattava. Maaalue koululle hankittiin kesällä, ja
nyt on aika käynnistää koulu.
Tervetuliaisseremonioiden

Kick Ebola Out of Africa kampanjan lahjoituksia jaetaan Mabron kylässä, jossa
joka 10. kyläläinen kuoli ebolaan. Lahjoituksena saatiin myös koulutarvikkeita
tulevalle koululle.

jälkeen kenttä on täynnä ihmisiä.
Heitä on saapunut myös viidestä
lähikylästä. Kyläpäällikkö ottaa
kovaäänisen ja pyytää lapsia
järjestäytymään kouluun ilmoittautumista varten. Pienimmät
ovat 3–4-vuotiaita ja vanhimmat 14-vuotiaita. Pienimpiä
jännittää; ehkä syynä on sekin,
että monet näkevät valkoihoisen
ihmisen ensimmäistä kertaa.
Lapset saavat kynän ja kouluvihon ilmoittautumisen jälkeen.
Nimiä kertyy pitkä lista. Puhumme siitä, miten toivomme ja
uskomme koulun voivan tuoda
iloa ja onnea koko kylälle ja sen
tulevaisuudelle.
Tämä onkin enemmän
totta kuin osaisi edes kuvitella.
Koulukieli Sierra Leonessa on
nimittäin englanti, maan virallinen kieli. Oppimalla lukemaan ja
kirjoittamaan englantia on täällä
todella mahdollista tehdä loikka
savimajasta maailmankansalaiseksi. Köyhyydestä huolimatta
kehitys on saapunut myös Sierra
Leoneen kännyköiden ja kattavien
verkkojen muodossa. Vaikka vain
2 prosentilla ihmisistä on pääsy
internetiin, noin 77 prosentilla
on kännykkä – ja yhä useammalla nimenomaan älypuhelin.
Niinpä tässä maassa, jossa ei ole
juurikaan sanomalehtiä alhaisen
lukutaidon takia, voi päästä tietoon käsiksi, kunhan oppii lukuja kirjoitustaidon.

Toiveet ovat korkealla ja hymy
herkässä. Koulun perustamisen
kunniaksi pidetään koko illan
kestävät juhlat. Musiikkia, tanssia,
tanssi- ja juoksukilpailuja lapsille
– kunnes ilta pimenee täysin ja on
aika lähteä.

Ruohonjuuritason
kehitysyhteistyötä
Koulu aloitti toimintansa tammikuussa 2016 tilapäisessä suojassa.
Oppilaita on 173, opettajia kaksi ja
yksi lastenhoitaja joka pitää huolta
pienimmistä. Seuraava vaihe on
pysyvän koulun rakentaminen.
Tähän asti on päästy tavaralahjoitusten, muiden muassa koulutarvikkeiden, vapaaehtoistyön ja
oman rahoituksen voimin. Myös
paikalliset opettajat ovat tehneet
talkootyötä.
Tukea haettiin ulkoministeriön
kansalaisjärjestöjen väliseen yhteistyöhön myöntämistä rahoista.
Viime vuonna koko tuki kuitenkin
peruttiin Suomessa olevan taantuman takia. Nyt koulun rakentamiseen kerätään varoja muun muassa
tuotemyynnillä.
Täällä on onneksi mahdollista
rakentaa ja toimia suomalaisittain
pienelläkin rahalla. Kustannusarvio kuusihuoneiselle koululle,
jossa on opettajanhuone sekä
pihalla käymälä, kaivo ja aita
pihan ympärillä, on 20 000 euroa.
Opettajan palkka on 100 €/kk tässä
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Mikä Sierra Leone?
Tilastojen ulkopuolelta

S

ierra Leone on pienehkö, länsiafrikkalainen valtio, jonka historia liittyy orjakauppaan. Sijainti ja
otollinen satama tekivät siitä yhden
orjakaupan keskuksista, jonka kautta
lähti tuhansittain (yli 2000 orjaa vuodessa) Atlantin toiselle puolelle.
Toisaalta sen pääkaupunki
Freetown perustettiin vuonna 1787
englantilaisten hyväntekijöiden ja
orjakaupan vastustajien aloitteesta
paikaksi, jonne vapautetut orjat saattoivat palata ja aloittaa uuden elämän. Freetowniin saapui entisiä orjia
myös Yhdysvalloista ja Jamaikalta.
Vuodesta 1808 lähtien Sierra
Leone oli Brittien alusmaa, josta se
itsenäistyi vuonna 1961. Maassa käytiin yli 10 vuotta kestänyt sisällissota,
joka päättyi vasta 14 vuotta sitten.
Nyt maata johtaa presidentti Ernest
Bai Koroma.
Vuosina 2014–2016 Sierra Leonea
koetteli ebola-epidemia. Sierra
Leone oli pahiten kärsineitä maita.
Maaliskuuhun 2016 mennessä ebolaan oli kuollut lähes 4000 henkeä ja
sairastunut reilut 14 000.
Nimensä Sierra Leone sai vuonna
1462, jolloin portugalilainen löytöretkeilijä Pedro da Cintra löysi Freetownin niemimaan ja nimesi sen rannikolla olevien vuorijonojen mukaan.
Pinta-alaltaan maa on noin viidennes
Suomesta mutta asukkaita on 6,2
miljoonaa. Väestö on nuorta, lähes
puolet väestöstä on alla 18-vuotiaita ja
elinikää ei ole luvassa kuin 50 vuotta.

Sierra Leone on maailman köyhimpiä maita. YK:n kehitysjärjestön
UNED:n inhimillisen kehityksen mittarilla Sierra Leonen oli viime vuonna
maailman 8. vähiten kehittynyt
valtio (181/188). Suomi saa sijaluvun
24. Muutama vuosi ennen ebolaa
(2011) keskimääräiset tulot asukasta
kohden olivat 1780 USD, mikä on
4,6 % suomalaisten keskituloista
samana vuonna. 56 % väestöstä elää
alle köyhyysrajan tuloilla (1,25 USD/
vrk). Arviolta 40% lapsista on aliravittuja ja noin joka neljäs lapsi kuolee
ennen kuin täyttää viisi vuotta.
Sierra Leone arvioidaan maaksi,
jolla on tarjota maailman 10. vähiten
mahdollisuuksia kansalaisilleen. Kriteereinä on käytetty turvallisuuteen,
hallintoon, vaurauteen ja talouteen
liittyviä tekijöitä ja mm. lukutaitoa.
Sierra Leonessa aikuisista osaa lukea
44 %. Koulua käydään keskimäärin vain reilu 3 vuotta ja yli puolet
aloittaneista keskeyttää koulunkäynnin. Perusruokaa on riisi erilaisilla
lisukkeilla. Noin 2/3 osaa väestöstä
asuu maaseudulla ja saa elantonsa
maataloudesta.

Lapset ilmoittautuvat kouluun. Pöydän takana kylän päällikkö Obai Kamara.

Teen tätä työtä koska haluan auttaa
näitä lapsia, jotka ovat jääneet
orvoiksi ebolan takia.”
maassa, jossa työssäkäyvistä yli
4/5 ansaitsee päivässä alle 2 USD.
Koulun pihalle tulee myös
puutarha. Siinä lapset voivat opetella käytännössä, miten kasvattaa
oma ruokansa ja oppivat samalla
ymmärtämään ruuantuotannon
merkityksen laajemmassa mittakaavassa. Kummikouluyhteistyö
antaa puolestaan lapsille mahdollisuuden kommunikoida ja
luoda yhteyksiä vieraan kulttuurin
lasten kanssa.
Hankkeen isä on Sierra Leonesta itsekin kotoisin oleva Sorie

Obai Kamara, taiteilijanimeltään
Obi Phrase. Hän haluaa tehdä
voitavansa maa jälleenrakentamiseksi ebolan jäljiltä:
– Teen tätä työtä koska haluan
auttaa näitä lapsia, jotka ovat
jääneet orvoiksi ebolan takia, saamaan paremman tulevaisuuden,
antamalla heille mahdollisuuden
koulutukseen. Haluan palauttaa
hymyn takaisin heidän kasvoilleen ja antaa toivoa tulevaisuudesta, jossa myös heidän potentiaalinsa voidaan hyödyntää koko
valtion hyväksi. Haluan että he

Vierailin viime syksynä ensimmäisen
kerran mieheni kotimaassa. Tilastoihin tutustuin tässä laajuudessa vasta
matkan jälkeen. En väitä että tilastot
valehtelevat, mutta tästä tilastollisesta ja todellisestakin köyhyydestä
huolimatta sain kohdata suurta
vieraanvaraisuutta, ystävällisyyttä ja
huomaavaisuutta sekä nauttia maan
ilmaisuvoimaisesta ja elävästä kulttuurista; musiikista, tanssista sekä
ihmisten hienosta puhe- ja esiintymistaidoista. Kohteliaisuudet ja
hyvät tavat olivat sääntö. Sydämen ja
kulttuurin rikkauttahan ei tilastoilla
pystytäkään mittaamaan.
On ilo ja kunnia olla mukana luomassa näille lapsille mahdollisuuksia
auttaa itse itseään niin, että he
voivat osallistua täysivaltaisina, lukuja kirjoitustaitoisina oman tulevaisuutensa rakentamiseen. Niin moni
hyvinvointiin liittyvä asia näyttää
nimittäin nivoutuvan luku- ja kirjoitustaitoon. Talven mittaan olen myös
jatkuvasti törmännyt uutisointiin
suomalaisesta ”maailman parhaasta”
peruskoulusta. Olisiko siinä Suomen
lahja maailmalle, yleisen luonto- ja
ympäristötietoisuuden ohella? Toivon sydämestäni, että Sierra Leonen
vaakunaan kirjoitetut Unity – Freedom – Justice - yhtenäisyys, vapaus ja
oikeudenmukaisuus tulevat todeksi
maan kansalaisille.

Kiilan koulut
Sierra Leonessa ja Karjaalla

M

abron Kiilan koulun kummikoulu on karjaalainen Kiilan koulu,
jonka rehtori Antti Jyrkkänen kuvailee koulujen yhteistyön
merkitystä näin:
– Suomen Kiilan koulussa on 220 oppilasta, joista yli 20 prosenttia
puhuu kotonaan jotain muuta kuin Suomen virallisia kieliä. Monikulttuurisuuden halutaan näkyvän, mutta samaan aikaan olevan osa
tavallista arkea. Koulun markkinoilla aina syyskuussa haluamme tarjota
mahdollisuuden eri kulttuureille olla näkyvillä ja kertoa omasta kulttuuristaan.
– Juuri tänä aikana, kun maailmalla on hätää, terrorismia ja turvattomuutta, koulujen kansainvälinen yhteistyö on yksi tärkeimpiä ennakkoluulojen vähentäjiä. Kun lapsella on ”tuttuja” esim. afrikkalaisessa
koulussa, hän näkee tilanteen itselleen paljon läheisempänä. Näin sekä
suomalaisilla että esim. sierraleonelaisilla lapsilla on mahdollisuus kasvaa osaajiksi tulevaisuuden monikulttuuriseen yhteiskuntaan.
– Jonain päivänä koululaiset Sierra Leonen Kiilan koulussa ja Suomen
Kiilan koulussa voivat olla yhteydessä toisiinsa internetin välityksellä. He
ratkovat yhdessä ongelmia ja hyödyntävät toistensa vahvuuksia. Tämä ei
toteutune aivan lähi tulevaisuudessa, mutta on varmasti osa tulevaisuutta. Lasten piirustusten vaihto on ensimmäinen askel. Koulumatka,
välitunti ja juhlat.....näistä asioista olisi hienoa saada lapset jakamaan
kertomuksiaan.
– Uskon, että yhteistyö avaa silmiämme sille, että vaikka meillä on
hieno peruskoulu, me voimme aina oppia yhteistyöstä. Kokemukseni
Etelä-Afrikasta ovat saaneet minut ymmärtämään, että meillä täällä
Suomessa on kadotettu jotain, joka on tärkeää. Se on yhteisöllisyys.

Anna Kamara

saavat elää taas normaalia arkea.
Obi on Sierra Leonen Euroopan musiikkisuurlähettiläs. Hänen Help Ebola Orphans -albuminsa
tuotto käytetään Kiilan Koulun
tukemiseen.
Vierailimme ja työskentelimme myös Yams Farm:ssa sijaitsevan Billnäs Finland koulun
hyväksi sekä ebolan koettelemassa Rokupr kylässä maan pohjoisosassa. Siellä on nyt varattuna 2
hehtaarin maa-alue kyläyhteisön
kehittämistä varten.

”Tarvitaan kylä
kasvattamaan lapsi”
(afrikkalainen sanonta)
Sierra Leonen presidentin kanslian diasporayksikkö on taustatukena ja monitoroimassa yhteistyötä. Toiminnassa on sitouduttu YK:n kestävän kehityksen
periaatteisiin. Diasporatoimiston
kautta on myös solmittu kontaktit
kahteen yhteistyötahoon: Hope 4
ebola-orphans -säätiö rakentaa
kestävän kehityksen periaatteilla
pienkyliä orvoille ja heistä huolehtiville paikallisille. Embracing
Children Adoption Service taas
auttaa hädänalaisimpia lapsia
saamaan kodin.
Anna Kamara

Karjaan Kiilan koulun oppilaat kirjoittivat tervehdyksiä vietäväksi
oppilaille Sierra Leoneen koulun syysmarkkinoilla.

Ripsta Culture Gedo in Finland ry
• koordinoi Kiilan Koulun rakentamista ja tukemista Sierra Leonessa.
• työskentelee kenialaisen ja sierraleonelaisen sisarjärjestönsä kanssa
erityisesti naisten ja lasten aseman parantamiseksi, sekä rauhan,
koulutuksen ja kulttuurivaihdon edistämiseksi.
• järjestää monikulttuurisia tilaisuuksia kouluissa sekä rummutus- ja
tanssiopetusta ja tunteja lapsille.
• etsii kummikouluja ja osallistujia kummilapsitoimintaan.
Fb: Ripsta Culture Gedo in Finland
https://holvi.com/shop/ptw7Yr/ - Help Ebola Orphans -CD:n tilaukset
Youtube: GEDO.ﬁ -esittely Kenialaisesta koulusta
Email: ripstaculturegedo@gmail.com
Tiedustelut: p. 041 5076574

Anna Kamara on Fiskarsissa asuva FM ja puutarhuri. Obi Phrase on Sierra Leonen
Euroopan musiikkisuurlähettiläs. Hänen albuminsa Help Ebola Orphans tuotto
käytetään Mabron Kiilan Koulun tukemiseen.

Palautusosoite: Maailmankauppojen liitto ry, c/o Saloranta, Muuramentie 35 B 4, 40950 Muurame

REILUN KAUPAN TOIMIJOITA

R

eilun kaupan takuujärjestelmissä on tarkoin
määritetyt kriteerit ja
uskottava valvonta.
Reilun kaupan tultua tunnetummaksi on Suomenkin markkinoille ilmestynyt kasvava joukko
yrityksiä, jotka markkinoivat
tuotteitaan reilun kaupan periaatteiden mukaisina välittämättä
siitä, määritteleekö reiluuden ja
valvooko toimintaa yritys itse
omien näkemystensä ja taloudellisten intressiensä mukaan vai
jokin riippumaton taho.
Reilu kauppa ei ole kehitysyhteistyötä, mutta sillä saavutetaan samoja asioita, joita
kehitysyhteistyötoimijat tekevät
koulu-, terveydenhoito- ja muissa
hankkeissaan. Rahoitus ei tule
kehitysapuna vaan omasta elinkeinotoiminnasta.

World Fair Trade Organization WFTO
www.wfto.com
Kansainvälinen reilun kaupan yhteistyöjärjestö, jonka jäseninä on sekä globaalin
etelän tuottaja- ja vientiyhteisöjä, että
rikkaissa maissa toimivia reilun kaupan
yhdistyksiä ja -yrityksiä. WFTO:n kauppaa
käyvillä jäsenillä on kaikilla sama valvontamenettely. Ne ovat kaikki reiluun kauppaan sataprosenttisesti sitoutuneita. Osa
niistä käyttää tuotteissaan WFTO:n logoa,
osa omia logojaan, kuten Gepa Fair+, EZA,
DWP Welt Partner, Fair+Bio.

Maailmankauppojen liitto ry *
www.maailmankaupat.ﬁ
Maailmankauppojen liiton jäsenkriteerit täyttävät reilun kaupan myymälät
tunnistat tästä merkistä. Maailmankauppojen liitto on vuonna 1985 perustettu
kehitysmaa- ja maailmankauppojen

yhteistyöelin. Se on WFTO:n jäsen.
Maailmankauppoja löydät Rovaniemeltä, Oulusta, Raahesta sekä kesällä
Fiskarsista. Maahantuojana, kahvinpaahtimona ja tukkuna toimii Tampereen
kehitysmaakauppa. Lisäksi kehitysmaaja maailmankauppayhdistyksiä ilman
säännöllisesti auki olevaa kauppatilaa
toimii useilla paikkakunnilla.
Maailmankaupoissa myytävät kehitysmaatuotteet ovat WFTO:n jäsenistöltä
ja/tai niillä on joku seuraavista sertiﬁoinneista.

Fair Trade International (FLO) -logo
www.reilukauppa.ﬁ
Tunnetuin ja suurin kehitysmaiden reilun
kaupan tuotteiden sertiﬁoija, jonka
kriteereitä useimmat muut pitävät omina
minimitasoinaan.

Small Producers’ Symbol -logo
www.spp.coop
Pienviljelijöiden oma reilun kaupan
merkki. Syntyi vastauksena reilun kaupan
laajentamiselle koskemaan suurtilojen
tuotteita. Pyrkii saamaan takaisin sen
pienviljelijöiden markkinointiedun, mikä
alun perin oli reilun kaupan tavoitteena.

Ecocert Fair Trade -logo
Ecocert Fair Trade, www.ecocert.com
Luomu- ja reilun kaupan merkki kehitysmaiden ja OECD-maiden tuotteille.

Merkkiviidakon perusteellisempaan tutustumiseen
befair.be ja International Guide
to Fair Trade Labels
(http://fairworldproject.org/
wp-content/uploads/
2015/05/guide-label-anglaisWeb.pdf )

Naturland Fair -logo
www.naturland.de
Luomu- ja reilun kaupan merkki kehitysmaiden ja OECD-maiden tuotteille.
Fair for Life -logo
Fair for Life, www.fairforlife.org
Luomu- ja reilun kaupan merkki kehitysmaiden tuotteille, OECD-maiden
tuotteille erillinen For Life -merkki.

* Katso Maailmankauppojen liiton
jäsenkauppojen yhteystiedot ja
aukioloajat tarkemmin osoitteesta
www.maailmankaupat.ﬁ
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on luettavissa myös näköispainoksena verkossa osoitteessa
www.maailmankaupat.ﬁ/lehti.
Voit myös tiedustella lehden aiemmin ilmestyneitä numeroita
maailmankaupoista tai osoitteesta lehti@maailmankaupat.ﬁ!

Reilun kaupan
erikoislehti
jo
vuodesta 1984.

RO

14

ai aist
aa
Vaphitysm kiol pala
ke an lu villa aitiin
Lohjseokahlua H
Ly okou
ek

ön jä
äsity

k
at
isen satam at
alila vat vat mam
oi
Nep llen kirja
spir
Este an in
Ghan

ista
Maustekasve
eyttä
aromeja, terv
ja elantoa

Ihmis
AN
PALESTIIN
LLA
MARATONI

in ha

uho ja
jen nousu,
Mikroluottoensä jättämä tuho
asta
vanavete
– siivuja maailm

luan

P H stä kuluttajalle
DAST
PUU
UVIL
LAAA
ne

e murehtii
Huolinukk
puolestasi

LI- A
an merkki
SO ST
NEN
asi
LAI A Tervetullut WFTO:n reilun kaup
JA UDE
l
orta
A LÄPI
U
arep
raco
a
PIUARUOK REILUUTTO
Kuv
fe C
IK ISU
O
ETJUN
I
Ca
T
A
E OUL
OTANT K
TU
–KAAR
K
D

Minäk

Jou
ajaa
arjest lukoriste
a suo
malaiset – Bang
een jou ladesh
Reilu
lujuh in
sti sie
laan
me

Privatis
g och
motstånerin
d i Ban
Faces – Viim gladesh
valssin jälk eisen
een
Reilua kaup
paa

LIIT IN otteita
UL
FISKER
ARSIK
SSAMILLA

Pizza-slices

ja käsityötu

Halpa vaate
– halvempi
ihmiselämä?
Toisenlaista
tekstiilituotantoa
Bangladeshissa

TEKSTI EJÄ
MYANMIL
ARISTA

Reilun kaupan erikoislehti jo vuodesta 1984.

Maailmankauppa Kirahvi
Verkkokauppa osoitteessa
www.maailmankaupat.ﬁ/kirahvi
Kesäpuoti Fiskarsin ruukissa avoinna
1.5.–30.8. ma–su 11–18.
p. 045 129 4336
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Reilua kauppaa • Rättvis handel
Fair Trade • Fairer Handel • Comercio justo
Commerce équitable • フェアトレード

Maailmankaupat – reilua kauppaa ihmisiä ja ympäristöä kunnioittaen

