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Pitsaa ja politiikkaa

R

uokapalstallamme
sivuilla 6–7 leivotaan Aurinkopitsa.
Reseptin lisäksi
esitellään pitsan eksoottisempien
ainesosien taustaa: palestiinalaista oliiviöljyä ja aurinkokuivattua
tomaattia Canaan Fair Tradesta,
kuivattua mangoa ﬁlippiiniläisestä
lapsiprostituution vastaista työtä
tekevästä PREDAsta ja aurinkokuivattua luomuananasta BioUgandasta.
Pakastepitsoista tai kotona
satunnaisista kaupan hyllyltä
poimituista ainesosista kootusta
pitsasta onkin jo vaikeampaa
ymmärtää minkälaisten tuotantoolosuhteiden, tuoteketjujen ja yrityskulttuurien puolesta rahoillaan
äänestää. Finnwatchin Halvalla on
hintansa -raportissa tammikuussa 2013 nostettiin esiin vakavia
ihmisoikeusloukkauksia suomalaisten kauppojen omille merkeille
ananasmehutiivistettä valmista-

neessa thaimaalaisessa Natural
Fruit tehtaassa. Raportti perustui
Andy Hallin kenttätutkimuksessa
keräämiin työntekijähaastatteluihin. YK:n ihmisoikeusraportoijat
ovat lähettäneet Thaimaan hallitukselle selvityspyynnön Finnwatchin tutkimien ananastehtaiden
työoloista.
Natural Fruit pyrkii vaientamaan kritiikin. Se haastoi Andy
Hallin oikeuteen. Yhtiö on vaatinut
Hallilta yli seitsemän miljoonan
euron korvauksia. Mikäli hänet
todetaan syylliseksi, seurauksena
voi olla myös seitsemän vuoden
vankeustuomio. Korruptoituneen
maan eliittiin kuuluvan tehtaanomistajan nostaman oikeusjutun
päätöstä odotetaan 29.10.2014.
Maailmankauppalehti 20 vuotta sitten -palstalla Olli Tammilehto
kaipaa vuoden 1994 artikkelissaan
silloiselta reilun kaupan liikkeeltä
selkeästi poliittisempaa otetta ja
vaihtoehtoa suuryrityksille. Tänä

syksynä kirjoittamassaan kommentissa Tammilehto allekirjoittaa
20 vuoden takaiset mielipiteensä
ja nostaa esiin yhtenä nyt ajankohtaisena poliittisena kysymyksenä
TTIP neuvottelut:
Tälläkin hetkellä ministerit ja
taloudellisten ulkosuhteiden osasto
käyvät kulissien takana neuvotteluja
kaupan ja kansainvälisen talouden
epäreiluuden lisäämiseksi. Yksi tällainen
hanke on TTIP eli Transatlantic Trade
and Investment Partnership (PohjoisAmerikan ja Euroopan maiden välinen
kauppa- ja investointikumppanuussopimus), joka siirtäisi entistä enemmän
valtaa ylikansallisille yhtiöille ja niiden
käsissä oleville yhdysvaltalaisille
”valvonta”viranomaisille ja kahlitsisi
ratkaisevasti Suomen ja EU:n ympäristö- ja kauppapolitiikkaa.
Samoilla linjoilla on professori
Martti Koskenniemi YLEn verkkosivuilla 19.9.2014:
Jos valtio muuttaa sopimuksen
tultua voimaan sosiaali-, kilpailu-,

työ- tai ympäristölainsäädäntöään,
voi ulkomainen sijoittaja kohdistaa
vaatimuksia, jos lainsäädäntömuutokset
kohdistuvat sijoittajan saavuttamiin
etuihin. (…) Valta siirtyy hallituksilta ja
parlamenteilta ylikansallisille yrityksille
ja välimiehinä toimiville juristeille. Jos
tämä toteutuu, voi se johtua vain siitä,
ettei yksityiskohtia tunneta julkisuudessa.
Kaupan kassalla voimme
äänestää euroillamme Predan,
BioUgandan ja Canaan Fair Traden
tapaisten yritysten puolesta, joissa
taloutta ja yritystoimintaa ajaa
ihmisten hyvinvointi. Politiikkaa
se on sekin – konkreettista ruohonjuuritason kauppapolitiikkaa.
Kuluttaja loppujen lopuksi kuitenkin määrää sen, mikä tavarabisneksessä oleva yritys elää ja mikä
ei. Aina kuluttajalla ei kuitenkaan
ole aitoa valinnan mahdollisuutta,
on ostettava sitä, mitä tarjolla on ja
mihin rahat riittävät.
Maailma ei kuitenkaan muutu
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Suomen ensimmäinen
luomu- ja reilun kaupan
vaatteisiin erikoistunut
verkkokauppa, Karmashop, tarjoaa laatua ja
tyyliä.
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Juuttiputiikin tuunauspajassa Oulun taiteiden
yönä reilujen kassien
tarinoihin punoutui uusia
sävyjä.
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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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ANNA PALAUTETTA!

Mikä miellytti, mikä ärsytti, mikä
puhutti tai mikä herätti lisää
kysymyksiä tässä lehdessä?
Arvomme kaikkien 5.11.2014 mennessä lehteä kommentoineiden kesken
50 euron lahjakortin Maailmankauppojen verkkokauppoihin.
Lähetä vastauksesi osoitteeseen
lehti@maailmankaupat.ﬁ tai soita
palautteesi numeroon 045 1294 336.
Edellisen numeron palautekilpailun voitti nimimerkki Hiisu
Jyväskylästä.
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.
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yksin kaupan kassalla, ja talous
on paljon muutakin kuin yksityinen kulutus. Poliittiset päätökset
asettavat kaikelle raamit. Jossain
määrin poliittisiin päätöksiin voi
vaikuttaa äänestämällä, mutta
pelottavaa on, että kulisseissa
tapahtuu TTIP-sopimuksen valmistelujen tapaisia junailuja, joilla
suuryritysten etuja ajavat ”kansan”
edustajat yrittävät siirtää entistäkin enemmän valtaa ylikansallisten yritysten eduntavoittelulle

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

Maailmankauppalehden vuosikerran tilausmaksu
on 12 euroa. Tilaus tehdään maksamalla se tilille
IBAN FI42 8000 1670 9285 07 ja kirjoittamalla viestikenttään tilaajan nimi ja osoite. Osoitteenmuutokset voi tehdä joko suoraan liiton toimistoon tai
internetissä: www.maailmankaupat.ﬁ/lehti.
JULKAISIJA
Maailmankauppojen liitto ry
Världsbutikernas förbund rf
c/o Saloranta,
Muuramentie 35 A 2,
40950 Muurame
p. 045 670 5645
liitto@maailmankaupat.ﬁ
www.maailmankaupat.ﬁ

Lue lehteä netissä ➔ www.maailmankaupat.ﬁ/lehti

TOIMITUSKUNTA
Päätoimittaja
Antti Markkanen
anttimark@gmail.com
p. 041 454 8912
Toimitusneuvosto
Riitta Lehtonen
Laura Hokkanen
Kati Hjerp
Emilia Pippola
Anna Räihä
Antti Markkanen
Johanna Uusiranta

Taittaja
Heikki Sallinen / Logopolis Graphic Design
Paino Botnia Print, Kokkola
Painos 31 500 kpl
ISSN 1455–6987
Kannen kuva
Palestiinan maraton juostiin ensimmäistä kertaa
keväällä 2013. Reitti kulkee palestiinalaisille
tärkeän symbolin, paluun avaimen, läpi.
Kuva Mimmi Nietula.
Jakelu
Tilaaja- ja tapahtumajakelun lisäksi tämä lehti
jaetaan Raahen, Siikajoen, Lumijoen, Limingan,
Kiimingin, Haukiputaan, Hailuodon, Kempeleen ja
Oulunsalon talouksiin. Lehteä on myös saatavilla
Kehitysmaa- ja Maailmankaupoista kautta maan.

2/2014

3

VISIITTI

Mallikelpoinen

O

sallistuin keväällä seminaariin, jonka juontajana toimi tunnettu
suomalainen mediapersoona.
Edeltävällä viikolla seminaaria
organisoinut järjestäjä havahtui
tajuamaan, että heillä ei ollut
tietoa lounaalla tarjottavan lohen
alkuperästä. Ensin ajattelin, miten
esimerkillistä paneutumista nykyaikaisen seminaarin järjestämiseen, ruoan alkuperää kun niin
kovasti kysellään. Mutta esimerkillisyys olikin pelkoa: seminaarin
julkkis-juontaja oli esiintynyt
monessa paikassa Itämeren lohen
suojelemisen puolestapuhujana.
Millaisen maineen seminaari
saisikaan, jos juontaja haastaisi
järjestäjien vastuuttomuutta juontokommentissaan lounaan jälkeen! Kalan alkuperä olisi saatava
selville ja homma uomilleen.

I

tselleni kohtaaminen seminaarijärjestäjän kanssa
jäi pyörimään mieleen pelon ja
esimerkin voimasta. Käyttäisinkö
itse hyödyksi vaikutusvaltaani,
jos olisin julkkis? Toimisinko
esimerkkinä sellaisten asioiden
puolesta, jotka vaativat itsevarmuutta ja ihmisten pinttyneiden
rutiinien rikkomista? Uskaltaisinko puhua tärkeistä asioista, vaikka
ne eivät olisi minun julkisuuteen
tuloni alkuperäinen syy? Vastaisiko puheeni myös toimintaani?
Osaisinko hyödyntää mediaa ja
tarjottua julkisuutta tuodakseni
mielipiteeni ja toimintatapani
esille? Säilyisinkö uskottavana,
kunnioitettavana järjen äänenä
vai hihhuloivana, missimäisenä
poliittisten pisteiden kerääjänä?
Tai miksi puhua vain julkkiksena olemisesta? Todellisuudessa esimerkin voima toimii jo
kotoisassa, tavisten seurassakin
tai työyhteisössä. Lapseni huutelee pyörän takaosasta kovaan
ääneen, jos jollakin puuttuu
pyöräilykypärä – käsityksensä
pyöräilykypärän merkityksestä
hän on oppinut mallin ja loogisen
selityksen avulla. Se on äidin
esimerkin mukaisesti toimimista,
jota ei ole tullut vielä mieleenkään
kyseenalaistaa. Rohkeutta hän
tarvinnee toimintatavalleen vasta
kymmenen vuoden päästä, kun
mitataan se, uskaltaako yläkoulun pihaan ajaa kypärä päässä.
Jos hän uskaltaa, joku muukin
voi seurata esimerkkiä, luokitella
järjen muotinäkökulmien edelle.

KUVA JONI HOKKANEN

tai käytännön. Ymmärrämme
matemaattisen kaavan, historian, vaarat ja mahdollisuudet,
kun suhteutamme ne aivoihin
esimerkin avulla. En voi käsittää
miljoonien ihmisten kärsimystä,
mutta ymmärrän, kun minulle annetaan esimerkkitarina yhden ihmiskohtalon vaiheista ja hädästä.
Esimerkki tuo ihmisen lähemmäs
omaa elämismaailmaani ja antaa
konkreettisen tavan ymmärtää.

E
Usein vasta esimerkki auttaa meitä
ymmärtämään ja hyväksymään
jonkin vaikean teorian tai käytännön.”
Silloin tällöin myös työyhteisössäni kohtaan kommentteja, jotka
hakevat minulta ikään kuin hyväksyntää ja hyvien pisteiden noteeraamista, kun kommentoija on
lokeroinut minut jonkin esimerkillisen toiminnan kannattajaksi:
milloin joku tulee kerskailemaan,
kuinka on jättänyt kahvikupin
tassin ottamatta – kun säästetään luontoa vähemmällä tiskillä,
milloin joku haluaa kertoa, kuinka
osti reilun kaupan kahvin, vaikka
halvemmallakin olisi selvinnyt.
Ehkä minä olen heidän silmissään
henkilö, jolta kannattaa anastaa
ﬁksuuspisteitä tietyissä tilanteissa, vaikkeivät he olisikaan
niin sisäistäneet toimintaansa
säännölliseksi tai arvopohjan
mukaiseksi toiminnaksi.

todistaa, etteivät poliitikot toimi
kuten puhuvat. Toisaalta henkilö,
joka uskaltaa puolustaa heikompiaan metrossa kaikkien muiden
ollessa hiljaa, saa meidän omatuntomme ainakin hetkellisesti
värähtämään tunteesta, miten
mallikelpoisesti hän toimikaan –
miksi en minäkin.
Usein vasta esimerkki auttaa
meitä ymmärtämään ja hyväksymään jonkin vaikean teorian

simerkkiä voidaan käyttää
myös tarkoituksellisesti harhaanjohtavana retorisena vaikutuskeinona. Kärsivien näkökulmassa
huomio halutaan kiinnittää varsinaisesta asianytimestä, ratkaisua
vaativasta epäkohdasta tai ilonkiljahduksia tarjoavasta onnistumisesta, tarkoituksellisesti toiseen
epärelevanttiin esimerkkiin:
kärsivien joukkoon, jotka kärsivät,
koska toisilla menee hyvin. Se on
ikään kuin tapa hyökätä muiden
uudistusehdotusten kimppuun
ja vähätellä toisten aikaansaamaa edistystä. Lehdistössä tämä
ilmenee mieluummin katastroﬁen
kuin parannusten raportoimisena
– jopa niin, että parannuksesta
raportoitaessa kerrotaan henkilöstä, joka on joutunut kärsimään tapahtuneen vuoksi. Jos
vaikkapa syrjäseudulle kohoaa
tuhansia työpaikkoja synnyttänyt

uusi tehdas, media nostaa esille
mökinmummon, joka on joutunut
muuttamaan upouuteen kotiin,
pois yrityksen tieltä.

O

n myös niitä kärsiviä,
jotka eivät koskaan nouse
esimerkeiksi, koska niiden tarinoiden esilletuonti jää sensuurin,
rahan tai pelon varjoon – tai
niiden tarinoiden kuulijat eivät
täytä sensaatiolevikkisten lehtien
lukijamäärävaatimuksia tai vielä
merkittävämpää: ne kärsijät ovat
meidän onnemme ja elintasomme
vaalijoita huonompine oikeuksineen, palkkoineen tai elinolosuhteineen. Esimerkkitarina kultakaivoksen, kännykkäteollisuuden,
vaatetusteollisuuden, teeplantaasin, banaanitilallisen, jalkapalloompelijan tai puuvillapellon
työntekijöistä voisivat hyvinkin
olla esimerkkejä välttämättömästä
tarpeesta muuttaa kulutustamme,
asenteitamme ja vaatimuksiamme. Mutta montako mallikelpoista
kansalaista, rohkeaa toisinajattelijaa, muiden oikeuksia peräänkuuluttavaa ihmisesimerkkiä
tarvitsisimme, jotta niistä syntyisi
massaliikehdintä ja muutos?
Laura Hokkanen
Kirjoittaja toimii yliopettajana Mikkelin
ammattikorkeakoulussa ja innostuu aina
enemmän esimerkistä kuin sen taustalla
olevasta teoriasta.

KUVAKULMA
Kuva Oxfam / MaishaPlus 2012

A

ristoteles käyttää esimerkkiä, exemplumia, esimerkkikertomuksena, jossa kerrottuun
tapaukseen liittyy jokin myyttinen
hahmo tai suurmies. Sen tehtävänä on tukea esitetyn väitteen
vakuuttavuutta vetoamalla kertomuksen käsittelemän henkilön
mallikelpoisuuteen. Ja totta: määrittelemme yhä mallikelpoisuuden
ja arvostetun henkilön toiminnan
avulla sitä, millä perusteella itse
saamme luvan toimia tai olla
toimimatta lakien ja sääntöjenkin viidakossa. Jos poliitikko jää
kiinni veronkierrosta, on helpompi päätyä lopputulemaan, että
on kohtuutonta vaatia mallikelpoisuutta meiltäkään: esimerkki

Perinteisesti Tansaniassa naiset tekevät maatöitä, mutta eivät voi omistaa maata itse. Sisar Martha Waziri on paikallisten miesten vastustuksesta huolimatta saanut hankittua viljelyyn 18 aaria joutomaata. Nyt hänen viljelmillään
kukoistavat muun muassa sokeriruo'ot, perunat ja banaanit, ja moni kylän nainen on seurannut Marthan esimerkkiä.
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Eko
yrittäjyyden
sietämätön
keveys

T

yylikäs ulkonäkö, ekologiset
materiaalit ja
eettiset valmistusolot
olivat kolme tärkeää kriteeriä,
jotka Antti Kahilakoski ja Heidi
Heikkinen asettivat tuotteilleen,
kun he vuonna 2007 perustivat
Suomen ensimmäisen luomu- ja
reilun kaupan vaatteisiin erikoistuneen verkkokaupan, Karmashopin.
– Emme kuitenkaan halunneet olla vain kauppa, joka
myy tavaraa. Halusimme saada
mahdollisimman paljon tietoa
tuotteitamme valmistavista ihmisistä, työllistää heitä ja tiedottaa
kuluttajan vaikutusmahdollisuuksista Suomessa. Oman kehitysmaakokemuksemme lisäksi yritys

koske reilun kaupan puuvillasta
valmistettuja tuotteita. Vuosiraportista käy ilmi, että viime
vuonna puuvillatuotteiden myynti
supistui ja niitä myytiin kolmella
miljoonalla eurolla. Aikaisemmista vuosiraporteista näkee,
että vuonna 2011 reilun kaupan
puuvillasta valmistettuja tuotteita
myytiin 5,9 miljoonalla eurolla
ja vuonna 2009 myynnin arvo oli
7,7 miljoonaa euroa. Samalla kun
viimeisten viiden vuoden aikana
reilun kaupan tuotteiden kokonaismyynti on kaksinkertaistunut
ja reilun kaupan yleinen tunnetKauppa ry edustaa vain yhtä (Fair
Trade International/FLO) nykyisin tuus on lisääntynyt, niin reilun
kaupan puuvillasta valmistettujen
jo lukuisista reilun kaupan sertituotteiden myynti on pudonnut 61
ﬁointijärjestelmistä, ja raportoi
prosenttia!
vain oman sertiﬁointimerkkinsä
Viime vuonna Bangladeshisomaavista tuotteista. Muut reilun
sa sortunut vaatetehdas Rana
kaupan merkit ovat saaneet SuoPlaza kuolonuhreineen sai paljon
messa vasta vähän jalansijaa.
huomiota osakseen, ja usean ison
– Karkeasti myynnin arvo
kaksinkertaistui 5 vuoden aikana – vaatemerkin epäeettiset valmistusolosuhteet ovat olleet myös
hienoa! Antti ja Heidi toteavat.
Mutta vaikka monen reilun kaupan tasaisesti julkisuudessa viimeistuotteen myynti kasvaa Suomessa ten viiden vuoden aikana.
– Valitettavasti nämä uutiset
ja uusia tuotteita tulee markkieivät näytä vaikuttaneen laajemnoille tasaisesti, se ei ikävä kyllä

syntyi, kuten niin moni muukin
yritys, omasta tarpeesta ja markkinoilla havaitusta aukosta, yrittäjät kertovat seitsemän vuoden
kokemus takanaan.
Viime talvena he päättivät
ottaa pienen aikalisän yrityksen
kanssa, ja lopettaminenkin kävi
mielessä. Millaista ekoyrittäjän
taival sitten on ollut?

Reilu kaupan tunnettuus
ei ulotu puuvillaan
Reilu Kauppa ry:n vuosiraportista
voi lukea reilun kaupan tuotteiden
myynnin kasvaneen Suomessa
tasaisesti monta vuotta peräkkäin – vuodesta 2009 vuoteen
2013 tuotteiden myynnin arvo oli
kasvanut 86,9 miljoonasta eurosta
156,8 miljoonaan euroon. Reilu

KUVA PANTS TO POVERTY

Pants to Povertyn
alusasumallistoa.
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min asiakkaiden kulutustottumuksiin tai ainakaan ne eivät ole
nostaneet reilun kaupan puuvillan kulutusta Suomessa, Antti ja
Heidi kertovat.

jäivät kuitenkin vuosiksi takaalalle, kun todellisuus yrityksen
vaatimasta ajasta paljastui.

Verkkokauppiaan on
oltava moniosaaja

Lopettaminenkin
kävi mielessä
– Seitsemän vuoden yrittäjyyden
jälkeen päätimme viime talvena
ottaa pienen aikalisän yrityksen
kanssa, Antti ja Heidi kertovat.
– Moni kenties aavisteli, että
verkkokaupan osalta tauosta puhuminen tarkoittaa samaa kuin,
että yritys lopettaa toimintansa.
Näin on nimittäin käynyt usealle
vastaavanlaisen ”ilmoituksen”
tehneelle suomalaiselle ekoyrittäjälle. Perustaessamme verkkokauppaa Suomessa ei toiminut
yhtään ekologisiin ja eettisiin
vaatteisiin sekä asusteisiin
keskittynyttä toimijaa. Tämän
jälkeen uusia yrittäjiä on tullut…
ja mennyt. Tässä pieni lista
yrityksistä, jotka ovat lopettaneet
tai muuttaneet toimintamuotoansa alkuperäisestä: Monoshop,
Pants to Poverty
-alusvaatteiden
pakkaus on
valmistettu kierrätyspuuvillasta
Armstrong
Knitting Millsin tehtaalla.

Uudistunut verkkokauppa.
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Vihreät Vaatteet, Idun’s Apple,
Greenstreet, The Greendress, Ethic, Inti Fashion, Uppveg, Missqa,
Genteclothes sekä Naava. Nämä
yritykset ovat varmasti olleet alkutaipaleella perustajiensa toteutuneita haaveita, mutta ikäväksi
toiminta on myöhemmin syystä
tai toisesta loppunut.
– Meidänkin kohdallamme lopettaminen kävi keväällä mielessä. Verkkokauppayrittäjyys tuntuu
varmasti monen mielessä helpolta
ajatukselta, mutta voimme kertoa,
että se vaatii vähintäänkin yhtä
paljon työtä kuin kivijalkakaupan ylläpitäminen. Yritystä on
hoidettu toisten töiden ohessa
ja tuntui, ettei aikamme riitä
täysipainoiseen yrityksen
luotsaamiseen ja
samalla sen kehittämiseen. Voimamme
alkoivat yksinkertaisesti loppua. Keväällä
verkkokaupan ”sulkiessa ovensa” tuntui,
että meille ”avautui
uusi ovi”. Kaikki se aika,
jonka aiemmin päivätöiden jälkeen käytimme
yrityksen asioiden hoitamiseen, vapautuikin kokonaan
meille itsellemme. Keltanokkina
yritystä perustaessamme sanoimme liiketoimintasuunnitelmaamme arvioineelle konsultille, että
yrittäjyyden suoman vapauden
myötä voimme harrastaa ja urheilla enemmän. Omat harrastukset

– Verkkokaupan sivusto vaatii
yllättävän paljon päivittämistä,
jota emme tähän ryhtyessämme
osanneet arvata, Antti ja Heidi
kertovat. Uudet tuotteet on tilattava yleensä vuosi etukäteen, jotta
reilun kaupan tuottajayhteisöillä
on tarpeeksi aikaa valmistukseen.
Kristallipallosta olisi nähtävä millaiset tuotteet olisivat suomalaisten asiakkaiden mieleen seuraavan
vuoden sesonkina.
Aina valmistajienkaan sesongit
eivät mene yksi yhteen Suomen
sääolojen kanssa, vaan esimerkiksi
kevätmalliston tuotteet saattavat
tulla myyntiin kun Suomessa
on vielä lumi maassa. Myyntiin tulevat tuotteet on luotava
verkkokaupan sivuille ja niihin on
saatava sellaiset tuotekuvat, joiden
perusteella asiakas saa parhaan
mahdollisen kuvan tuotteesta.
Sekä verkkokauppaa, että uusia
tuotteita on luonnollisesti markkinoitava ennen kuin asiakkaat
löytävät tuotteet.
– Tämän jälkeen alkaa verkkokauppa-yrittäjän fyysinen aherrus,
kokeneet yrittäjät kertovat. On
tuotteiden mittaamista ja asiakaspalautteisiin vastaamista, tilausten
käsittelyä ja tuotteiden paketointia
sekä postitusta, kirjanpitoa sekä
tiedottamista. Vaateala on varmasti yksi haastavimmista; ”one
size doesn’t ﬁt all” eli kokovaihtoehtoja on oltava yhdellä tuotteella
vähintään viisi, lisäksi värivaihtoehtoja on useita. Vaikka tuotevalikoimamme onkin laaja, yleensä
toistasataa tuotetta, saatetaan
meitä verrata isoihin halpavaateketjuihin, joihin verrattuna valikoimamme toki on pienempi.

Kannustus synnytti
uudistuneen
Karmashopin
Reilun kaupan vaatteiden saatavuus Suomessa on erittäin
huono, ellei jopa olematon.

– Osin tästä syystä päätimme
kesän aikana, että verkkokaupan tarina ei pääty vielä, vaan
käärimme hihat ja ryhdymme
uudistamaan verkkokauppaa –
pyrkimyksenä taata reilun kaupan
sertiﬁoitujen (WFTO sekä Fair
Trade International) vaatteiden
saatavuus Suomessa sekä luoda
asiakkaille entistä toimivampi
nettikauppa.
Uudistettu Karma.ﬁ-verkkokauppa avautui tauon jälkeen
syyskuun alussa. Tavoitteena
on, että myös suomalaisten olisi
mahdollista pukeutua eettisesti ja
ekologisesti valmistettuihin vaatteisiin päästä varpaisiin, tietäen
mistä vaatteet ovat tulleet ja kuinka ne on valmistettu. Suomesta
on mm. jälleen saatavilla myös
reilun kaupan luomupuuvillasta
valmistettuja Pants to Povertyalusvaatteita.
– Tehdessämme kesällä päätöksen, että jatkamme yritystä, oli
täysin selvää, ettei yritys voi jatkaa
samalla tavalla kuin aiemmin –
siihen voimamme yksin ei riitä,
vaan tarvitsemme mukaan ihmisiä
laajentamaan toimintaamme ja
tunnettuuttamme, yrittäjät toteavat nyt.
– Uskomme, että moni toimintansa lopettanut ekoyritys on
törmännyt resurssien vähyyteen ja
yrittäjien omien voimien loppumiseen. Seuraava askel Karmashopille yritysmuotojärjestelyjen
jälkeen on osakeannin järjestäminen, jossa tarkoituksemme
on kerätä yritykselle toiminnan
kasvattamiseen vaadittavaa pääomaa. Näemme, että yritykselle
luotu vakaa pohja ja uskollisten
asiakkaiden luottamus mahdollistaa toiminnan kasvattamisen alan
johtotähdeksi Suomessa, mutta
se vaatii enemmän resursseja ja
panostuksia niin ajallisesti kuin
taloudellisestikin.
Antti ja Heidi toivottavat asiakkaat tervetulleiksi tutustumaan
uudistuneeseen Karma.ﬁ-verkkokauppaan, ja jos kiinnostusta
riittää, myös tulemaan mukaan
kasvattamaan Reilun
kaupan vaatteiden
ja asusteiden
saatavuutta
Suomessa.
Riitta Lehtonen
Tuotekuvat
Karmashopin valikoimissa olevia
People Tree - ja
Pants to Poverty
-tuotteita
Karmashop
www.
karma.ﬁ

KUVA PEOPLE TREE

Pants to Poverty -tuotteet valmistetaan Armstrong Knitting Millsin tehtaalla Tiruppurissa Intiassa. Pelkästään
luomupuuvillaa käyttävällä tehtaalla on SA8000 sertiﬁointi.

– Näin eettisiä ja ekologisia
vaatteita jälleenmyyvänä yrityksenä voi olla tyytyväinen, että
asiakaskuntamme lienee ostoksissaan hieman harkitsevampaa
kuin suurten halpavaateketjujen
asiakkaat, sillä meille tulevien
asiakaspalautusten määrä ei ole
onneksi niin suuri kuin heillä
kuuluu olevan.
Kuinka paljon rahaa elinkelpoisen vaatteita myyvän nettikaupan aloittaminen vaatii?
– En osaa sanoa, koska tätä
ei ole kokeiltu käytännössä. Joka
tapauksessa ajattelemme, että jos
on lähdössä liikkeelle esimerkiksi
pelkällä Finnveran tarjoamalla
ensiyrittäjän tai naisyrittäjälainalla (30 000–40 000 €), kannattaa miettiä kaksi kertaa. Sillä
ei välttämättä saa hankittua niin
suurta ja monipuolista varastoa,
että syntyisi tarpeeksi myyntiä
ja riittävän nopea varastonkierto
kaikkien kulujen sekä yrityksen
perustamiseen otetun lainan
maksamiseen.
– Kaikille avoimia eko- tai eettisten yritysten tilinpäätöstietoja
tarkastelemalla selviää, että vain
harva yritys on saanut toimintansa voitolliseksi. Useat ovat selvästi miinuksella ja velkaisia tai juuri
nollatuloksen tuntumassa. Huomattavaa on sekin, että vain harva
ekoyritys on maksanut kunnollista palkkaa yrittäjälle/yrittäjille.
Näin on myös Karmashopin laita;
olemme saaneet yritystä varten
otetut lainat maksettua ja toiminnan voitolliseksi ainoastaan sen
avulla, että olemme suurimman
osan aikaa olleet toisissa töissä ja
saaneet palkkamme sieltä. Yritys
on meillä mennyt aina etusijalle
ja jokainen liikenevä penni on
satsattu aina uusiin tuotteisiin ja
tilauksiin oman palkan sijaan.
– Monesti yrittäjien kuulee
lausuvan ajatuksen, johon meidän
on helppo samastua; yritys on
kuin oma lapsi. Kun jonkin asian
eteen on tehnyt kaikkensa, niin
lopettamispäätöksen tekeminen
on vaikeaa. Ilmoittaessamme
hengähdyshetkestämme saimme
paljon yhteydenottoja ihmisiltä,
jotka olisivat kiinnostuneita sijoitttamaan Karmashop-yritykseen jaa
olemaan mukana toiminnassa.
Ilokseen Antti ja Heidi saivat
huomata, että yritys on vakiinnuttanut paikkansa vastuullisten kuluttajien tietoisuudessa
Suomessa ja sillä on suuri joukkoo
sitoutuneita kanta-asiakkaita.
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RUOKAA REILUSTI

Pizza-slices
– siivuja maailmasta
S

uomen Kuvalehti uutisoi
11.3.2013 pakastepitsan
tarinasta: tuhansista
kilometreistä, jotka kertyvät
pitsan ainesosien reissatessa
suomalaisten kotien ruokapöytiin. ”Yksinkertainenkin teollinen
valmisruoka on kymmenistä
osista koottu kokonaisuus, jossa
on ainesosia, ainesosan ainesosia
ja ainesosan ainesosan ainesosia”,
toteaa toimittaja Jarmo Raivio.
Pitkä välimatka voi olla
ekologinen pulmakohta, mutta
kilometrien mukana hämärtyy
usein myös tuotteen alkuperä ja
elintarvikkeiden ainesosia viljelelleiden, käsitelleiden ja pakkaavien
aaavien
ammattilaisten ihmisoikeuksien
siien
ja työolojen läpinäkyvyys. Ma
Maaaailmankauppalehti leipoi pitsan
a
an
hyödyntäen muutamia suomalaimaalaisissa maailmankaupoissa myyy
yytäviä raaka-aineita ja tutustuen
u
uen
näiden ainesosien alkuperään
ä ja
än
tuottajayhteisöjen periaatteisiin.
s
siin.

Aurinkopitsa
Pohja
1/4 paketti hiivaa (noin 15 g)
1 dl kädenlämpöistä vettä
2,5 dl vehnäjauhoja
2 rkl reilun kaupan oliiviöljyä
Tomaattikastiketäyte
2 rkl reilun kaupan oliiviöljyä
2 valkosipulin kynttä
3–4 kypsää tomaattia
lunn
Kastikkeen maustamiseen reilun

kaupan merisuola-yrttimausteseosta
(kuten persiljaa, oreganoa ja basilikaa
sisältävä Vihreät yrtit suola) tai
½ tl suolaa
Mustapippuria
Ripaus sokeria
Basilikan lehtiä silputtuna
Päälle
1/2 purkkia (75g) palestiinalaisia reilun
kaupan aurinkokuivattuja tomaatteja
1/2 pussia (50 g) ugandalaisia reilun
kaupan aurinkokuivattuja ananaksia
1/2 pussia (50 g) ﬁlippiiniläisiä aurinkokuivattuja mangoja
150 g raastettua juustoa
Pitsamaustetta
1. Silppua aurinkokuivatut tomaatit,
ananakset ja mangot.
mango JJätä silppu
p
maustumaan jja ppehmenemään
aurinkokuivattujen tomaattien
öljyyn.

2. Tee tomaattikastike kuullottamalla
hienonnetut valkosipulinkynnet oliiviöljyssä ja lisäämällä muut ainekset
joukkoon. Jätä kastike kiehumaan
hiljalleen levylle, noin 20 minuutiksi.
3. Valmista pitsataikina liottamalla
hiiva kädenlämpöiseen veteen. Lisää
suola ja jauhot. Alusta taikina ja lisää
lopussa oliiviöljy.
4. Kaulitse taikina pitsapohjaksi.
5. Lisää päälle tomaattikastike sekä
aurinkokuivatut tomaatit, ananakset
ja mangot.
6. Mausta pitsamausteella tai
yrteillä.
7. Lisää juusto.
8. Paista uunin keskiosassa 250
asteessa noin 12–15 minuuttia.
Teksti ja kuvat Laura Hokkanen
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Palestiinalaisen oliiviöljyn ja
aurinkokuivattujen tomaattien tarina
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KUVA DRITTE WELT PARTNER

alestiinalaisen Canaan Fair
Traden 1 700 maanviljelijäperheen oliivipuita hoidetaan pääasiassa
luonnonmukaisesti, ja näin viljelijät
varmistavat, että maa säilyy hedelmällisenä ja antaa satoa tulevaisuudessakin. Oliivilehdot kattavat 80 %
Palestiinan maanviljelysmaasta.
Canaan Fair Traden oliiviöljy ja muut
tuotteet jalostetaan ja pakataan
omassa ajanmukaisessa tuotantolaitoksessa Burqinissa, Länsirannalla.
Näin myös yhä suurempi osuus
tuotteen hinnasta päätyy viljelijöille.
Oliiviöljyn lisäksi Canaan Fair Trade

tuottaa mm. manteleita, aurinkokuivattuja tomaatteja, maftoulia eli palestiinalaista kuskusia sekä tahinia eli
seesaminsiemenistä tehtyä tahnaa.
Tunnetun amerikkalaisen saippuamerkin, Dr. Bronner’s Magic Soapin,
valmistaja ottaa oliiviöljynsä 90-prosenttisesti Canaan Fair Tradelta.
Canaan Fair Trade näkee reilun
kaupan hyödyttävän syrjäytyneitä palestiinalaisia maaseutuyhteisöjä, jotka
elävät keskellä konﬂikteja. Tuottajayhteisöjen toimeentulon ja kulttuurin
ylläpitämisessä tärkeää on reilun kaupan mahdollistamat kestävät hinnat

tuotteista sekä oikeudenmukainen
palkka. Lisäksi organisaatiolla on mm.
stipendiohjelma maanviljelijäperheiden lapsille 4-vuotiseen opiskeluun
Länsirannan yliopistoissa.
Canaan Fair Trade edistää
kulttuurien, uskontojen ja monikansallisen yhteyden ylläpitoa kaikkien
tuotantoon ja kaupankäyntiin
osallistuvien välillä: työntekijöiden,
maanviljelijöiden, jalostajien, kauppiaiden, maahantuojien, jakelijoiden ja
kuluttajien välillä.
www.canaanfairtrade.com
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eilun kaupan mangot ovat
olleet merkittävänä tekijänä
taistelussa köyhyyttä ja maaseudun
autioitumista vastaan Filippiineillä.
vattuihin luomuhedelmiin. Tuotteita
Sadat perheet ovat saaneet reilun
li sata ugandalaista pienvilovat tuoreet ananakset, passionjelijäperhettä korjaa luomukaupan myötä vakaat markkinat ja
hedelmät, omenat, banaanit, avokaananassatonsa BioUgandalle. Tämä
elannon tuotteilleen.
dot, papaijat, inkivääri, jakkihedelmät
Vuonna 1974 irlantilainen pappi, Isä
pieni kampalalainen perheyritys
sekä kuivatut ananakset, banaanit,
tukee viljelijöitä viljelymenetelmien
Shay Cullen, perusti järjestön nimeltä
papaijat ja jakkihedelmät. Hedelmät
kehittämisessä sekä hoitaa tuotPREDA. Järjestön toimisto, Olongakasvavat luontaisen auringonvalon
teiden jalostuksen, pakkauksen ja
po Cityn laitakaupungilla pääsaari
voimasta, kypsyvät auringossa ja
markkinoinnin. Ugandan maaperä
Luzon yhteydessä, on turvapaikka- ja
terapiakeskus seksuaalisesti hyväksion luonnostaan hedelmällistä. Koska kuivataan auringossa.
TNER
Yhtiön päätavoitteena
sitä ei ole köyhdytetty tehovil- TE WELT PAR
käytetyille lapsille. Toiminta on ollut
RIT
on antaa pienviljelimenestyksekästä ja maailmanlaajuijelyllä, luomusadot ovat VA D
jöille parempi
sesti noteerattua – ja Isä Shay onkin
suuria ja laadultaan
toimeentulo
ollut useita kertoja ehdolla Nobelin
erinomaisia. Yhdellä
kehittämällä
rauhanpalkinnon saajaksi.
viljelijällä on kesluomuhedelmien
PREDA on toiminut ensisijaisesti
kimäärin 20 000
vientimarkkiprostituution ja lastenoikeuksien puokasvia. Nelivuotisen
noita. BioUganda
lesta mm. organisoimalla terapiaa ja
elinkaarensa aikana
maksaa jopa yli 50 %
yksi taimi antaa satoa
sosiaalityötä, valmistelemalla uusia laparempaa hintaa kuin
keja sekä toimimalla sen puolesta, että
korkeintaan kolme kertaa.
paikallisilla tai tavanomaisen
rikoksentekijät joutuisivat syytteeseen.
100 grammaan BioUgandan
viennin markkinoilla.
ananaspaloja menee puolisentoista
PREDAN reilun kaupan mangot ovat
Yhtiön alkumetreillä mukana
olleet isossa roolissa lasten hyväksikäykiloa tuoretta hedelmää. Ananaspatön ehkäisyssä. Vaikutettaessa
lat ovat aurinkokuivattuja ja säilöntä- oli 50 viljelijää Masakan alueella WELT PARTNER
TE
RIT
D
Kampalassa. Myöhemmin
aineettomia. BioUgandan ananakset
prostituutioon on usein
A
mukaan tulivat myös
voitava vaikuttaa
ovat Naturlandin luomusertiﬁoimia
Mubenden, Masakan ja
myös äärimmäija niillä on Naturland Fair -reilun
Luweron alueet, joten
kaupan merkki.
sen köyhyyden
nyt mukana on jo yli
vähentämiseen.
BioUganda perustettiin vuonna
250 viljelijää.
Tämän vuoksi PRE2003, ja sen toiminta perustui alun
perin tuoretuotteiden vientiin. VuonDA on kehittänyt
mangontuotantoa
na 2006 toiminta laajeni myös kuiwww.biouganda.com

Ugandalaisten aurinkokuivattujen
ananasten tarina
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Filippiiniläisten
aurinkokuivattujen
mangojen tarina

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.
Viljely ja tuotanto
PREDAN mangot kypsyvät luontaisesti ja ovat carabao-lajiketta, jonka
väitetään olevan makein laadultaan.
Paineelle herkkiä hedelmiä kerätään
vain käsin ja ne käsitellään Profood-jalostamossa tarkkojen kansainvälisten
elintarvikehygieniaohjeiden mukaisesti. Työntekijöille maksetaan oikeudenmukaista palkkaa sekä työsuhdeetuuksia. Pienviljelijät, jotka omistavat
vain muutaman mangopuun, voivat
myydä jopa aivan pienimmät hedelmät eteenpäin. Niistä jatkojalostetaan
monia mangotuotteita.
Pientuottajat istuttavat nuoria
mangopuita joutomaalle, ja PREDA
tarjoaa taimet ilmaiseksi hyödyttääkseen viljelijöitä ja ympäristöä. Ekologiselta kannalta tämä on järkevää,
koska on mahdollista, että arvokas
ekosysteemi kehittyy mangopuiden varjossa. Näin myös maaperän

eroosio hidastuu ja linnut ja eläimet
palaavat alueelle säätelemään ekologista tasapainoa.
Mangonviljelyn tulevaisuus
1990-luvun alun ensimmäisen kuivattujen mangojen vientierän jälkeen
monet mangoviljelijät ovat muuttaneet viljelyä luonnonmukaisemmaksi.
Kompostitalous ja luonnollisten tuholaistorjuntatapojen suosiminen on
säästänyt paitsi rahaa myös edistänyt
terveyttä ja elinympäristön tilaa.
Koko ajan kasvava ostovoima ja
isompien mangoerien kasvu ovat
haastaneet aiemmin vallinnutta
hintakartellia. Vuosia alhaalla olleet
mangosatojen tuottajahinnat ovat
reilun kaupan myötä parantaneet
tuhansien viljelijöiden asemaa, myös
muiden kuin reilun kaupan viljelijöiden osalta.
Vuoden 1992 jälkeen PREDAN
kuivattuja mangoja on myyty yli 5 miljoonaa pakettia. Yhteen 100 gramman
pussiin käytetään 1,2 kiloa tuoretta
mangoa.
www.preda.org
Aurinkokuivattuja tomaatteja, ananaksia,
mangoja sekä oliiviöljyä tuo maahan Tampereen Kehitysmaakauppa. Tomaattikastikkeessa voi hyödyntää Kaiku Ethicalin
valikoimassa olevia reilun kaupan maustesekoituksia.
Laura Hokkanen
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Palestiinan maratonreitti kulkee Länsirantaa erottavan muurin viertä.

Ihmisoikeuksien puolesta

Palestiinan maratonilla

L

änsirannalla sijaitsevassa
Betlehemin kaupungissa
on kesällä kärjistyneen
konﬂiktin seurauksena osoitettu
mieltä väkivallan varjossa. Vain
pari kuukautta aiemmin samaisilla kaduilla mieltä osoitettiin
hyvin toisenlaisissa tunnelmissa. Huhtikuussa Betlehemissä
juoksi yhdessä lähes kolmetuhatta
iloista paikallista ja ulkomaalaista
vapaan liikkuvuuden puolesta.

Juoksureitti ilmentää
palestiinalaisiin
kohdistuvia
liikkumisrajoituksia
Kahtena vuonna järjestetty
Palestiinan maraton juostiin
ensimmäistä kertaa keväällä 2013.
Tapahtuman pani alulle tanskalai-

nen Right to Movement -järjestö
yhdessä paikallisten toimijoiden
kanssa. Maratonin viesti on, että
liikkumisen vapaus on ihmisoikeus, joka ei kuitenkaan toteudu
palestiinalaisten kohdalla. Palestiinalaisten liikkumista rajoittaa
Gazan saarto, Länsirantaa erottava muuri, siirtokunnat ja niiden
tiestö. Liikkumisrajoituksilla on
laajoja taloudellisia ja sosiaalisia
seurauksia, ja ne muodostavat
arkielämälle suuren haasteen.
Moni Länsirannalla asuva palestiinalainen opiskelee tai käy töissä
Jerusalemissa. He voivat saada rajoitetun luvan käydä kaupungissa,
mutta liikkuminen ei ole helppoa.
Ainoastaan vajaan kymmenen
kilometrin matka voi kestää tunteja. Päivittäinen jonottaminen
tarkastuspisteillä onkin monen

länsirantalaisen arkipäivää.
Betlehemiläisen Salam M
Qumsiyehin mukaan Palestiinan
maratonin merkitys on ollut suuri
ja moniulotteinen.
– Meille palestiinalaisille tämän tapahtuman viestillä on suuri
merkitys. Pääsemme kertomaan
koko maailmalle, että haluamme
olla vapaita. Tässä maratonissa ei
ole kysymys ainoastaan urheilusta, vaan myös politiikasta.
Juoksureitti kertoo palestiinalaisten kohtaamista vääryyksistä,
Qumsiyeh sanoo.
Maratonreitti kuvastaa palestiinalaisiin kohdistuvia liikkumisen rajoituksia. Palestiinalaisten
hallinnoimalta alueelta ei löydy
yhtenäistä 42 kilometrin matkaa.
Maratoonarit juoksevat siksi
kahdesti puolimaratonin eli 21

kilometrin pituisen reitin. Reitti
kulkee Länsirantaa erottavan
muurin vierellä. Juoksijat kulkevat
myös pakolaisleirin ja palestiinalaisille tärkeän symbolin, paluun
avaimen, läpi. Konﬂiktin seurauksena sadat tuhannet palestiinalaiset ovat joutuneet jättämään
kotinsa. Avaimesta tuli toivon
symboli, kun palestiinalaiset
lähtiessään ottivat kotiavaimensa
mukaan paluun toivossa.

Matalan kynnyksen
juoksutapahtuma innosti
paikallisia naisia ja
lapsia
Poliittisen ulottuvuuden lisäksi
maratonilla on paljon sosiaalisia
merkityksiä.
– Oli hienoa, että tapahtumaan

osallistuivat miehet ja naiset
yhdessä, Qumsiyeh iloitsee.
Yksi maratonin järjestäjien
tavoite olikin kannustaa paikallisia naisia osallistumaan.
Huivipäiset naiset juoksemassa
yhdessä miesten kanssa julkisesti rikkovat stereotypistä
kuvaa kodin piiriin jäävästä
musliminaisesta. Myös lapsia
oli juoksijoiden joukossa paljon.
Järjestäjät pitävät tärkeänä,
että mahdollisimman moni voi
osallistua. Vaativan täyspitkän
ja puolikkaan maratonin lisäksi
onkin mahdollista juosta myös
kymmenen kilometriä. Tapahtuman myötä moni paikallinen
innostui liikkumaan. Maratonin innoittamana perustettiin
treeniryhmiä Betlehemin lisäksi
Itä-Jerusalemiin ja Ramallahiin.
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Kaikissa ryhmissä on mukana
myös paikallisia naisia.

Osallistujia yli neljästäkymmenestä maasta
– Erityinen merkitys paikallisille
oli sillä, että kaupunki täyttyi ulkomaalaisista vieraista, Qumsiyeh kertoo. Maratonille osallistui
ihmisiä yli neljästäkymmenestä
maasta.
– Kaikki täällä ovat ylpeitä siitä, että niin moni ulkomaalainen
haluaa juosta kanssamme. Uskon
itse, että ulkomailta saapuu juoksijoita, jotka haluavat tukea meitä.
Maratonilla on niin vahva viesti,
että se vetoaa kaikkiin, jotka
haluavat tukea ihmisoikeuksia,
Qumsiyeh jatkaa.
Hän uskoo, että ihmisoikeusviestin lisäksi juoksijoita viehätti
tapahtuman ainutlaatuinen
ympäristö.
– Millään muulla maratonilla
et pääse juoksemaan esimerkiksi
pakolaisleirissä. Lisäksi merkitystä on ollut varmasti sillä, että
maraton alkaa ja päättyy synty-

mäkirkon aukiolta.
Syntymäkirkon aukio on
paikalla, jossa Jeesus kristillisen
perinteen mukaan syntyi.

Suomalaisia osallistui
Palestiinan maratonille
Tapahtuman ainutlaatuisuus teki
vaikutuksen suomalaiseen osallistujaan Veikko Viitamaahan.
– Tässä tapahtumassa yhdistyivät matkailu, urheilu sekä
ihmisoikeudet. Urheilutapahtuma
on loistava idea yhdistää matkailu eettiseen toimintaan. Mikä
on parempi tapa ottaa kantaa
liikkumisvapauden puolesta, kuin
juosta, Viitamaa toteaa.
– Parasta kokemuksessa oli
tietysti paikallisten ystävällinen
vastaanotto. Tapahtuma vaikutti
olevan heille merkittävä ja mieltä
ylentävä, Viitamaa jatkaa.
Maraton aktivoikin paikallisia
paitsi juoksemaan myös toimimaan tapahtuman järjestelyissä,
joista vastasivat useat paikalliset
toimijat. Tapahtuman keskuspaikalla, Jeesuksen syntymäkirkon

aukiolla, parveili osallistujien
lisäksi runsaasti vapaaehtoisia.
Mukana oli paljon nuoria ja
lapsia, esimerkiksi partiolaisten
ja koululaisten ryhmiä. Vapaaehtoisten lisäksi aukio ja juoksureitti olivat täynnä kannustamaan
saapuneita paikallisia.
Viitamaan lisäksi viime kevään
maratonille osallistui vajaat kaksikymmentä suomalaista. Noin
puolet heistä oli mukana Suomen
Lähetysseuran järjestämällä
matkalla. Matka oli osa Lähetysseuran Oikeus liikkua vapaasti
-kampanjaa, joka tuo Palestiinan
maratonin viestiä suomalaisten
keskuuteen. Kampanja jatkuu ja
kannustaa suomalaisia osallistumaan Palestiinan maratonille
myös ensi vuonna. Päivämäärä
tapahtumalle on päätetty ja optimistiset odottavat jo ilmoittautumisen aukeamista. Nähtäväksi
jää, miten konﬂiktin kärjistyminen vaikuttaa tapahtuman
tulevaisuuteen. Kun juoksemaan
tulleet turistit ja paikalliset
juoksijat hyvästelivät keväällä
toisiaan, he sanoivat, että ensi

Millään muulla maratonilla et
pääse juoksemaan esimerkiksi
pakolaisleirissä.”
vuonna tavataan. Toivottavasti he
eivät joudu pettymään.

Juoksulähettilääksi
Oikeus liikkua vapaasti
-kampanjaan
Suomen Lähetysseura on käynnistänyt kampanjan Palestiinan
maratonin ympärille ja kutsuu
ihmisiä kampanjan juoksulähettiläiksi. Juoksulähettiläät vievät
kampanjan sanomaa eteenpäin

Zapatistikahvin maahantuonti jatkuu
kuu
vuonna 2015 – tervetuloa mukaan!

C

afé Caracol -verkosto ostaa vuosittain
erän luomukahvia suoraan zapatistiliike EZLN:ään kuuluvalta viljelijäosuuskunnalta Chiapasista, Etelä-Meksikosta. Kahvista
maksetaan viljelijöille reilun kaupan takuuhintaa selvästi korkeampi hinta ja koko
summa maksetaan heille ennakkoon ennen
kahvin tulemista maahan kesällä 2015.
Etsimme nyt halukkaita osallistumaan maahantuonnin järjestämiseen ensi vuodeksi.

Kahvin suoratuonti rahoitetaan yksityishenkilöiltä, yhdistyksiltä ja yrityksiltä saatavilla
lainoilla. Lainan antajat saavat rahansa
takaisin valmiina kahvina ja omakustannushintaan joka siis sisältää raakakahvin
ostohinnan, rahti- ja vakuutuskulut, verot
sekä jalostuskulut. Café Caracol -kahvit
paahtaa Tampereen kehitysmaakauppa.
Valmiit tuotteet ovat 500 g suodatinkahvi ja 250 g espresso. Maahantuontiin voi

osallistumalla juoksutapahtumiin
kampanjan paidassa ja jakamalla
esitteitä. Juoksulähettiläitä on
reilu kolmekymmentä ja heidän
kesken arvotaan matka Palestiinan maratonille 2015.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen
juoksulähettilääksi:
www.suomenlahetysseura.ﬁ/
palestiinanmaraton

Teksti Maria Palmusaari
Kuvat Mimmi Nietula

Itä-Jerusalemista kotoisin oleva Nadine Abu Rmeileh osallistui ensimmäistä
kertaa elämässään juoksutapahtumaan.
ksutapahtum

Länsirantaa erottava muuri estää alueella elävien vapaata liikkumista.
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osallistua joko lainaamalla meille 400 euroa
(kahdessa erässä) tai 250 euroa (samoin
kahdessa erässä). Valmiista kahvista
kah
pääsee
nauttim
nauttimaan loppukesästä 2015.
Mikäli sinua kiinnostaa osallistua maahantuontiin, niin kysy lisää ottamalla yhteyttä
osoitteeseen info@cafecaracol.org.
Lainasitoumusten jättämisen takaraja on
27.10.2014.
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Savonlinnan kehitysmaayhdistyksen
kojulla päivystämässä Markku Kuutti.

Taikuri Alfrendo

(vas.) Savonlinnan
kehitysmaayhdistyksen kahvimaistiaispisteellä
Elina Lammassaari
esittelee Cafe
Caracol -kahvia.

(oik.) PohjoisSuomen Pääskyt
ry:n kojulla Tuija
Auraskari.

Reilu matkailu
muuttaa maailmaa
”O

ikeudenmukaisella matkailulla
on keskeinen
rooli yhteisymmärryksen,
molemminpuolisen oppimisen,
taloudellisen vaihdon ja ympäristönsuojelun edistämisessä.”
Näin kirjoittaa Alternative
Tourism Group, ATG:n, johtaja
Rami Kassis oppaassa Palestiinan ja Israelin matkaa suunnittelevalle.
Kassis jatkaa: ”...oikeudenmukaisuuteen sitoutuneet
matkailijat voivat vaikuttaa
myönteisesti niihin yhteisöihin,

joissa he vierailevat. Lisäksi
heistä tulee sellaisen tiedon
haltijoita, joka johtaa tasaarvon, demokratian ja ihmisoikeuksien toteutumiseen jonain
päivänä.”
Savonlinnassa Reilun kaupan
markkinoilla kesäisessä seminaarissa keskusteltiin aiheesta
reilu matkailu. Alun perin mukana piti olla myös ATG:n Rami
Kassis, mutta hänen tulonsa peruuntui matkan osoittautuessa
ennakoitua hankalammaksi osin
henkilökohtaisista syistä, osin
palestiinalaisten matkustami-

sen hankaluuden takia. Paikalla
reilusta matkailusta puhumassa
olivat kehitysyhteistyöministeri
Pekka Haavisto, Reilun matkailun yhdistyksen puheenjohtaja
Julia Jänis sekä Suomen Lähetysseuran Maria Palmusaari.
Lisäksi Palestiinan tilanteesta
kertoi Tuija Maaret Pykäläinen,
joka oli juuri palannut Palestiinasta Kirkon ulkomaanavun
EAPPI-ohjelman ihmisoikeustarkkailijan tehtävästä. Seminaaria juonsi Pellervo Kokkonen, jolla on vahva matkailualan
tausta sekä lisäksi tuntemus

Palestiinan matkailusta ja ATG:n
toiminnasta.
Seminaarin kuluessa saatiin
tietoa reilun matkailun periaatteista ja tutustuttiin niihin
käytännössä Palestiinan matkailun esimerkkien kautta. Pekka
Haavisto valaisi reilun matkailun
periaatetta kysymällä paikalla
olleilta savonlinnalaisilta, miten
savonlinnalaiset suhtautuisivat,
jos Savonlinnan matkailu järjestettäisiin paikallisten yrittäjien
sijasta muualta tulevien voimin,
jopa niin että työntekijät tulisivat
oman alueen ulkopuolelta paikal-

Kahvitauolla ministeri Pekka Haavisto,
vapaaehtoistyöntekijä Jouni Koskela ja
Reilun matkailun yhdistyksen puheenjohtaja Julia Jänis.

listen jäädessä matkailuyrittämisen sivustaseuraajiksi.
Reilun matkailun yhdistys
listaa seuraavia vinkkejä reilulle
matkailijalle: hanki tietoa matkakohteesta, matkusta huippusesongin ulkopuolella, valitse
vastuuntuntoinen matkanjärjestäjä, suosi paikallista, säästä
energiaa ja vettä, minimoi jätteet,
kunnioita paikallista kulttuuria, suojele ihmisiä, eläimiä ja
luontoa sekä kerro näkemästäsi
ja kokemastasi.
Teksti Heikki Härkönen
Kuvat Johanna Uusiranta

2/2014

(ylh.) Kaisa Piesanen ja kurnuttava puusammakko,
indonesialainen albasiapuusta tehty rytmisoitin.
(oik. ja alh.) Savonlinnan Burman pakolaiset lauloivat ja
tanssivat sekä kertoivat Karen-kulttuurista. Kitaraa soittaa
Savonlinnan Burman pakolaisten yhdistyksestä Myint Soe.

Reilun kaupan markkinat

S

avonlinnan kehitysmaayhdistys järjesti Reilun kaupan
markkinat Savonlinnan keskustassa torin ja matkustajasataman
välittömässä läheisyydessä 19.
ja 20. heinäkuuta. Markkinat
koostuivat tuotemyynnistä, Reilu
Matkailu -aiheisesta seminaarista sekä pitkin päivää tapahtuneesta kulttuuriohjelmasta.
Säät suosivat ja markkinoilla
oli paljon kävijöitä lauantaina
aamusta iltaan sekä sunnuntaina
aamusta myöhäiseen iltapäivään,
parhaillaan yhtä aikaa kävijöitä oli
toista sataa, kokonaiskävijämäärän arvio on tuhannen kävijän
paikkeilla. Markkinat saivat paljon

huomiota tiedotusliitteen sekä
mediajuttujen myötä. Markkinoiden järjestämisen mahdollisti Ulkoasiainministeriön Viestintä- ja
globaalikasvatustuki kansalaisjärjestöille, jota saatiin 19 160 euroa,
lisäksi yhdistys keräsi omarahoitusosuuden myymällä ilmoituksia markkinoiden tiedotusliitteestä. Markkinoiden jälkeen
tukea jäi vielä käyttämättä noin
kolmasosa, jonka palauttamista
tai uutta suunnitelmaa käytöstä valmistellaan Savonlinnan
kehitysmaayhdistyksessä syksyn
kuluessa.
Heikki Härkönen
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ASKARTELUPALSTA

KUVA MARI KAASALAINEN

Metsänväen
vaatteet
ja muita keksintöjä

Edellisessä lehtemme numerossa neuvottiin, miten kahvisäkistä saa tehtyä ”puunkantokorin”, ja avattiin säkkiaiheinen kierrätyskäyttökilpailu. Saadut vastaukset
olivat hyviä, ja niistä valikoitui palkituiksi peikot ja satuhahmot sekä miehen osaamisen rajat huomioiva tyylikäs sisustusidea. Lisäksi erityiskunniamaininnan sai
Rautalammin kunnan yhteisöllinen viherrakennusidea.
Boliviasta. Välillä tyhjiä säkkejä
kertyy varaston hyllyille paljon,
ennen kuin ne taas löytävät uuden
käytön jossakin päin maata.
– Tansaniassa sisalsäkit maksavat osuuskunnalle noin kaksi
euroa, eli kysymys ei ole mistään
ilmaisesta tuotteesta. Senkin
takia on hienoa löytää säkeille järkevää uusiokäyttöä, kertoo Erkki
Aunola Tampereen kehitysmaakaupasta.

tutuksista luovuttiin menneenä
kesänä Rautalammilla. Koko raittia saatiin koristamaan kahvisäkkeihin tehdyt istutukset, jossa oli

Kylänraitti kukkimaan
Rautalampi on entinen emäpitäjä
ja nykyinen 3400 asukkaan kunta
Pohjois-Savossa, jonka yhteisenä
visiona on nostaa Rautalampi
takaisin maailmankartalle. Osa
maailmankarttaa puolestaan
saapui keväällä kunnan raitille,
kun sinne ilmestyi eri puolilta
maailmaa olevia kahvisäkkejä.
Perinteisistä kesäkukkais-

KUVA PÄIVI TASKINEN-KEKKI/PAIKALLISLEHTI SISÄ-SAVO

P

ieniin kahvipaahtimoihin raakakahvi saapuu
edelleen perinteisissä
kahvisäkeissä, jotka voivat olla
juuttia, hamppua, sisalia tai
joskus ikävästi keinokuituakin.
Säkkien painatukset kertovat
muun muassa niissä olleen kahvin
laadun, alkuperän ja määränpään.
Niissä on perinteistä maailmanmatkaajan tunnelmaa. Vielä vähän aikaa sitten säkit olivat hyvin
yleisesti käytössä suomalaisillakin maatiloilla, joilla kahvisäkkikin sai pitkän ja hyödyllisen
jatkoelämän esimerkiksi perunasäkkinä. Säkin elinkaari saattoi
olla vuosikymmenien mittainen
ennen kuin se aikanaan palasi
puhtaasti luonnon kiertoon.
Tampereen kehitysmaakauppaan kahvia tulee sisal- ja
juuttisäkeissä kahvin pienviljelijöiden osuuskunnista Tansaniasta, Etiopiasta, Meksikosta ja

Istutustalkoot Rautalammilla.

KUVA PÄIVI TASKINEN-KEKKI/PAIKALLISLEHTI SISÄ-SAVO
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Kahvisäkkejä Rautalammin raitilla.

mukana myös hyötykasveja, kuten
yrttejä ja herneitä. Istutustalkoisiin oli avoin kutsu kaikille kyläläisille, ja ne olivat osa kansallista
Talkoopäivää, joka järjestettiin
tänä vuonna ensimmäistä kertaa.
Talkoisiin osallistui kymmeniä
eri-ikäisiä pitäjän asukkaita.
Idea säkki-istutuksista ja
niihin tehtävistä sloganeista
tuli paikalliselta ﬂoristilta Mari
Kaasalaiselta.
– Halusimme tehdä yhdessä
jotain täysin erilaista ja samalla
myös ekologista ja hyödyllistä.
Säkit toimivat upeasti kasvualustana kasveille koko kesän, iloitsee
Kaasalainen.

– Kahvisäkkien sisään laitettiin vahvat jätesäkit, joiden
pohjiin viillettiin veitsellä reikiä.
Näin kaatosateillakaan paljaan
taivaan alla olevat säkit eivät täyttyneet. Pohjimmaiseksi laitettiin
noin 10 sentin kerros lecasoraa ja
sitten puutarhamultaa. Lecasoran ja mullan välissä olisi voinut
olla vielä kuitukangas estämässä
mullan ja lecasoran sekoittumista,
mutta yhden kesän istutuksissa
emme pitäneet sitä tarpeellisena.
– Kahvisäkit ja niissä olevat
istutukset selvisivät hyvin kesästä,
ja säkit voi käyttää uudelleen.
Talveksi niitä ei voi raitille jättää
lumenaurauksen takia. Koti-
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Muita ideoita
• Maailmankaupoissa niistä voisi ommella erikokoisia
•

•

kasseja asiakkaiden ostoksia varten; kuluisi vähemmän paperikasseja.
Lahjakassi tai -pussukka, koko lahjan koon mukaan,
kahvoilla tai ilman, kiinnityksenä kookosnappi ja
lenkki juuttinarusta tai pelkkä juuttinaru. Näin myös
lahjan ”kääreestä” voi tulla käyttöesine – tai sen voi
kierrättää.
Rustiikkiseen sisustukseen esim. kaitaliinoja, tabletteja ja miksei lampunvarjostinkin. Liinoissa voi olla
kontrastina reunoissa kanttaus värikkäästä kankaasta, tai jos ei kaipaa lisäväriä, voi reunat vain kääntää.

KUVA ELISABETH GRUBER

Tarujen metsä on teatterimatka lapsille, jonka on toteuttanut Tuike-työryhmä
ja Ahvenisen kyläyhdistys. Verna Hyttinen metsäntyttönä.

– Säkeistä voi tehdä satuhahmoille tai peikoille vaatteita sekä askarrella nukkeja, vinkkaa Eveliina
Sivonen.
– Olemme käyttäneet vanhoja
säkkejä satuhahmojen housuiksi
satuteatteriesityksessä sekä tehneet niistä peikkonuken vaatteita.
Lasten taidemenun työpajassa
Kolilla askartelimme peikkometsän pienoiskoossa, jossa säkit
olivat pohjana ja metsänväen
vaatteina.

Sisustusideoita, jotka
mieskin osaa toteuttaa
– Säkin muoto ja kuosi ratkaisevat aika pitkälle, minkälaisen
käyttötarkoituksen sille löytää.
Jos molemmat sivusaumat on
ommeltu, niin säkistä tulee hieno
pitkulainen suojapussi esimerkiksi istuintyynylle, mutta jos vain
toinen pitkä sivu on ommeltu,
niin leveyttäkin piisaa avattuna vaikka pöytäliinaa varten.
Uudelleen kokoamista varten käy
hyvin hamppunaru vähän niin
kuin sävysävyyn, ja piiloon jääviin
saumoihin sopii ohuempi puuvillainen kalastajan lanka, ideoi
Hannu Räty.

• Puutarhurille essu, jossa reilut taskut puutarhasaksia

•
•
•

KUVA HANNU RÄTY

Metsänväen vaatteet

– Parveketuolin istuinpehmustetyynyn päällisen olen
valmistanut tyhjästä kahvisäkistä
kääntämällä ylimääräiset reunat
istuintyynyn takapuolelle ja
harsimalla ne napakasti kiinni
kalastajalangalla. Koko työ on
yksinkertainen ja helppo, eikä
mitään leikkaamisia tarvita, joten
mieskin osaa tällaisen tehdä.
– Kaikki hankkimani kuusi
säkkiä ovat jo uusiokäytössä. Avasin säkkien sivut ompeleista ja
niistä tuli todella upeita ”rustiikkisia” pöytäliinoja parvekepöydille kukka- ja yrtti-istutusteni alle.
Seitsemännestä harvakudoksisesta kahvisäkistä tein neljä sipulipussia. Sipulipussin suuosaan
laitoin käännöksen ja tähän kanavaan ujutin narun roikottamista
varten. Nämä hommat hoituivat
hyvin vaimoni avustuksella, Räty
iloitsee.
Antti Markkanen

Mistä säkkejä saa?
Kahvisäkkejä voi kysyä pienistä
paahtimoista, esimerkiksi
Tampereen kehitysmaakaupasta, www.kehitysmaakauppa.
org, p 03 344 6770. Myös monet
maailmankaupat myyvät
kahvisäkkejä muutaman euron
kappalehinnalla.

•
•
Sipulipussi

KUVA HANNU RÄTY

oloissa niihin kyllä voisi syksyllä
istuttaa esimerkiksi kanervia,
kertoo Kaasalainen.

KUVA HANNU RÄTY

Lasten työpajassa Kolilla syntyy uusia vaatteita metsänväelle.

ym. varten. Ja/tai matala kassi pienille puutarhavälineille. Se on kätevä ripustaa naulaan ja pihalla maahan laskettuna siitä löytää helposti tarvitsemansa.
Sopisivat cityviljelyyn sekä istutusastiana että sadonkorjuussa.
Riippuviljely, eli multa säkkiin ja vaikka koivunoksaan
ja istutetaan läpi säkin mansikkaa, kukkia tai muuta
mieleen juolahtavaa.
Remontin yhteydessä tulee kaikenlaista purkujätettä,
missä on terävää kulmaa, mikä halkaisee jätesäkin.
Ongelma ratkeaa, kun laittaa jätesäkin + kahvisäkin.
Jätesäkki pitää pölyjä yms. poissa ja kahvisäkki homman koossa.
Jotkut kahvisäkit, kuten Caracol, ovat sellaisenaan
tyylikäs matto tai seinävaate.
Sopivat joulupukin säkiksi ja erilaisiin joulukoristeluihin.
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Reilut ja taiteelliset

kassit ja laukut
Reilulla kassilla on oma, vahva tarinansa sen tullessa
kauppaan. Oulun Juuttiputiikin tuunauspajassa
kassien tarinoihin punoutui uusia sävyjä: jotakin
vanhaa, jotakin uutta ja jotakin itselle tärkeää.
Samalla niihin liittyi tarinoita toisista
käsityöläisryhmistä eri puolilta maailmaa.

V

iileä sateinen sää,
mutta ennen kaikkea
houkutteleva ohjelma
toi tuvan täyteen väkeä PohjoisSuomen Pääskyt ry:n ylläpitämään Maailmankauppa Juuttiputiikkiin Taiteiden yönä Oulussa.
Pohjois-Suomen Pääskyt osallistui kolmannen kerran Taiteiden
yöhön omalla ohjelmalla. Tällä
kertaa tarjolla oli tuunaustyöpaja
teemalla reilut ja taiteelliset kassit. Juuttiputiikissa saattoi käydä
tuunaamassa oman kassinsa tai
laukkunsa, ostaa uuden tuunattavaksi tai tuunata Juuttiputiikin
tarjoaman puuvillalaukun ja jättää
sen myyntiin. Myyntiin tuunaaminen oli suosituinta.
Juuttiputiikin maahantuomat
ja intialaisen Bethany Colonyn
valmistamat olkalaukut sopivat

mainiosti tuunattavaksi, sillä
laukkuja on paljon yksivärisenä,
mutta kuten kuvista voi huomata, myös värikkäät laukut voivat
saada aivan uuden ilmeen. Käsin
tehdyt laukut ovat toki aina yksilöllisiä, mutta tuunaamalla niistä
saa aivan omannäköisen.

Tuunauksen osatekijät
Bethany Colony valmistaa 100 %
puuvillasta erilaisia olkalaukkuja
ja pusseja erikoisella tekniikalla:
Laukut tehdään nauhoista, jotka
kudotaan käsityönä hyvin pienillä
kangaspuilla. Laukkujen koot
vaihtelevat kännykkä- ja passipussista pieneen tai isompaan
festarilaukkuun ja suureen ostoskassiin.
Tuunauksessa käytetty vahva,

kestävä ja kaunis hamppunaru
tehdään käsityönä Bangladeshissä. Paikallisia naisia työllistävä
Baghda Enterprises sijaitsee pienen joen varrella Baghdan kylässä
eteläisessä Bangladeshissa.
Somat sorminuket ovat taitavien naisten käsin neulomia ja
tulevat korkealta Perun vuoristos-

ta CIAP-nimisestä käsityöläisten
verkostosta. Sorminuket sopivat
siis paitsi leikkeihin ja esityksiin,
myös somisteeksi niin laukkuun
kuin vaikkapa syntymäpäivän
juhlapöytään.
Lohtua tuovat huolinuket on
valmistettu Guatemalassa, Pop
Atziak nimisessä maya-intiaanien
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Näistä
tuunattiin.
Langan puolaus.
Bethany Colony
Leprosy Association,
Intia.

Laukkukankaan
kudonta. Bethany
Colony Leprosy
Association, Intia.
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osuuskunnassa. Huolinukelle voi
illalla kertoa huolensa ja sitten
laittaa nukke yöksi tyynyn alle,
jossa se huolehtii nukkujan puolesta varmistaen näin rauhallisen
unen. Nukkejen valmistuksella
naiset saavat työtä ja tuloja, ja

AN

TA

perinteiset käsityötaidot säilyvät
elinvoimaisina.
Värikkäät avaimenperät
valmistetaan nahasta Intiassa
Kolkatan seudulla käsityöläisyhteisössä nimeltä Madhya Kalikata
Shilpangan. MKS auttaa käsityö-

Laukkujen ompelu.
Bethany Colony
Leprosy Association,
Intia.

läisiä mm. tuotteiden suunnittelussa ja markkinoinnissa.
Kookos- ja bambunapit tulevat
Thanaparan kylästä Bangladeshista. Thanapara Swallows
valmistaa myös muun muassa
juuttikasseja sekä kirjailtuja kankaita ja vaatteita.
Pienet juuttienkelit tulevat
bangladeshilaisesta Caritasjärjestöstä Corr The Jute Works.
Jute Works tarjoaa maaseudun
köyhille naisille mahdollisuuden
työskennellä kotona tai omassa
kylässä. Naisia myös kannustetaan vaikuttamaan yhteisönsä
asioihin.
Lisäksi käytössä oli kirpputorilta löytyneitä vanhoja puuvilla- ja kalastajalangasta virkattuja
pitsejä sekä puuvilla- ja silkkilankoja.
Teksti ja kuvat Johanna Uusiranta
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Maksun aika. Naisryhmä
kerääntyy nostamaan lainoja
ja maksamaan lyhennyksiä
pohjoisessa Bangladeshissa.

MIKROLUOTTOJEN NOUSU, UHO
JA VANAVETEENSÄ JÄTTÄMÄ TUHO
Kertomus jälleen yhdestä keisarista, jolla ei ollutkaan vaatteita

V

ielä muutama vuosi
sitten mikroluottoja
pidettiin mitä parhaimpana kehitysyhteistyön muotona.
Hype mikroluottojen ympärillä
saavutti lakipisteensä vuonna
2006, kun bangladeshilaiselle
mikroluottolaitos Grameen Bankille ja sen perustajalle Muhammad Yunukselle myönnettiin Nobelin rauhanpalkinto. Läntisten
teollisuusmaiden ja niistä peräisin
olevien kansalaisjärjestöjen hallitsemassa kehitysyhteistyökeskustelussa mikroluottojen suosio
oli kasvattanut vakaasti suosiotaan jo 1980-luvulta saakka. Mikroluottoja suitsutettiin ylisanoin
ja niitä pidettiin patenttilääkkeenä köyhyyden, työttömyyden ja
alikehityksen kaltaisiin ongelmiin
niin kutsutuissa kehitysmaissa.

Mikroluottojen väitettiin vähentävän kehitysmaiden köyhyyttä
niin paikallisesti kuin koko valtion
tasolla ja stimuloivan talouskasvua, minkä lisäksi niiden katsottiin parantavan erityisesti köyhien
naisten taloudellista ja sosiaalista
asemaa. Kehitysmaiden naisten
voimaannuttaminen toimi ikään
kuin kirsikkana kaikkea hyvää tarjoavan mikroluottokakun päällä.
Mikroluottoja kehuivat teollisuusmaissa kilpaa niin poliittiset
päättäjät, yritysjohtajat, feministit
kuin viihdemaailman julkkiksetkin. Mikroluottojen nauttima
julkinen tunnustus ja suosio
heijastui myös mikroluottolaitosten ja koko mikroluottobisneksen
saaman rahoituksen rajussa kasvussa. Nobelin rauhanpalkinnon
myöntäminen Grameen Bankille

oli siis vain pitkään kestäneen
hypen huipentuma.
Mikroluottojen voittokululle
viime vuosikymmeninä löytyy
monia syitä. Yksi merkittävimmistä tekijöistä oli muuttunut ajan
henki. 1990-luvun alusta lähtien
köyhyys alettiin yhä enemmän
nähdä teknisenä eikä poliittisena kysymyksenä, joka voitiin
ratkaista yksinkertaisella tavalla:
lainaamalla köyhille ja marginalisoiduille ihmisille pieniä määriä
rahaa matalaa korkoa vastaan.
Käsitys mikroluottojen avulla itse
itsensä köyhyyden alhosta pois
nostavista dynaamisista pienyrittäjistä istui enemmän kuin
hyvin ajan henkeen 1990-luvulla,
joka uusliberalististen oppien
mukaisesti korosti yksilön omaa
vastuuta, yrittäjyyttä ja oman

avun merkitystä. Ajatus köyhyyden laajamittaisesta vähentämisestä ilman mitään yhteiskunnallisia, poliittisia tai taloudellisia
uudistuksia oli ja on edelleen tätä
artikkelia kirjoitettaessa uskonkappale niin markkinauskovaisille, merkittävälle osalle kehitysyhteistyön valtavirtaa kuin reilun
kaupan edistäjillekin. Mikroluotot
olivat myös hyvää materiaalia tiedotusvälineille, joiden tunteisiin
vetoavat kertomukset toistivat
väitteet mikroluottojen hyvää tekevästä vaikutuksesta. Vihdoinkin
oli keksitty yksinkertainen lääke
köyhyyteen! Ja vieläpä sellainen
lääke, joka hyödytti ennen kaikkea
kehitysmaiden marginalisoituja
naisia. Lukuisissa artikkeleissa,
raporteissa ja tietoiskuissa maalailtiin voimakkain vedoin värik-

käitä menestystarinoita rohkeista
naisista, jotka mikroluottojen
vapauttamina olivat vapautuneet
kahleistaan ja miesten vallasta ja
muuttuneet menestyksekkäiksi
pienyrittäjiksi. Tarinat menivät
hyvin kaupaksi teollisuusmaiden
suurelle yleisölle tai ainakin sille
osalle yleisöstä, jota asia jollain
tasolla kiinnosti.

Skandaaleja ja
perusteltua kritiikkiä
Mikroluottojen voittokulku kiihtyi
entisestään Grameen Bankin
saaman Nobelin rauhanpalkinnon jälkeen. Kaikki kasvoi: lisää
luottoja, lisää hyödynsaajia, lisää
kehitystä. Tie taivaaseen näytti
valmiiksi kivetyltä. Kuitenkin
mikroluottojen voittokulkuun
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Klassikko. Ylpeä lehmän omistava nainen on mikroluottojen menestyksestä kertovien tarinoiden vakiokuvastoa.

tuli yllättäviä mutkia, jotka eivät
vain hidastaneet sitä vaan myös
kyseenalaistivat koko mikroluottojärjestelmän. Syyt olivat
kahtalaiset. Ensinnäkin useat
suitsutetut mikroluottopankit
Intiassa ja Bangladeshissa rypivät
yhtäkkiä skandaaleissa, joiden
syynä olivat paljastukset koronkiskonnasta, korruptiosta sekä
velkaloukussa olevien lainansaajien törkeästä kohtelusta takaisinmaksujen varmistamiseksi,
mikä oli johtanut muun muassa
lukuisiin itsemurhiin erityisesti
Intiassa. Paljon perusteellisempi
isku tuli akateemiselta suunnalta: useiden riippumattomien ja
erittäin kattavien tutkimusten
mukaan mainospuheet mikroluottojen hyvää tekevistä vaikutuksista eivät lainkaan vastanneet
todellisuutta. Sekä mikroluotot
että aikaisemmin niistä tehdyt
ja niiden vaikutuksia ylistäneet
tutkimukset saivat yhtäkkiä
osakseen ytimekästä ja asiallista
kritiikkiä.
Yksi edellä mainituista
tutkimuksista oli brittiläisten tutkijoiden vuonna 2011 julkaisema
”What is the evidence of the impact
of microﬁnance on the well-being of
poor people?”. Mainittu tutkimus
oli luonteeltaan niin sanottu
metatutkimus eli siinä käytiin läpi
suuri joukko jo olemassa olleita
mikroluotoista tehtyjä tutkimuksia. Tarkoituksena oli nimenomaan arvioida niiden tieteellistä
luotettavuutta. Tutkijaryhmä löysi
kaikkiaan 2 643 mikroluotoista
tehtyä tutkimusta ja analysoi
näistä erityisen huolellisesti noin
60 tutkimusta, joiden tieteellinen
taso arvioitiin kaikkein parhaim-

maksi. Tutkijoiden loppupäätelmä
oli murskaava. Heidän mukaansa
käytännössä kaikkien mikroluotoista tehtyjen tapaustutkimusten
käyttämät menetelmät olivat
hyvin heikkoja, minkä lisäksi ne
pohjautuivat hyvin puutteellisiin
tietoihin. Nämä vakavat puutteet
eivät kuitenkaan olleet estäneet
analysoitujen tutkimusten tekijöitä puhumasta hyvin myönteiseen
sävyyn mikroluottojen vaikutuksista tai suosittelemasta niiden
voimakasta lisäämistä.
Brittiläisen tutkijaryhmän oma
arvio mikroluottojen vaikutuksista oli ytimekäs. He eivät olleet
löytäneet kaikista läpikäymistään tutkimuksista mitään tukea
väitteille mikroluottojen positiivisista vaikutuksista millään tasolla.
Toisin sanoen mikroluottojen yli
kaksi vuosikymmentä kestäneen
voittokulun ja yhteensä useisiin
satoihin miljardeihin euroihin
kohoavien lainojen antamisen
jälkeen ei ollut mitään varmuutta
siitä, että mikroluotot tekisivät
maailmasta yhtään paremman
paikan. Mikroluottojen viime
vuosikymmeninä saaman voimakkaan rahallisen ja muun tuen
kääntöpuolena on ollut lisäksi se,
että köyhyyden yhteiskunnallisten, taloudellisten ja kulttuuristen
syiden selvittämiseen ja niiden
muuttamiseen on uhrattu vähemmän aikaa ja voimavaroja.

tivistien sekä tutkijoiden paljon
analysoima ja monin tavoin
kritisoima ilmiö. Kuitenkin
mikroluottojen nauttima yleinen
goodwill sekä niihin tehdyt ja alati
kasvaneet rahalliset panostukset
tekivät kriittisten näkemysten
ilmaisemisen ja levi(tt)ämisen
hyvin hankalaksi. Tämä koski
niin joukkotiedotusvälineitä
kuin kehitysyhteistyön harjoittajien valtavirtaa. Erityisen

selkeää tämä oli ollut sellaisissa
tapauksissa, joissa aiheellinen
ja oivaltava kritiikki oli kehitysmaiden tutkijoiden tuottamaa.
Kielimuurit ja tutkimusten vaikea
saatavuus vaikuttivat toki asiaan,
sillä monet pätevät tutkimukset on esimerkiksi tehty jollain
muulla kielellä kuin englanniksi
tai ranskaksi. Mutta myös omien
etujen varjelulla ja valta-asemien
suojelulla on ollut mitä merkittävin rooli. Tällä viittaan yksinkertaisesti siihen faktaan, että mikroluotot olivat pitkään rahallisesti todella
tuottoisaa ja poliittisesti korrektia
bisnestä, jota kannattivat ja josta
myös hyötyivät hyvin monenlaiset tahot. Näitä tahoja yhdisti
näkemys mikroluotoista hyvänä
asiana – millä tavalla ja kenelle
olikin jo sitten asia erikseen.
Mikroluotoista tehtiin tukuittain selvityksiä, tutkimuksia ja
juttuja, jotka vahvistivat kuvaa
mikroluotoista yksiselitteisen
myönteisenä ilmiönä. Niitä oli
ja on tekemässä ja julkaisemassa
kirjava joukko toimijoita, joihin
kuuluvat muun muassa niin
suuret kuin pienet mikroluottotoimintaa harjoittavat kansalaisjärjestöt ja luottolaitokset,
monet valtiolliset ja ei-valtiolliset
kehitysyhteistyön rahoittajat
ja toteuttajat sekä sekalainen
sakki hyväntekijöitä, tutkijoita
ja toimittajia. Kahdella viimeksi
mainitulla ryhmällä on monesti

saattanut olla liian läheinen
suhde mikroluottoja myöntäviin järjestöihin ja -laitoksiin,
mutta myös tietämättömyydellä
ja hyväntahtoisuudella on ollut
merkitystä.
Tiivistetysti voidaan sanoa,
että Suuri Kertomus Mikroluotoista oli pitkään niin vetoava ja
hyvä, minkä lisäksi mikroluotot
myös hyödyttivät tarpeeksi monia
eturyhmiä sekä teollisuus- että
kehitysmaissa, jotta mitään
mikroluottoihin kohdistunutta
pienempää tai suurempaa kritiikkiä oltaisiin otettu vakavasti.
Esitetty kritiikki joko sivuutettiin tai tyrmättiin negatiivisena
räksyttämisenä. Myös tämän
artikkelin kirjoittaja on saanut
osansa mikroluottoihin kuin vuoreen uskovien, korkeissa yhteiskunnallisissa asemissa olevien
ihmisten kielen kärkevyydestä.
Esimerkiksi sain viime vuosikymmenellä kerran yllättäen puhelun
mikroluottojen syntymämaana
monesti mainitun Bangladeshin
Suomen kunniakonsulilta. Hän
ilmaisi syvän tuohtumuksensa
luettuaan kirjoittamani yleisönosastokirjoituksen, joka oli
julkaistu Suomen suurimman sanomalehden sivuilla. Kirjoitus oli
kaikessa yksinkertaisuudessaan ja
tieteellisiin tutkimuksiin viitaten käsitellyt varsin maltilliseen
sävyyn eräitä mikroluottoihin
liittyviä rakenteellisia ongelmia
nimenomaan Bangladeshissa.
Kunniakonsuli ihmetteli kovasti
miten olin voinut kirjoittaa moista ”roskaa” ja hänen mukaansa
en selvästikään ”tiennyt yhtään
mitään mikroluotoista”.

Bangladeshin malli
– mikroluottojen arveluttava menestystarina

Tuttu tyyppi. Jalkapallotähti Cristiano Ronaldon kasvoilla myydään hiustenhoitotuotteita myös Bangladeshin pääkaupungin Dhakan katujen varsilla...

Kritiikki, jota
ei haluttu kuulla
Mikroluottoihin kohdistettu
kritiikki ei kuitenkaan syntynyt
tyhjästä. Mikroluotot olivat olleet
monien vuosien ajan kehitysak-
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...kadunvarsimainoksen ollessa suoraan radanvarren asukkaiden kotien
yläpuolella.

Yksi yleisönosastokirjoituksessani
käyttämistäni lähteistä oli yhdysvaltalainen kulttuuriantropologi
Lamia Karim, joka on pitkään tutkinut mikroluottojen vaikutuksia
synnyinmaassaan Bangladeshissa.
Hänen uusin kirjansa, Microﬁnance and its Discontents (University of Minnesota Press 2011) on
mukaansatempaava, mutta myös
puistattava selvitys mikroluottojen
lyhyestä historiasta Bangladeshissa. Kirjassa yhdistyvät sujuvasti
niin Bangladeshin kiehtova lähihistoria kuin paikallisen, kansallisen ja kansainvälisenkin politiikan
ja valtapelien eri ulottuvuudet.
Karimin mukaan 1990-luvulle
tultaessa suuret bangladeshilaiset
kansalaisjärjestöt eli NGO:t olivat
yksi toisensa jälkeen hylänneet
aikaisemmat, köyhien ihmisten
elinoloja muuttamiseen keskitty-
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vät ja selkeän poliittiset kehitys- ja
tiedostamisohjelmansa. Niiden
sijaan he olivat alkaneet suosia
mikroluottoja pääasiallisena
toiminnan muotona. Mikroluottotoiminnan yleistyminen kulki
käsi kädessä valtion toimintojen
yksityistämisen kanssa ja kansalaisjärjestöt alkoivat myös yhä
enenevissä määrin ottaa hoitaakseen valtiolle aiemmin kuuluneita
toimintoja. Tässä ne saivat huomattavaa tukea rikkaiden teollisuusmaiden virallisesta kehitysyhteistyöstä vastanneilta tahoilta
sekä rakennesopeutusohjelmia
eli valtion toimintojen karsimista
ja yksityistämistä edistäneeltä
Maailmanpankilta. Jälkimmäinen
oli jo rakennesopeutusohjelmien
alkuvaiheessa 1980-luvulla nähnyt
nimenomaan kansalaisjärjestöt
yhtenä keinona karsia ja yksityistää valtion tehtäviä Bangladeshissa ja siten entisestään vähentää
jo muutenkin heikon valtion
merkitystä. Nämä tavoitteet ovat
monella tapaa toteutuneet.
Tämän päivän Bangladeshissa kansalaisjärjestösektori, jota
dominoi kourallinen jättimäisiä
kansalaisjärjestökonserneja, on
erityisesti maaseudulla korvannut valtion sellaisten palvelujen
tarjoajana, joita aiemmin pidettiin
julkisina. Kansalaisjärjestöt
vastaavat nykyään isosta osasta
esimerkiksi perusterveydenhuoltoa, peruskoulutusta ja
maatalousluottoja. Maaseudun
köyhät ihmiset ovat tulleet yhä
riippuvaisemmiksi nimenomaan
kansalaisjärjestöistä niiden
tarjoamien palvelujen takia. Tämä
on monella tapaa ongelmallista kehitystä, sillä kuten Karim
muistuttaa, toisin kuin vaaleilla valitut poliitikot ja julkiset
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laitokset kansalaisjärjestöt eivät
ole vastuussa kenellekään muulle
kuin rahoittajilleen. Alati paisuva
kansalaisjärjestösektori toki
tarjoaa myös kipeästi kaivattuja ja
statuksen mukaisia ”kunniallisia”
töitä Bangladeshin koulutetulle
keskiluokalle. Karimin mukaan
Bangladeshissa kansalaisjärjestöt
muodostavat käytännössä valtion
valtiossa, tosin tämä tapahtuu
sulassa sovussa paikallisten poliitikoiden ja virkamiesten kanssa,
joista monet perustavat itse
kansalaisjärjestöjä eläkepäivien
tuottoisaksi harrastukseksi.

Naisten voimaannuttaminen – totta vai tarua
Lamia Karim asettaa analyysinsä
mikroluottojen menestystarinasta Bangladeshissa juuri yllä
kuvattua taustaa vasten. Hänen
koruttomat tapaustutkimuksensa
muodostavat vahvan vastakertomuksen usein kuulluille väitteille
mikroluottojen köyhiä naisia
voimaannuttavasta vaikutuksesta. Karimin tulokset kuuluvat
tiivistetysti seuraavalla tavalla.
Todella köyhille ihmisille myönnetään yllättävän vähän mikroluottoja. Mikroluottolaitokset
ovat jo vuosien ajan suunnanneet
lainanantonsa enemmän sellaisille ihmisryhmille, joilla on jo jotain
resursseja käytettävissään. Näitä
ryhmiä ovat muun muassa kauppiaat, virkamiehet ja varakkaat
viljelijät, joiden kyky maksaa
lainat takaisin on taattu. Silloin
kun mikroluottolaitokset antavat
luottoja ”oikeasti” köyhille naisille

kyseeseen tulevat ennen kaikkea
sellaiset naiset, joilla jo entuudestaan on vahva asema perheissään.
Karimin mukaan tietyn kaltaiset
naiset saattavat hyvinkin hyötyä
mikroluotoista, mutta se edellyttää ennen kaikkea sitä, että heillä
on jo lainoja saadessaan liikkumavaraa omassa elämässään
kuten esimerkiksi muita, jo olemassa olevia tulonlähteitä. Hän
kuitenkin lisää, että nimenomaan
rahanlainaus toimii monen tällaisen naisen keskeisenä tulonlähteenä. Rahanlainaus, jonka siis
osaksi nimenomaan mikroluotot
tekevät mahdolliseksi ja jossa
korot ovat usein huimaavat.
Toki myös ”tavalliset” köyhät
naiset voivat saada mikroluottoja,
mutta Lamia Karimin mukaan
näiden naisten miespuoliset perheenjäsenet tavallisesti päättävät
lainarahojen käytöstä ja myös
itse käyttävät ne omiin tarkoituksiinsa. Tällaisissa tapauksissa
mikroluotot eivät vasten julkilausuttuja uskomuksia todellakaan
ole parantaneet naisten statusta
saati vahvistaneet näiden asemaa
perheissään. Sen sijaan miehet
näkevätkin naispuoliset lähisukulaisensa yhä enenevässä
määrin keinona hankkia ylimääräistä rahaa, mikä on käytännössä
johtanut naisten lisääntyvään välineellistämiseen eikä mihinkään
naisten omaehtoisen yrittäjyyden
lisääntymiseen. Karim vertaa
mikroluottojen osaltaan mahdollistamaa kehitystä sellaiseen
tilanteeseen, jossa naiset tuovat
perheeseen rahaa tekemällä
ansiotöitä. Karim väittää, että

Todella köyhille ihmisille myönnetään
yllättävän vähän mikroluottoja.”
Hyvää elämää. Bangladeshin suurin kansalaisjärjestö, monialakonserni
Brac mainostaa vierekkäisissä mainostauluissa
sekä toimintaansa että
myymiään luksuskäsitöitä.
Bracilla on myös mikroluotto-ohjelmia.

Rikshakuskeja Bangladeshin pääkaupungissa Dhakassa. Monet rikshakuskit
ovat sesonkityöläisiä muualta, jotka tulevat Dhakaan työttömyyden ja alityöllisyyden kausina.

Työtä se on tämäkin. Asfaltointia Netrakonassa, Pohjois-Bangladeshissa.

naisten perheissään nauttima arvostus ja status olisivat tällaisissa
tapauksissa paremmalla tolalla
kuin mikroluottovetoisessa mallissa, jossa naiset ovat ennemminkin välineitä rahan hankkimiseen kuin omalla työllään rahaa
hankkivia toimijoita.
Yksi Lamia Karimin tutkimusten keskeinen tulos on se,
että mikroluottolaitokset myös
järjestelmällisesti käyttävät erittäin tuomittavia keinoja lainojen
takaisinperinnässä, mikäli lainoja
saaneet naiset eivät pysty lyhentämään velkojaan. Näihin keinoihin
kuuluvat muun muassa naisten ja
heidän perheittensä kiristäminen
uhkaamalla näitä julkisella häpäisemisellä, mikäli rahaa lainojen
maksamiseen ei jostain taiota.
Bangladeshin kaltaisissa maissa
naisten kunnia ja häpeä ovat erittäin tärkeitä asioita, joiden kanssa
ei leikitä. Mikroluottolaitokset toimivat yhä enenevissä määrin myös
yhteistyössä poliisin, tuomioistuinten ja paikallisten eliittien
kanssa pakottaakseen naispuoliset
luotonsaajat maksamaan lainansa keinolla millä hyvänsä. Usein
kollektiivisen vastuun periaatteen
mukaisesti järjestäytyneisiin naisten pienlainaryhmiin (normaali
käytäntö mikroluottobisneksessä) kuuluvat naiset voivat joutua

ryhmissään valtavan paineen ja
stigmatisoinnin kohteeksi, mikäli
he eivät pysty lyhentämään lainojaan sovitulla tavalla. Pienryhmät
eivät välttämättä siis vahvista
naisten keskeistä solidaarisuutta
vaan toimivat juuri toisin päin:
taloudellisesti vahvemmat naiset
kääntyvät heikompia vastaan.
Mikroluottojen takaisinmaksuun
liittyvät ongelmat ja riidat myös
leviävät usein paljon laajemmalle.
Kokonaisia perheitä, sukuja ja kyläyhteisöjä saattaa hajota toisilleen
katkeran vihamielisiin ryhmiin,
ja yksittäiset ihmiset joutuvat
pakenemaan pois yhteisöistään ja
kotikylistään 20–30 euron maksamattomien lainojen takia.
Teksti ja kuvat Johan Ehrstedt
Kirjoittaja on Intian niemimaan moderniin historiaan erikoistunut aatehistorioitsija, jonka mielestä teenjuonti
on parhaita tapoja tutustua ihmisiin
Etelä-Aasiassa.
Lähteitä
Maren Duvendack, Richard Palmer-Jones,
James G Copestake, Lee Hooper,
Yoon Loke, Nitya Rao: What is the
evidence of the impact of
microfinance on the well-being of poor
people? Lontoo 2011.
Lamia Karim: Microfinance and its Discontents. Minneapolis-St.Paul 2011.
Qazi Kholiquzzaman Ahmad (ed.): Socioeconomic and indebtedness-related
impact of micro-credit in Bangladesh.
Dhaka 2007.
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MAAILMANKAUPPALEHTI 20 VUOTTA SITTEN
Kehitysmaakauppojen kauppalehti 1/1994
Keskustelu-foorumi

Tukevatko kehitysmaakaupat ylikansallisia yhtiöitä?

K

aksi äskettäistä kokemustani:
– Törmään Elannossa
Afrikan Tähden hedelmäsäilykkeisiin. Purkissa lukee ”Ostamalla
kehitysmaissa jalostettuja tuotteita autat
kehitysmaita auttamaan itse itseään.”
Seuraavalla hyllyllä on Standard Fruityhtiön Dole-hedelmäsäilykkeitä. Ne ovat
aivan ilmeisesti myös peräisin kehitysmaista ja myös jalostettu siellä. Niissä
on vähemmän sokeria. Minun olisi siis
järkevintä ostaa Dole-tuotteita.
– Astun sisään Maailmankauppaan.
Paikassa vallitsee hiljainen ja rauhallinen
tunnelma. Samanlainen kuin pienten
uskonnollisten ryhmien tiloissa. Olen
juuri ollut vilkkaassa opiskelijakirjastossa. Muun kirjallisuuden joukossa siellä on
kasoittain nykyiseen maailmankauppaan
ja 3. maailman alistamiseen kriittisesti
suhtautuvaa aineistoa. Merkittävä joukko
opiskelijoista lukee sitä kiinnostuneina
– jotkut jopa innostuneina. Heitä ei
Maailmankaupassa näy. Miksi kehitysmaakaupat eivät kiinnosta. Miksi kauppaliike marginalisoituu? Miksi ympäri
Suomea levinneet kauniit ja lämpimiä
ajatuksia herättävät solidaarisuuskeskukset tuntuvat valitettavasti jäävän vaille
vaikutuksia?
Ehkä Afrikan Tähden etiketit ovat
vastaus näihin kysymyksiin. Niissä ei
mainita ylikansallisia yhtiöitä. Niinpä
sanomassa ei tavallisen ostajan kannalta
ole mitään järkeä: elintarvikekauppammehan ovat tulvillaan ”kehitys”maissa
tuotettuja ja jonkin verran siellä jalostettujakin elintarvikkeita. Miksi siis Afrikan
Tähden tuotteita olisi erityisesti suosittava?
Miksi Afri Star ei puhu ylikansallisista

suuryhtiöistä? Tällainen mainostaminenhan luulisi olevan nimenomaan sen
etujen mukaista: näin se eroaisi Dolesta.
Kysymys ei ole siitä, etteikö ylikansallisten yhtiöiden rikoksista tiedettäisi:
niistähän tekee selkoa esimerkiksi kehitysmaakauppojen levittämä Kuluta harkiten –opas. Ensi näkemältä järjettömältä
tuntuva vaikeneminen johtuu ilmeisesti
siitä, että ’ylikansalliset yhtiöt’ kuuluvat
poliittiseen kieleen, eivät talouspuheeseen. Mutta miksi poliittista kieltä tulisi
välttää? Ei ainakaan siksi, että ihmiset
eivät olisi kiinnostuneita politiikasta.
Sopivassa tilanteessahan suomalaisetkin
voivat olla siitä suunnattoman kiinnostuneita –mitä esimerkiksi äskeinen presidentin vaali osoittaa.
Vastaus lienee taloudellisessa asiantuntemuksessa, jota myös Afrikan
Tähdessä ja kehitysmaakaupoissa on.
Asiantuntemus on olennaisilta osiltaan
tietyn puheentavan sääntöjen hallitsemista. Samalla tavalla kuin papin on
osattava erottaa pyhä maallisesta, on
talousmiehen (tai talousmiesnaisen)
osattava erottaa talous politiikasta. Tämä
erottelu on keskeinen yhteiskuntajärjestelmäämme ylläpitävä puhemaailman
rakenne.
Jos taloutta ei erotettaisi politiikasta,
Standard Fruitiin, Nokiaan, Maailmanpankkiin, Cargilliin, Mitsubishiin,
Shelliin ja sen sellaisiin kohdistuisi demokratisointipaineita ja samanlaisia vaatimuksia kuin valtioiden ja yhdistysten
hallituksiin. Niiden nykyiseen hallintoon
ja toimintaan suhtauduttaisiin samalla
tavoin kuin Saddam Husseiniin, Kim il
Sungiin, Idi Aminiin, Adolf Hitleriin tai
Josef Staliniin. Silloin yhtiöiden ja pank-

kien olisi vaikeampaa oikeuttaa nykyistä
maailmaa, luontoa ja ihmisiä tuhoavaa
politiikkaansa.
Mutta kehitysmaakaupathan haluavat
muuttaa maailmaa oikeudenmukaisemmaksi. Siksi niiden on karistettava itsestään taloussivujen ja kauppaoppilaitosten
iskostama ideologinen painolasti ja ryhdyttävä avoimen poliittisiksi toimijoiksi.
Se merkitsisi esimerkiksi seuraavaa:
– Etikettien, näyteikkunoiden ja
jaettavan materiaalin muuttamista niin,
että selkeästi kävisi ilmi mille kaikelle
tuholle ja riistolle nämä tuotteet ovat
vaihtoehtoja.
– Laajaa lehdistössä toteutettua normaalituotteiden parjauskampanjaa.
– Suoran toiminnan iskuja tavallisiin
kauppoihin, tukkukauppoihin, ylikansallisten suuryhtiöiden Suomen edustustoihin, eläintehtaisiin, myrkky-yhtiöihin
yms.
– Suomen Maailmanpankki- ja
IMF-edustajien politiikan avointa esille
nostoa.
– Intialaisten ja monien muiden
kansalaisjärjestöjen GATT:in vastaiseen
kampanjaan yhtymistä.
– Suomen hallituksen ja eduskunnan
muistuttamista siitä, että ne ovat jäämäs-sä auttamattomasti sivuun keskeisistä
poliittisista ratkaisuista, koska ne eivät
näe talouden sisällä tehtäviä poliittisia
ratkaisuja vaan pitävät sitä Siperian
luonnonoloja muistuttavana välttämättöömyyden valtakuntana.
Mutta eikö tällainen elämöinti karkotot-taisi loputkin harvoista asiakkaista? Tieietenkin se kuten kaikki yritykset maailman
man
n
muuttamiseksi pelottaisi monia ihmisiä.
siä.
Mutta säikkyjen tilalle tulisi vähintään
än

20 vuoden kuluttua

jolla oli kirjoituksessani esitettyjä näkemyksiä
maailmanlaajuisesta solidaarisuustoiminnasta. Näiden ajatusten siivittämänä syntyi
toisenlaisen globalisaation liike, jota virheellisesti on kutsuttu globalisaation vastaiseksi.
Liikkeen toiminta Seattlessa vuonna 1999 ja
monissa muissa valtaeliitin kokoontumispaikoissa seuraavina vuosina johti siihen, että
epäreilun maailmankaupan yksi tukipilari
WTO eli Maailman kauppajärjestö heikentyi
ratkaisevasti. Järjestöhän aloitti toimintansa
vuoden kuluttua juttuni kirjoittamisesta ja
jatkaa siinä mainitsemani GATT:in toimintaa.
Jos nyt kirjoittaisin reilun kaupan tuotteiden ja Maailmankauppojen tiedotusta
kritisoivaa artikkelia, painottaisin siinä ylikansallisten yhtiöiden ohella myös muita ihmisiä
alistavia valtarakenteita. Niitä ovat miesten
ylivaltaa ylläpitävät rakenteet, vanhat paikalliset sortojärjestelmät kuten kastilaitos, vain
yhdessä maassa toimivat yhtiöt sekä valtiot
ja niiden yhteenliittymät.
Osa epäreilua kauppaa ylläpitävistä organisaatioista löytyy läheltä: Suomen ulkoministeriön taloudellisten ulkosuhteiden osasto,

alaiset
hallitus ja eduskunta. Aikoinaan suomalaiset
ministerit neuvottelivat ja eduskunta hyväkussyi WTO:n perustamissopimukset. Edusynyt
kunta olisi 1990-luvun lopulla hyväksynyt
muksen
WTO:takin epäreilumman MAI-sopimuksen
s) ellei
(Monenkeskinen investointisopimus),
kansainvälinen kansanliike olisi sitä voimakkaasti vastustanut.
Tälläkin hetkellä ministerit ja taloudellisten ulkosuhteiden osasto käyvät kulissien
takana neuvotteluja kaupan ja kansainvälisen
talouden epäreiluuden lisäämiseksi. Yksi
tällainen hanke on TTIP eli Transatlantic Trade
and Investment Partnership (Pohjois-Amerikan ja Euroopan maiden välinen kauppa- ja
investointikumppanuussopimus), joka
siirtäisi entistä enemmän valtaa ylikansallisille yhtiöille ja niiden käsissä oleville yhdysvaltalaisille ”valvonta”viranomaisille ja kahlitsisi
ratkaisevasti Suomen ja EU:n ympäristö- ja
kauppapolitiikkaa.

K

un lukee 20 vuotta sitten kirjoittamaansa tekstiä, pitäisi tuntea häpeää:
vuosikymmenten kuluessa on kaiken järjen
mukaan oppinut paljon uutta ja viisastunut
niin, ettei enää allekirjoita kaikkia nuoruuden
kiihkossa kirjoittamiaan sepustuksia. Mutta
ei! Uuden omaksumiskykyni on ilmeisesti
vakavasti heikentynyt, sillä voin hyväksyä
lähes kaiken, mitä tuolloin kirjoitin Kehitysmaakauppojen Kauppalehteen.
Tietenkin moni jutussani mainitsema
asia on muuttunut. Afristar-tuotteiden tilalle
ovat tulleet reilun kaupan merkki -tuotteet,
ja niiden eron tavallisiin tuotteisiin nähden
ymmärtää helpommin. Kuitenkin kritiikkini
politiikkaa ja valtaa koskevien kysymysten
sivuuttamisesta reilun kaupan tuotteiden
esittelyssä ja Maailmankauppojen toiminnassa pätee yhä. Tosin Turun Maailmankauppa ja muutamat muut ovat politisoineet
sanomaansa, mutta nämä ovat valitettavasti
poikkeuksia.
1990-luvun alussa en suinkaan ollut ainoa,

Olli Tammilehto
Kirjoittaja on vapaa kirjoittaja ja tutkija, jonka
kirjoituksia ja puheita voit lukea osoitteessa www.
tammilehto.info

yhtä paljon uusia. Ja nämä voisivat olla
valmiimpia tekemään jotakin muutakin
kuin rauhoittamaan omaatuntoaan muutamalla hedelmä- ja kahvipurkilla.
Entä sitten etiikka? Eikö politiikka karkoittaisi tuon eettistä puhtautta
henkivän tunnelman solidaarisuuskeitaistamme? Jos valtakoneiston syleilyssä
olevasta puoluepolitiikasta pysyttäisiin
sivussa, politisoituminen merkitsisi vain
etiikan luonteen muuttumista. Eettisesti suuntautuneen aktivistin ihanteet
vaihtuisivat äiti Teresasta ja erakkomunkeista Mahatma Gandhiin ja Latinalaisen
Amerikan vapautuksen teologeihin.
Konsensus-Suomen ja sen kaikkein
konsensushenkisimmän vaihtoehtoliikkeen piirissä syntynyt kehitysmaakauppatoiminta johtaa helposti unohtamaan,
ettei tärkeän asian ajamisesta saa vain
paijausta. Ihmisten suuttuminen voi
joskus olla paras merkki toiminnan onnistumisesta.
Olli Tammilehto

WTO ja WFTO
• WTO (World Trade Organization,
Maailman kauppajärjestö) on 159 maan
muodostama järjestö, joka organisoi ja
säätelee globaalia taloutta ylikansallisille yhtiöille suotuisammaksi.
• WFTO (World Fair Trade Organization,
Maailman reilun kaupan järjestö) on
kansainvälinen reilun kaupan yhteistyöjärjestö, jonka jäseninä on sekä
kehitysmaiden tuottajia että reilun
kaupan tuotteiden maahantuojia ja
jälleenmyyjiä, mm. Maailmankauppoja
ja Kehitysmaakauppoja.

Palautusosoite: Maailmankauppojen liitto ry, c/o Saloranta, Muuramentie 35 A 2, 40950 Muurame

REILUN KAUPAN TOIMIJAT
MAAILMANKAUPPOJEN LIITTO RY
www.maailmankaupat.ﬁ

•
•

•

Suomessa toimivien Maailmankauppa- ja Kehitysmaakauppayhteisöjen
yhteistyöjärjestö.
Useat liiton jäsenet ylläpitävät reilun
kaupan erikoismyymälöitä, joissa on
myynnissä laaja valikoima kehitysmaissa oikeudenmukaisin ehdoin
tuotettuja käsitöitä ja elintarvikkeita.
Liitto ja sen jäsenet tiedottavat,
kouluttavat ja toimivat monin tavoin
kehitysyhteistyössä.

MAAILMANKAUPPOJEN
LIITON JÄSENYHDISTYSTEN
YLLÄPITÄMÄT KAUPAT
Maailmankauppa Kirahvi
Hämeenlinna
Tapahtumamyyntiä ja verkkokauppa.
Kesäpuoti Fiskarsin ruukissa. Etukäteen
sopimalla mahdollisuus ostaa myös
suoraan varastolta.
kirahvi@maailmankaupat.ﬁ
www.maailmankaupat.ﬁ/kirahvi
p. 050 129 4336 ja
041 454 8912
Maailmankauppa Sikitiko
Kauppahalli
Snellmaninkatu 14
53100 Lappeenranta
puh. 05 415 3651
sähköposti: sikitikory@gmail.com
http://yhdistykset.ekarjala.ﬁ/sikitiko/

KANSAINVÄLISET TOIMIJAT
WFTO
(World Fair Trade
Organization)
www.wfto.com
Kansainvälinen reilun
kaupan yhteistyöjärjestö, jonka jäseninä on niin kehitysmaiden tuottajia, Maailmankauppoja kuin
maahantuojia. Entiseltä nimeltään IFAT.
WFTO Europe
www.wfto-europe.org
WFTOn Euroopan aluejärjestö
EFTA
(European Fair Trade Association)
www.eftafairtrade.org
Eurooppalaisten reilun kaupan maahantuojien järjestö.

Lohjan Maailmankauppa
Karstuntie 2
08100 Lohja
p. 019 331 646
lohja@maailmankaupat.ﬁ
www.lohjanmaailmankauppa.ﬁ
Mikkelin Maailmankauppa
Vain pop up kauppa- ja
tapahtumamyyntiä.
p. 040 757 5901
lhokkane@gmail.com
Juuttiputiikki
Hallituskatu 11 L 4
90100 Oulu
p. 08 311 5189
putiikki@juuttiputiikki.ﬁ
www.juuttiputiikki.ﬁ

Raahen Maailmankauppa
Hiirenkorva
Laivurinkatu 20–22
92100 Raahe
p. 044 726 6346
www.facebook.com/hiirenkorva
hiirenkorva@suomi24.ﬁ
Maailmankauppa Elimu
Rovakatu 9
96100 Rovaniemi
p. 044 318 2188
maailmankauppa.elimu@gmail.com
www.maailmankauppaelimu.org
facebook.com/maailmankauppa.elimu
Savonlinnan kehitysmaakauppa
Savanni
Olavinkatu 35
57130 Savonlinna
p. 045 7731 9555
kema.sln@gmail.com
www.maailmankaupat.ﬁ/savonlinna/
www.facebook.com/
SavonlinnanKehitysmaayhdistys
Tampereen kehitysmaakauppa
Kohmankaari 3
33310 Tampere
p. 03 344 6770
fax 03 345 0521
posti@kehitysmaakauppa.org
www.kehitysmaakauppa.org

MAAILMANKAUPPOJEN
LIITON JÄSENYHDISTYKSET
ILMAN KIINTEÄÄ KAUPPATILAA

Kouvolan Maailmanpuu ry.
www.kouvolanmaailmanpuu.com
info@kouvolanmaailmanpuu.com

Hyvinkään kehitysmaayhdistys ry
Kirsi Kataja
Männikkötie 2 B 14
05830 Hyvinkää
p. 0400 419 148
kirsikataja1@gmail.com

Kuhmon kehitysmaakauppayhdistys ry
sointu.sallinen@gmail.com
Toistaiseksi vain tapahtumamyyntiä.
Tarvittaessa myyntiä järjestävät
Sointu Sallinen 08 655 0465 ja
Viivi Sallinen 040 739 3095

Pohjois-Lapin
maailmankauppayhdistys ry
www.maailmankauppakiela.ﬁ
kiela.inari@gmail.com
p. 040 820 3313
Joensuun Kehitysmaakauppayhdistys ry.
Vain tapahtumamyyntiä.
paivantasaaja@maailmankaupat.ﬁ
www.maailmankaupat.ﬁ/
maailmankaupat/kaupat/joensuu.html
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Uusi Tuuli ry
Aurinkotehdas
Kirkkotie 6–10
20540 Turku
p. 02 233 9313
fax 02 2371 670
uusituuli@estelle.ﬁ
www.estelle.ﬁ
Turun maailmankauppayhdistys ry
www.aamutahti.net/
turunmaailmankauppayhdistys@
riseup.net
p. 050 356 6857

Jokilaakson
Maailmankauppayhdistys ry
p. 040 538 7091 (Arja Paakkanen)
arja.paakkanen@saunalahti.ﬁ
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Maailmankauppa Tasajako
Verkkokauppa osoitteessa
www.tasajako.org
tasajako@tasajako.org
p. 045 6390518
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Äetsän Kehitysmaakauppa
Kontintie 5
38300 Sastamala
aetsakehy@kopteri.net
www.aetsankehitysmaaseura.net
p. 044 3657 159 (Georg Pimenoﬀ )

KUVA OTTO KOKKO

Jyväskylän kehitysmaayhdistys ry.
mango@maailmankauppamango.net

TILAA
Tilaa Maailmankauppalehti maksamalla 12 € tilille IBAN FI42 8000 1670 9285 07
ja kirjoittamalla viestikenttään tilaajan nimi ja osoite tai netin kautta osoitteessa:
www.maailmankaupat.ﬁ/lehti.

12€
/VUOSI

KUVA JOHANNA UUSIRANTA

Reilua kauppaa
maailmankaupoista
Maailmankauppa Juuttiputiikki
Hallituskatu 11 (Rion talo)
90100 Oulu
Avoinna ma–pe 10–18, la 11–15
Verkkokauppa osoitteessa
www.juuttiputiikki.ﬁ
Maailmankauppa Kirahvi
Verkkokauppa osoitteessa
www.maailmankaupat.ﬁ/kirahvi
p. 045 129 4336
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Maailmankaupat – reilua kauppaa ihmisiä ja ympäristöä kunnioittaen

