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Aion puhua kahdesta teemasta, jotka muodostavat kaksi mielestäni keskeistä haastetta

globalisaatiokeskustelussa Euroopassa tänään: kehityspolitiikasta ja monikulttuurisuudes-

ta. Näitä yhdistävät ainakin kaksi asiaa: molemmat ovat seurauksia globalisaatiosta ja

molempia leimaa myös tietynlainen yhteiskunnallinen polarisaatio.

Näkökulmani on ulkopuolinen suhteessa kirkkoihin siinä mielessä, että vaikka olen koko

ikäni kuulunut samaan luterilaiseen seurakuntaan en ole aktiivisesti osallistunut seura-

kunnan toimintaan jumalanpalveluksia lukuunottamatta. Minua kehotettiin käyttämään

myös omaa äidinkieltäni, joten tulette myös kuulemaan ruotsia. Olin tästä kehoituksesta

varsin iloinen – liian harvoin me helsinkiläiset ruotsinkieliset teemme tämän valinnan.

Kehitysyhteistyöstä kehityspolitiikkaan: Suomen ja Europpan haaste

Viimeiset vuodet ovat suomalaisessa ja muissa eurooppalaisissa yhteiskunnissa olleet

onnistuneen taloudellisen kasvupolitiikan, EU-politiikan arkipäiväistymisen ja globali-

saation aikaa. Globaalin maailman haasteet ovat todella arkipäiväistyneet, eivät vain kiin-

teäksi osaksi politiikan tekoa vaan myös osaksi ihmisten jokapäiväistä elämää. Kannatta-

vatkin yritykset vaihtavat toimipaikkojaan vastatakseen yhä kovenevaan kilpailuun. Niin

valtioiden kuin yksittäisten ihmistenkin on varauduttava ilmastonmuutokseen.  Tsunami-

en sekä lintuinfluenssojen kaltaiset tapahtumat ovat kouriintuntuvasti osoittaneet maail-
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mamme pienentyneen. Maailma on toden todella kutistunut ja riippuvuutemme toisis-

tamme on käynyt yhä selvemmäksi.

Olen pian neljän vuoden ajan toiminut valtioneuvoston asettaman kehityspoliittisen toi-

mikunnan KPT puheenjohtajana. Olemme työskennelleet rakentaakseen laajempaa ym-

märtämystä ja kannatusta kehitysmaiden kehityksen haasteiden johdonmukaiselle esiin

nostamiselle Suomessa ja Europpassa. Kehityspoliittisen toimikunnan mandaatti ja toi-

mintakenttä ovat olleet laajat. Valtioneuvoston kehityspolitiikan neuvoa-antavana elime-

nä toimikunnan tehtävänä on ollut seurata ja arvioida toimintaa eri politiikka-aloilla, jotka

vaikuttavat kehitysmaiden tilanteeseen. KPT on toiminut myös kehitysyhteistyön vaikut-

tavuuden sekä YK:ssa määriteltyjen kehityksen vuosituhattavoitteiden toteutumisen seu-

raajana. Tästä maailmanlaajuisen köyhyyden vähentäminen on tärkein.

Kehityspolitiikan johdonmukaisuus ei ole helposti avautuva käsite. Suomen ensimmäi-

sessä, vuonna 2004 hyväksytyssä Kehityspoliittisessa ohjelmassa, kehityspolitiikalla ker-

rotaan tarkoitettavan toimintaa kaikilla kansainvälisen yhteistyön ja kansallisen politiikan

alueilla, joilla vaikutetaan kehitysmaiden asemaan ja kehitykseen. Erityisesti mainitaan

turvallisuus-, ihmisoikeus-, kauppa-, ympäristö-, maa- ja metsätalous-, koulutus-, terveys-

ja sosiaali-, siirtolais- ja tietoyhteiskuntapolitiikka. Monelle on ollut yllättävää, miten

paljon kehityspolitiikalle oleellisia politiikka-alueita todella on. Oma maailmankuvani on

myös muokkautunut näinä vuosina havaitsemaan hyvin konkreettisten asioiden kautta

miten syvästi oma arkemme on riippuvainen muusta maailmasta. Ja myös miten omat

paikalliset ja kansalliset valintamme pieninä tekoina ovat mukana rakentamassa muiden

maailmaa, myös kehitysmaiden.

Kehityspolitiikan johdonmukaisuus toteutuu, kun näiden politiikka-alueiden toiminta tu-

kee, tai ei ainakaan vaaranna, kehityspoliittisten päämäärien saavuttamista. Eli voi sanoa,

että kaikki mikä tukee köyhiä maita vähentämään köyhyyttä myös muulla tavoin kuin

suoranaisen kehitysavun kautta on kehityspolitiikkaa. Velkojen anteeksi antaminen,

kauppapolitiikan kehittäminen siten, että köyhimpien maiden pääsy markkinoille helpot-

tuu ja rauhan edistäminen ovat joitain esimerkkejä.
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Kehityspolitiikan johdonmukaisuuden edistämisessä ei ole kyse vain kansainvälisestä

solidaarisuudesta tai hyväntekeväisyydestä, vaan myös hallinnon tehokkuudesta, verova-

rojen järkevästä käytöstä sekä myös meidän suomalaisten pitkän tähtäimen hyvinvoinnin

takaamisesta. Viralliseen kehitysyhteistyöhön ohjataan Suomen valtion budjetin kautta

tänä vuonna miltei 750 miljoonaa euroa. EU puolestaan on maailman suurin kehitysavun

antaja noin 40 miljardilla eurolla. Ei ole lainkaan yhdentekevää, tukevatko politiikkamme

muilla sektoreilla tämän mittavan rahasumman parasta mahdollista käyttöä.

Noin runsas viikko sitten luovutimme loppuraportimme hallitukselle Säätytalolla. Sen

yhteydessä järjestettävässä seminaarissa totesi ministeri Pär Stenbäck, että ”emotionaali-

nen lataus on hävinnyt Suomen kehitysyhteistyötä harjoittavista rakenteista”. Olen hänen

kanssaan samaa mieltä – voimme rakentaa vaikka miten toimivaa hallintoa ja kasvattaa

kehitysapumäärärahoja – mutta jos lähimmäisrakkauteen ja välittämiseen perustuva hei-

kompien auttaminen ei ole osa Suomen ja Europpan harjoittamaa globaalipolitiikkaa,

menetämme tärkeän osan yhteiskuntamme perustaa. On selviä merkkejä siitä, että näin on

tapahtumassa esim. nuorten keskuudessa ja ehkä eniten oman ikäluokkani keskuudessa.

Näen tässä suuren tehtävän kirkoille: aktiivinen osallistuminen yhteiskunnaliseen globali-

saatiokeskusteluun Suomessa ja Europpassa. Ja nimeenomaan vuorovaikutuksessa mui-

den yhteiskuntaosapuolten kanssa kuten poliittisten toimijoiden, hallinnon, elinkeinoelä-

män ja muun kansalaisyhteiskunnan kanssa. Arkkipiispa Paarman hiljattain pitämä globa-

lisaatio-luento osana HY:n Studio Generalia-sarjaa oli tervetullut aloite.

Finskt bistånd har alltså de senaste åren satts i ett större utvecklingspolitiskt sammanhang

än tidigare. Det är bra. Utvecklingspolitiken har också blivit en allt centralare del av vår

egen och Europas utrikes- och inrikespolitik. Där hör biståndet hemma, men samtidigt

ökar nu riskerna för att biståndet går andra, starkare krafters ärenden -  också då när det

inte borde göra det. Att minska fattigdomen, det mänskliga liddandet och att arbeta för

ökad fred och demokrati ska stå i centrum för biståndsarbetet också i fortsättningen.
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Det börjar med solidaritet hemma? Eller är det så att solidaritet långt borta gagnar oss

här hemma? Det senaste året har vi upplevt finska företags utflaggningar, strejker, fusio-

ner av inhemska företag som lett till nedläggning eller utflyttning av verksamhet. Globa-

liseringens konsekvenser har krupit allt närmare den finska vardagen. Regeringen har

svarat med egna program som ska förstärka Finlands konkurrenskraft globalt och säkra

den finska ekonomin. Gott och väl så.

Delar av det finska näringslivet har under de gågna åren delvis kritiserat den sittande pre-

sidenten för att ha ett större engagemang i världsförbättrande än för den egna nationen.

För mig tedde sig hela debatten delvis konstgjord. Är det inte i själva verket så att t ex

kinesiska och indiska löntagares ökade arbetsmarkandsrättigheter borde utgöra en del av

vår finländska globala strategi? Är det inte genom mer jämlika produktionsvillkor den

finska konkurrenskraften gynnas? Där en finländsk lönekostnad ligger på över 20 € i ge-

nomsnitt per timme, är den under 1 € i Kina och Indien. Som jag ser det är det här i allra

högsta grad ett nationellt engagemang som gynnar den finska ekonomin. Liksom finska

företags ökade handel och utbyte med nya marknader i de fattigare delarna av världen.

Så länge vi sitter fast i sektortänkande blir det svårt för oss att se de gemensamma intres-

sen där de de facto existerar. Arbetsgivare och arbetstagare behöver se över såväl sina

gemensamma intressen som verkliga intressemotsättningar med nya glasögon. Att fastna

i gamla roller förlorar alla parter på. Flexibilitet behövs på båda sidorna.

Till mina egna besvikelser under denna regeringsperiod måste i särklass räknas bistånds-

finansieringen. Att vi inte kunnat medverka till att snabbbare öka Finlands bistånd så att

våra ursprungliga ambitioner om att uppnå 0,7 % i bistånd år 2010 har för mig personli-

gen varit en besvikelse. Mycket bra har skett i förhållande till kvaliteten på Finlands bi-

stånd och volymerna växer också snabbt, men det förändrar inte det faktum att vi brustit

allvarligt i förhållande till vår ursprungliga ambition. Jag hoppas att den här frågan om

anständighet tas på allvar i de kommande regeringsförhandlingarna.
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Trots att fattigdom och ojämlikhet inte i sig kan sägas leda till konflikter eller terror ska-

par den ökande ojämlikheten grogrund för instabila samhällen. De senaste årens terror-

händelser i bl a Madrid, London, Istanbul, Sharm el-Sheik tyder också på att den växande

polariseringen inom traditionella välfärdssamhällen kan bidra till att skapa våld och ter-

ror.

Förståelsen för att en minskad mariginalisering av de fattigaste länderna bidrar till vår

egen ökade säkerhet har vuxit de senaste åren också bland dem som traditionellt inte

främjat bistånd. Det här är kanske den främsta orsaken till att biståndet flyttat upp på den

internationella agendan i olika multilaterala sammanhang såsom EU, NATO och OECD.

Även Finlands nationella försvarspolitik ser idag biståndet som en viktig del av vår na-

tionella säkerhetsstrategi. Dessutom utgör internationell krishantering i framtiden en allt

större del av Finlands eget försvar. Utvecklingstänkandet har alltså börjat bli en del av

försvars- och säkerhetspolitiken såväl hos oss som i andra rika länder.

I Stor-Britannien t ex finns idag fler sambiska läkare än i Sambia. Det här är resultatet av

ett aktivt rekryteringsarbete som brittiska myndigheter gjort för att fylla obesatta sjuk-

vårdstjänster i det egna landet.  Samtidigt stöder Finland hälsovården i Sambia via vårt

skattefinansierade bistånd. Indirekt stöd till brittisk hälsovård? Var och av vem hanteras

den här typen av målkonflikter?  Migrationspolitik, arbetsmarknad och bistånd hänger

ihop på nya sätt idag. Vi behöver en ny typ av konsekvensanalyser och –beslutsfattande

för att möta de här utmaningarna. När Finland under kommande år genomför sin nya mi-

grationspolitik måste alla perspektiv tas med i bedömningen. Det här exemplet illustrerar

också hur nationell, europeisk och global politik hänger ihop.

Inför nästa regeringsperiod behöver Finland dock en ännu starkare och medveten global-

politik. Politiken ska ta utgångspunkt i att minska den globala fattigdomen och de globala

miljöhoten, att öka den globala säkerheten och säkra  dialogen mellan olika samhällssek-

torer i demokratins tecken. Att i det här sammanhanget samtidigt vilja öka Finlands egna

möjligheter att ekonomiskt och på andra sätt ha framgång som nation behöver inte inne-

bära en motsägelse. Tvärtom. Världen hänger samman.
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Harmaantuva Eurooppa monikulttuuristuu

Tohtori Pentti Arajärvi ennusti hieman kärjistyneesti monikulttuurisuutta käsittelevässä

seminaarissa vähän aikaa sitten, että:

” Vuoden 2020 tienoilla Suomen väestö alkaa vähetä, kun suuret ikäluokat alkavat kuolla.

Ennusteena on, että vuonna 3004 kuolee viimeinen suomalainen, hän on nainen ja

ruotsinkielinen, hän asuu Närpiössä, harrastaa kuorolaulua, ei kuitenkaan kirkko-

kuorolaulua, koska on trendien mukaan muslimi. Viimeinen suomalainen mies kuolee jo

parisataa vuotta aiemmin.”

Suomeen on aina tultu ja täältä on aina muutettu maailmalle. Poikkeuksen muodostaa

toisen maailmansodan aika ja sitä seuranneet vuosikymmenet 1980-luvulle asti. Suomi on

nyt tullut niiden maiden sarjaan, joita luonnehditaan sekä maastamuutto- että maahanmu-

uttomaiksi. Suomesta on aina muutettu maailmalle, pääosin Pohjois-Amerikkaan ja Ruot-

siin niin suuressa määrin, että ulkosuomalaisten määrä on lähestymässä 1,3 miljoonaa.

Ulkosuomalaiseksi lasketaan henkilö, jonka molemmat vanhemmat tai toinen vanhem-

mista on syntynyt Suomessa.

Valitettavan usein kuulee sanottavan, että meidän on vaikea tottua maahanmuuttoon,

koska tänne ei ole aikaisemmin tultu. Tämä tietämättömyys johtuu siitä, että kouluope-

tuksessa ei ole tarkasteltu Suomeen muuttoa ja Suomen yhteiskunnan kehittymistä pitkäl-

le maahanmuuton seurauksena.  Meidän tulisi tuntea hyvin menneisyytemme ja kehityk-

semme, jotta me emme luulisi kaiken alkavan taas alusta.

Suomeen suuntautui laajamittaista maahanmuuttoa erityisesti rannikkoseuduille 1200 –

1400 -luvuilla Ruotsista ja pienessä mittakaavassa Baltiasta.  Suomeen suuntautui 1600-

1800- luvuilla maahanmuuttoa Saksasta, Englannista, Norjasta, Ruotsista, Venäjältä,

Norjasta, Tanskasta ja Sveitsistä. Tämän maahanmuuton vaikutuksia on maamme teolli-

suuden käynnistyminen, vuorovaikutuksen kasvu kaupan ja kulttuurin aloilla ja maamme

infrastruktuurin, maantie-, satama- ja rautatieverkoston kehittyminen. Eli kaikkeen siihen

vaikuttaminen, mistä nykyisyys on kasvanut!  Suljetun Suomen aikakausi alkoi Suomelle
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raskaan toisen maailmansodan seurauksista ja luovutettujen alueiden yli puolen miljoo-

nan suomalaisen uudelleen asuttamisesta.  Ensimmäinen muutos käynnistyi 1970-luvulla,

jolloin Suomi otti vastaan pakolaisia Chilestä ja Vietnamista. Suuri muutos oli somalien

tulo 1990-luvun alussa ensimmäisenä afrikkalaisena etnisenä ryhmänä. Tänään suurim-

man maahanmuuttajataustaisen väestöryhmän muodostaa Suomen venäjänkielinen väestö

(n. 33 000).

Olen käyttänyt aikaa Suomen yhteiskunta- ja kulttuurihistorian kuvaamiseen, jotta me

tunnistaisimme oman kulttuurimme monimuotoisen perustan ja voisimme tämän tietäen

ilman opetettuja pelkoja työstää monikulttuurisuudesta maallemme todellisen voimava-

ran. Vain tätä kautta me pystymme myös kohtaamaan erilaisuuden ja monimuotoisuuden,

torjumatta tätä mahdollisuutta.

Suomen työelämästä poistuu vuoteen 2012 mennessä  yli 600 000. Samalla ikääntyvä

väestö tarvitsee aikaisempaa enemmän terveys- ja hoitopalveluja. Työvoimavarannot tu-

lisi kyetä ottamaan maksimaalisesti käyttöön. Ennakkoluuloisilla ja kovilla asenteillaan

estetään monien maahanmuuttajataustaisten kanssaihmisten pääsyn työelämään.  Maksa-

minen ihmisille siitä, että heitä ei päästetä työelämään on kallis ja epäinhimillinen valinta.

Tähän ei kohta ole varaa. Suomi jakaa nämä hasteet muiden Euroopan maiden kanssa.

Yksi suuri haaste on yhteiskunnassamme ja työelämässä esiintyvän etnisen syrjinnän eh-

käiseminen. Itse asiassa meillä ei olisi enää lainkaan varaa tähän. Meidän tulee myös jo

nyt kyetä ennakoimaan uskontojen ja maailmankatsomusten väliset konfliktimah-

dollisuudet ja luoda edellytyksiä vuoropuheluille. Esimerkkejä vuorupuhelu-

foorumeista löytyy jo, mutta ei kuitenkaan vielä riittävästi. Sivistyneen, kristityn ihmisen

tunnusmerkistöön kuuluu, että hän vastustaa rasismia ja etnistä syrjintää. Kun me halu-

amme tukea kaikkien oikeutta omaan kieleen ja kulttuuriin, meidän tulee myös uskaltaa

avoimesti tuomita tyttöjen ympärileikkaukset, avioliittoon pakottaminen, vendetta ja

muut patriarkaalisten yhteiskuntien tapa- ja kulttuuriperinteet, jotka eivät kuulu oikeus-

valtioon.
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Suomen väestöstä 2,2 prosenttia on ulkomaan kansalaisia, mikä vastaa noin 107 000 ih-

mistä. Luku on mikroskooppisen pieni, kun sitä vertaa läntiseen Eurooppaan ja muihin

pohjoismaihin. Islannin vastaava luku on noin 4,5 %, Tanskan ja Norjan 5-6 % ja Ruotsin

noin 10 %. Suomi on tulossa väestön ikärakenteesta, kansainvälisistä sidonnaisuuksista ja

työvoimatarpeista johtuen Tanskan ja Norjan nykyiselle tasolle 10–20 vuoden aikana.

Tähän täytyy kasvaa ja tehdä tietoista työtä asennekasvatuksen, vuoropuhelun ja valistuk-

sen keinoin.

Huomattavasta osasta maahanmuuttajia tulee Suomen kansalaisia. Erityisen merkittävä

resurssi meille on toisen polven maahanmuuttajat, jotka ovat joko syntyneet täällä tai kä-

yvät koulunsa täällä. Heistä ja heidän vanhemmistaan olemme saamassa sekä työvoima-

että monikulttuuriresurssin, jota meidän tulee oppia arvostamaan eikä näkemään kustan-

nustekijänä. Meidän tulee myös arvostaa maamme perinteisiä vähemmistöjä.

Kirkkojen, puolueiden ja järjestöjen tulee kannusta maahanmuuttaja- ja vähemmistötaus-

taisia kanssaihmisiä liittymään seurakuntiin, puolueisiin, urheilu- ja kulttuurijärjestöihin,

asukasyhdistyksiin ja vastaaviin. Vain näin me luomme kaikille hyvät edellytykset koh-

data erilaisuus ja moninaisuus ja työstää siitä voimavara.

Suomalaisten suhtautumista maahanmuuttajiin ja etnisiin vähemmistöihin on tutkittu luo-

tettavasti. Tiedetään, että ennakkoluuloja ja pelkoja on aivan liian paljon. Tilanne ei ole

toivoton, mutta ilman tietoista työtä edistystä ei tule tapahtumaan. Usein kuulee sanotta-

van, että tilanne on muualla vielä huonompi. Suomi voisi olla maailman johtava maa ma-

ahanmuuttajien kotouttamisessa. Valitettavasti maiden välisessä vertailussa ei  tutkita

ihmisten kykyä tuntea empaattisuutta eli kykyä myötäelämiseen. Vain tämän kyvyn kas-

vun kautta päästään todellisiin uudistuksiin.

Dosentti Magdalena Jaakkolan tutkimukset suomalaisten suhtautumisesta maahanmuutta-

jiin osoittavat, että naisten ja tyttöjen asenteet ovat moninaisuuden kohtaamisessa paljon

humaanimmat kuin miesten ja erityisesti poikien.
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Allt fler är rädda för att den negativa demografiutveckling leder till ekonomisk stagna-

tion. De länder som lyckas locka till sig de mest välutbildade, de friskaste och mest kom-

petenta mänskorna kommer att klara sig bäst. Därför har migrationspolitiken blivit allt

viktigare både i EU som i enskilda länder.  Fästning Europa håller på att ersättas av ett

aktivt rekryteringsarbete där länder konkurrerar om importen av de bästa mänskliga re-

surserna. Ett uttryck för den här nya prioriteringen är att migrationsfrågorna har flyt-

tat från europeisk inrikes- till europeisk utrikespolitik.

Finland behöver en ny, global politik

Själv blir jag alltmer övertygad om att vi måste skapa en ny typ av sammanhängande,

global dialog som respektlöst överskrider det politiska och religiösa genretänkandet. Det

nationella hänger samman med det internationella. De allra fattigaste ländernas växande

mariginalisering blir inte mindre av humanitära allmosor eller ens välriktat bistånd. De

avgörande frågorna handlar om annat. Hur balanseras en jämn lokal livsmedelsförsörj-

ning i Afrika men också i Finland på den fria marknadens villkor? Hur stimuleras den

lokala ekonomin i konfliktförebyggande och återuppbyggnad? I vilket skede ska det de-

mokratiska samhällsbygget sättas in när svaga stater ska rehabiliteras? Vem ska bära det

primära ansvaret för fredsbevarande insatser i tredje världen? Hur skapar vi konstruktiva

allianser mellan religiösa, ekonomiska, frivilliga och offentliga aktörer?  Hur ska vi klara

av att bevara samhällsfreden i våra allt mer mångkulturella samhällen? Vilken typ av

global-religiös- politisk dialog och vilken typ av globala forum behövs idag?

Har vi råd att förlora den altruistiska, solidariska handlingen? Hur långt kan, vill vi driva

köp och sälj - globaliseringen? Personligen tror jag det är farligt också på hemmaplan att

driva det här tänkandet för långt.

Den rent altruistiska, kristna goda handlingen baserad på medmänsklighet, medlidande

och empati börjar alltmer kompletteras av insikten om att satsningar på utveckling är re-

alpolitiskt klokt. Utvecklingen är riktig såtillvida att biståndet också är ett realpolitiskt

instrument. Samtidigt är det här en farlig utveckling som på sikt riskerar att underminera
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grundläggande värden i vårt samhälle. Vi behöver en ideologiskt värdemotiverad jämlik-

hetspolitik nationellt och globalt. Utmaningen ligger i att kunna kombinera det bästa av

båda dessa världar. Det är på de här två pelarna den nordiska välfärdsmodellen byggt sin

succé. Det är här våra kristna värderingar förvandlas till handling. Finlands biskopars

ställningstagande för den utvisade 71-åriga kosovoalbanen Halide Latifi är en sådan

handling jag skulle vilja se mer av inom kyrkorna.

Bästa åhörare,

Det är med en viss osäkerhet jag vänder mig till denna församling. Under alla de år jag

arbetat samhälleligt, humanitärt och politiskt med globala frågor har jag aldrig riktat mig

till en stor samling kyrkliga ledare. Inte för att jag inte skulle gå i kyrkan. Och inte för att

jag inte ser sambandet. Det känns utmanande att ställa några kritiska frågor som jag hop-

pas vi kan diskutera vidare om:

• Vems ansvar är det att initiera dialog mellan religionerna i vårt samhälle?Har

kyrkan ett särksilt ansvar?

• Hur ser de finska kyrkorna på de utmaningar och möjligheter globaliseringen in-

nebär?Är kyrkorna tillräckligt aktiva i debatten?

• Är det kristna perspektivet idag en mariginaliserad och underutnyttjad resurs för

att bemöta det mångkulturella och mångreligiösa samhället?

Ei ole yhtään sukuperältään niin sekoittautumatonta kansaa, ettei sen esi-isissä olisi

vierasta verta; eikä kieleltään niin puhdasta kansaa, ettei se olisi sanoja muilta lainan-

nut. Ja kaikki kansakunnat ovat työntekijöitä ihmissuvun suuressa yhteiskunnassa,

joka jakautuu moneen haaraan.

Zacharis Topelius: Maamme Kirja (1875)
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