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» Sukupolvemme on
ensimmäinen, joka voi
poistaa köyhyyden, ja
viimeinen, joka voi torjua
ilmastonmuutoksen.«
Ban Ki-moon
YK:n pääsihteeri 2007–2016
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Kuva: UNDP Vietnam / Tran Vinh Nghia

Kalastajat vetävät päivän saaliita
rannalle Etelä-Vietnamissa.
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Esipuhe:

Maailmanlaajuiset
kestävän kehityksen
tavoitteet muodostavat kaikkia koskevan
kehitysagendan

V

uonna 2016 alkoi uusi luku globaalin
kehityksen saralla. Hiljattain hyväksytty
Agenda 2030 ja sen 17 maailmanlaajuista kestävän kehityksen tavoitetta
määräävät maailman kehityksen suuntaviivat
vuoteen 2030 saakka. Ne sitouttavat kaikki maat
köyhyyden ja nälän poistamiseen, eriarvoisuuden
torjumiseen, laadukkaan koulutuksen tarjoamiseen ja parempaa terveyttä, ihmisarvoista työtä
ja ympäristön kestävyyttä koskevien tavoitteiden
saavuttamiseen. Tavoitteilla pyritään myös edistämään rauhaa, turvallisuutta ja kansainvälistä
kumppanuutta. On välttämätöntä taata osallistava ja kestävä kasvu, joka kattaa kaikki ihmiset
ja toteutetaan maapallon rajojen puitteissa.
Kyseessä on kunnianhimoinen ja yhteiskunnan mullistava kehitysagenda, joka edellyttää
uutta lähestymistapaa kehitykseen. Kestävyyden kannalta olennaista on nähdä taloutta,

yhteiskuntaa ja ympäristöä koskevat toimintaperiaatteet toisiinsa liittyvänä kokonaisuutena.
Kestävän kehityksen saavuttaminen vaatii
kokonaisvaltaista poliittista lähestymistapaa sekä
laajaa sitoutumista yhteiskunnan kaikilla tasoilla.
Vahvat ja riippumattomat kansalaisyhteiskunnan
foorumit edesauttavat merkittävästi kunnianhimoisen agendan toteutumista.
Sukupolvemme on viimeinen, joka voi välttää ilmastonmuutoksen pahimmat seuraukset,
ja ensimmäinen, jolla on tarvittavat resurssit ja
tiedot äärimmäisen köyhyyden poistamiseen.
Agenda 2030 ja maailmanlaajuiset tavoitteet
näyttävät suunnan, joka edellyttää voimakasta
johtajuutta ja yhteisiä toimia. UNDP on valmis
tukemaan jäsenvaltioita uuden agendan toteutuksessa.
Helen Clark,
YK:n kehitysohjelma UNDP:n pääjohtaja
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Tietovisa:

Mitä tiedät maailmasta?
1. Lähes neljä kymmenestä ihmisestä
(38%) eli äärimmäisessä köyhyydessä
vuonna 1990. Miten suuri osuus on tällä
hetkellä?
a) 10 prosenttia
b) 30 prosenttia
c) 50 prosenttia
2. Mikä on keskimääräinen elinikä
maailmassa?
a) 50 vuotta
b) 60 vuotta
c) 70 vuotta
3. Kummassa maassa on matalampi
lapsikuolleisuus?
a) Vietnamissa vai Egyptissä
b) Turkissa vai Malesiassa
c) Ruotsissa vai Singaporessa
d) Valkovenäjällä vai Yhdysvalloissa
4. Maapallolla elää 7,3 miljardia ihmistä
(2015). Mikä väestömäärän arvioidaan
olevan vuonna 2050?
a) 8 miljardia
b) 10 miljardia
c) 12 miljardia
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5. Miten paljon ihmisiä maapallolla elää
vuonna 2100?
a) 11 miljardia
b) 15 miljardia
c) 18 miljardia
6. Minkä maan parlamentissa naisten
osuus on suurin?
a) Suomen
b) Japanin
c) Ruandan
7) Kehitysapua annetaan maailmanlaajuisesti 130 miljardia dollaria (2015). Miten
suuret ovat maailman sotilasmenot?
a) 70 miljardia dollaria
b) 700 miljardia dollaria
c) 1 700 miljardia dollaria
8. Miten suuri osa koulua käyvistä
lapsista on tyttöjä?
a) 10 prosenttia
b) 25 prosenttia
c) 50 prosenttia
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VASTAUKSET:
1. Kymmenen prosenttia. Äärimmäinen köyhyys – nykymääritelmän mukaan alle 1,9 dollaria päivässä – on vähentynyt rajusti 25 viime vuoden aikana.
2. Keskimääräinen elinikä on maailmassa tällä hetkellä 70 vuotta. Se on noussut
20 vuotta 1960-luvulta lähtien. Erot maailman eri osissa ovat kuitenkin suuret.
Pohjoismaalaiset elävät keskimäärin yli 80 vuotta, kun taas Saharan eteläpuolisessa
Afrikassa keskimääräinen elinikä on 57 vuotta.
3. Vietnamissa (2,2 %) on matalampi lapsikuolleisuus kuin Egyptissä (2,4 %), vaikka
Egypti on lähes kaksi kertaa niin rikas kuin Vietnam. Malesiassa (0,8 %) on matalampi
lapsikuolleisuus kuin Turkissa (1,4 %). Singaporessa (0,27 %) on matalampi lapsikuolleisuus kuin Ruotsissa (0,3 %). Valko-Venäjällä (0,4 %) on matalampi lapsikuolleisuus
kuin Yhdysvalloissa (0,7 %).
4. Maapallolla arvioidaan elävän noin 10 miljardia ihmistä vuonna 2050. Väestö kasvaa
2,7 miljardia 35 vuodessa.
5. Vuosina 2050–2100 kasvutahdin odotetaan hidastuvan. Väestön arvioidaan olevan
noin 11 miljardia vuonna 2100, minkä jälkeen se ei enää kasva.
6. Ruandan parlamentissa on suurin naisten osuus: 63,8 prosenttia. Suomi on 10. sijalla;
naisten osuus on 41,5 prosenttia. Japanissa, joka on 156. sijalla, naisten osuus on vaivaiset 9,5 prosenttia.
7. Globaalit sotilasmenot ovat lähes 1 700 miljardia dollaria (2015) – 13 kertaa niin suuret
kuin kehitysapu.
8. 50 prosenttia. Tällä hetkellä tyttöjen osuus on puolet koulua käyvistä lapsista.

Kuva: UNHCR / Catianne Tijerina

OSA I
Ajattelutavan
muutos
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Tytöt ja naiset Mbilén pakolaisleirillä
Kamerunissa kävelevät usein jopa
tunnin päähän keräämään polttopuita.

MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI?

11

Kuva: Tamara Fenjan
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Mitä on
kehitys?
Miten kehitystä mitataan? Miten voidaan selvittää,
kenellä on hyvät oltavat ja kenellä heikommat? Ja
mikä oikeastaan kehittyy: valtionkassa, bruttokansantuote asukasta kohden vai täysin muut seikat, jotka
määrittävät hyvinvointia?

J

otta voitaisiin vastata kysymykseen ”Muuttuuko maailma paremmaksi?”, on ensin
määriteltävä, mitä on parannettava ja miten
edistymistä mitataan. Tehtävää hankaloittaa
se, että kehitykselle ei ole olemassa yhteistä määritelmää, josta kaikki ihmiset ja maat olisivat yksimielisiä. Joidenkin mielestä kehitystä mitataan
parhaiten talouskasvun avulla, kun taas toisten
mielestä raha on korkeintaan väline, jonka avulla
turvataan elämässä oikeasti tärkeät asiat.
Epäilemättä kaikilla ihmisillä on tiettyjä yleismaailmallisia tarpeita riippumatta siitä, missä
he elävät tai paljonko heillä on rahaa. Kaikki
tarvitsevat ruokaa, vettä ja asuinpaikan. Sairaat
tarvitsevat sairaanhoitoa ja mahdollisesti lääkkeitä. Koulutus antaa sekä lapsille että aikuisille
paremmat eväät elämään. Ilman kohtuullisesti
palkattua työtä on vaikea huolehtia tärkeimmistä
perustarpeista.

1)

Raha on tärkeää – mutta ei kaikki kaikessa

Talous on epäilemättä ratkaiseva osa kehitystä. Siihen on syynsä, että monet rinnastavat
kehityksen köyhyyteen ja rikkauteen. Köyhän
maan on vaikeaa parantaa kansan elinoloja ilman
talouskasvua. Valtaosa on samaa mieltä siitä, että
sillä on väliä, miten suuri on yhteinen ”kakku”,
josta paloja jaetaan.
Tutkimusten mukaan talouskasvu on usein
kehityksen välttämätön edellytys ja toisinaan ratkaisevin tekijä ihmisten hyvinvoinnin kannalta.1
On silti mitattava muutakin kuin taloudellista
menestymistä. Raha ei itsessään takaa onnellisuutta, hyvinvointia tai terveyttä, vaan parempien
elinolojen kannalta olennaista on se, miten varoja
sijoitetaan ja käytetään. Lisäksi kakun koko ei
takaa sitä, että kaikki saavat osansa voitoista.

DFID – Building jobs and prosperity in developing countries.
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»Jotta voidaan ymmärtää kehitystä ja selvittää,
miten eri maat kehittyvät, on tarkasteltava
useita erilaisia indikaattoreita, jotka
paljastavat elämän eri ulottuvuuksia.«
Toisinaan esimerkiksi rikkaissa maissa (joissa
on korkea bruttokansantuote, BKT, asukasta
kohden) voi olla matalampi keskimääräinen elinikä ja korkeampi lapsikuolleisuus kuin köyhissä
maissa. Kuubassa ja Bosnia-Hertsegovinassa on
matalampi lapsikuolleisuus kuin Yhdysvalloissa,
vaikka Yhdysvaltojen BKT on yli kaksinkertainen Kuubaan verrattuna ja yli viisinkertainen
Bosnia-Hertsegovinaan verrattuna. Sri Lankassa
on matalampi lapsikuolleisuus kuin Kuwaitissa,
vaikka Kuwaitin BKT on lähes kymmenkertainen Sri Lankaan verrattuna.2 Sen vuoksi on
toistettava, että raha ei aina ratkaise kehitystä.
Miten kehitystä siis olisi mitattava?

Monet ovat yrittäneet kunnianhimoisesti
löytää yhteistä mittaa tai määritelmää, jolla
voitaisiin korvata BKT kehityksen mittarina.
Käytetyin esimerkki on UNDP:n inhimillisen
kehityksen indeksi (Human Development Index,
HDI). Indeksissä maat asetetaan järjestykseen
kolmella osa-alueella samanaikaisesti: talous,
terveys ja koulutus.
HDI on talouskasvua laajempi mittari, mutta
se kattaa kuitenkin vain kolme elämän rakenneosaa. Yksiselitteisten mittareiden ja indeksien
ulkopuolelle jää suuria osa-alueita, minkä vuoksi
mittareihin on aina suhtauduttava kriittisesti ja
huomioitava niiden painopisteet.

Jos taloudelliset indikaattorit eivät yksinään riitä,
miten kehitystä sitten olisi mitattava? Vastaus on
yksinkertainen: on mitattava useita osa-alueita.
Mitä useampia sen parempi. Jotta voidaan ymmärtää kehitystä ja selvittää, miten eri maat kehittyvät, on tarkasteltava useita erilaisia indikaattoreita, jotka paljastavat elämän eri ulottuvuuksia.
Kaikki maat eivät priorisoi kehitystään samalla tavalla, eivätkä kaikki asiat ole yhtä tärkeitä
kaikille ihmisille. Eri maiden kehitystason vertailemiseksi on ensin määritettävä, mikä elämässä
on tärkeää ja mitä halutaan saavuttaa.

2)

Child Mortality Estimates (CME Info) www.childmortality.org ja Gapminder www.gapminder.org
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Kuva: UN Photo / Albert González Farran

Fysioterapeutti hieroo puolen vuoden ikäisen Naba Mohamedin jalkoja
El Fasherissä, Etelä-Sudanissa.
MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI?
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Soulin kaupungin ydinkeskusta Etelä-Koreassa. Kuva: UN Photo / Kibae Park.

Miten maailma
mielestäsi voi?
Mitä oikeastaan tiedät maailman kehityksestä?
Vastaako maailmankuvasi todellisuutta?
Useimpien suomalaisten kuva maailmasta on
todellisuutta paljon synkempi.

K

aikilla on jonkinlainen käsitys siitä,
mitä muualla maailmassa tapahtuu,
miltä Afrikassa tai Aasiassa näyttää
ja muuttuuko maailma paremmaksi vai
huonommaksi. Tiedot maailmasta vaihtelevat
tietenkin huomattavasti. Jotkut ovat matkustelleet ympäri maailmaa, toiset ovat lukeneet hyllymetreittäin tietoa kehityksestä Länsi-Afrikassa.
Monet ovat eläneet suuren osan elämästään
muualla kuin Suomessa, ja osan opinnot keskittyvät kehitysasioihin.
Jotkut etsivät aktiivisesti tietoa muista maista,
kun taas toisilla on kädet täynnä yrittäessään ymmärtää lähiympäristön tapahtumia. Tästä riippumatta jokainen saa jatkuvasti kuvia ympäröivästä
maailmasta lukuisista eri lähteistä. Näitä kuvia
tarjoavat sanomalehdet, tv, Facebook- ja Twittervirrat, suosikkielokuvat tai televisiosarjat, lukemasi kirjat ja kohtaamasi ihmiset, katumainokset,
televisioidut gaalat ja keräykset kaupungilla.

3)

Vain harva näistä lähteistä pyrkii antamaan
tasapainoisen tai kattavan kuvan maailmasta.
Televisiouutiset kertovat sodista, epidemioista
ja luonnonkatastrofeista mutta harvemmin
kestävästä rauhasta tai voitetuista sairauksista ja
katastrofeista. Elokuvat, kirjat ja televisiosarjat
tarvitsevat jännitysmomentin, ja avustusjärjestöjen on osoitettava ongelmat, joita ne yrittävät
ratkaista.
Jokaisen on itse yritettävä tasapainottaa näitä
kuvia, asettaa ne asiayhteyteen ja luoda oma
käsitys maailman tilasta. Tämä on uskomattoman
vaikeaa. Erityisesti silloin, kun maailmasta on
muodostanut jo etukäteen jonkinlaisen kuvan.
Maailma on luultua parempi

Viimeisten 15 vuoden aikana on tehty useita tutkimuksia siitä, mikä on käsityksemme tilanteesta
maailman eri maissa.3 Kaikissa tutkimuksissa
on saatu sama tulos: uskomme maailman

Tutkimuksia ovat julkaisseet esimerkiksi ulkoministeriö, Sida, YK:n kehitysohjelma UNDP ja Gapminder-säätiö.
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Kuva: Victor Brott

olevan todellisuutta huonommassa jamassa.
Suomen ulkoasiainministeriö teetti vuonna
2015 tutkimuksen, jossa kysyttiin tuhannelta suomalaiselta heidän näkemyksiään maailman tilasta.
Tutkimuksen mukaan 76 prosenttia suomalaisista
uskoo, että äärimmäinen köyhyys on lisääntynyt
maailmassa vuoden 1990 jälkeen. Todellisuudessa äärimmäisessä köyhyydessä elävien osuus
maailman väestöstä on puolittunut ja lukumäärä
laskenut 700 miljoonalla viimeisten 25 vuoden
aikana. Vastaavasti siitä, että lapsikuolleisuus on
puolittunut suunnilleen samassa ajassa, tietää vain
11 prosenttia.
Useampi kuin neljä viidestä suomalaisista
uskoo, että alle puolet kehitysmaiden lapsista käy
koulua. Peruskoulun aloittaa todellisuudessa yli
90 prosenttia lapsista. Sukupuolten välisessä tasaarvossa on koulutuksessa edistytty merkittävästi:
sataa ensiluokkalaista poikaa kohti koulua käy 95
tyttöä. Tämän tietää kaksi suomalaista sadasta.
Vain neljä prosenttia tiesi tai arvasi,
että puhdasta vettä on saatavilla useammalla kuin
neljällä viidestä maailman asukkaasta.4

4)

Sama ilmiö kotimaassa

Entistä nopeampi ja lakkaamaton uutisointi
rikoksista, väkivallasta ja murhista luo helposti väärän kuvan siitä, että rikollisuus ja
turvattomuus lisääntyvät, vaikka totuus on
usein toinen. Euroopassa ja Yhdysvalloissa yhä
harvempi joutuu rikoksen, väkivallan tai ryöstön
kohteeksi. Silti valtaosa uskoo rikollisuuden
lisääntyvän. Sosiaalisen median, internetin ja yhä
useampien uutislähteiden tietovirta on kasvanut. Kaikki tietolähteet kilpailevat huomiosta ja
haluavat kertoa uutiset ensimmäisenä ja nopeimmin, mikä kiihdyttää ongelmien ylikorostumista
entisestään. Ongelmat ylikorostuvat myös kotoSuomessa.
Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) tutkimuksen mukaan suomalaisten
turvattomuuden tunne on ennätyskorkealla.
Vuonna 2015 jopa kaksi kolmasosaa suomalaisista uskoi elävänsä viiden vuoden kuluttua
turvattomammassa maailmassa.
Suomalaisten turvattomuuden tunteen kasvu
ei kuitenkaan korreloi rikostilastojen kanssa.

Ulkoministeriö, ”Kansalaisten tietämys kehitysyhteistyöasioista” 2015.
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»Kaikilla alueilla, kaikilla aloilla ja kaiken
tyyppisissä maissa on esimerkkejä saavutuksista,
ja on otettava oppia niiltä, jotka ovat onnistuneet.«
Eurooppa ja Suomi ovat tilastojen mukaan
aiempaa turvallisempia ainakin kirjattujen
rikosmäärien mukaan - yleinen kehitystrendi
rikosten määrissä on ollut pitkään laskeva. Yksi
syy tähän paradoksiin on se, että esimerkiksi
väkivallan sietokyky on yleisesti ottaen alentunut. Järkytymme yhä enemmän rikollisuudesta,
minkä vuoksi rikoksista kirjoitetaan enemmän ja
niistä ilmoitetaan useammin, myös lievemmistä
rikoksista.
Tämä rinnastuu selvästi maailman kehitystä
koskevaan tietämättömyyteen. Yhä harvempi
elää äärimmäisessä köyhyydessä ja kuolee sodissa
tai luonnonkatastrofeissa, mutta samanaikaisesti
näistä ilmiöistä uutisoidaan yhä enemmän. Mitä
epätavallisempi tapahtuma, sitä todennäköisemmin siitä uutisoidaan, ja päinvastoin. Mitä
useammat demokraattiset vaalit käydään ilman
levottomuuksia tai vilppiä, sitä vähemmän ne
aiheuttavat kohua. Kehitys parantaa maailmaa
mutta keskittää huomion samalla ongelmiin.
Onko sillä merkitystä?

Onko sillä väliä, jos uskomme todellista suuremman osan maailmasta kärsivän köyhyydestä ja nälänhädästä? On, ja on olemassa useita syitä siihen,
miksi on tärkeää saada tietoa saavutuksista eikä
liioitella ongelmia. Erityisen painoarvon todenmukainen maailmankuva saa silloin, kun tehdään
tulevaisuutta koskevia päätöksiä.
Jatkuvat vastoinkäymiset lamauttavat. Jos
emme saa tietää edistysaskeleista, on helppo ajatella,
ettei nälänhätää ja köyhyyttä ole edes mahdollista

vähentää eikä maailmaa muuttaa. Tämä johtaa toivottomuuden tunteeseen: miksi pitäisi edes yrittää
muuttaa maailmaa, jos sillä ei ole vaikutusta?
Sitä vastoin jos tiedämme, että monet Saharan
eteläpuolisen Afrikan maista ovat onnistuneet
pysäyttämään vakavan hiv-epidemian, on selvää,
että oikeanlaisella politiikalla ja ulkoisella avulla
myös muut maat voivat onnistua siinä. Tällöin on
mielekkäämpää edistää muutosta.
Suomessa on viime vuosina yleistynyt uudenlainen avustustyötä koskeva arvostelu, joka perustuu
siihen uskomukseen, että Suomi on syytänyt rahaa
Afrikkaan eikä mikään ole silti muuttunut. Jos tämä
olisi totta, olisi avustustyö tietenkin lopetettava heti.
Todellisuudessa tilanne on kuitenkin parantunut
huomattavasti, myös Saharan eteläpuolisessa
Afrikassa.
Saavutuksista voidaan oppia. Jotta merkittävästi edistyneiden maiden kokemuksia voitaisiin
hyödyntää, on ensin tunnistettava tämä edistys.
Jos todellisuudesta on väärä kuva, on vaarana, että
vedetään vääriä johtopäätöksiä. Kaikilla alueilla,
kaikilla aloilla ja kaiken tyyppisissä maissa on esimerkkejä saavutuksista, ja on otettava oppia niiltä,
jotka ovat onnistuneet. Jokaisen maan ei tarvitse
keksiä pyörää uudelleen.
Pelko ja ylikorostunut huoli luovat ennakkoluuloja ja vihaa. Tietämättömyys synnyttää
ennakkoluuloja. Jos ihmiskunnan kuvataan olevan
tuhon partaalla, ratkaisuista tulee aina vain epätoivoisempia. Syntipukkien etsintä voi helposti nousta
tärkeämmäksi kuin pysyvien ratkaisujen löytäminen
todellisiin ongelmiin.
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Pohjois-Darfur, Sudan. Kuva: UN Photo / Albert González Farran

Kahden
vuosisadan
muutos
Viimeksi kuluneiden 200 vuoden aikana on otettu
merkittäviä edistysaskelia, jotka ovat täysin ainutlaatuisia ihmiskunnan historiassa. Edellisten vuosikymmenten aikana edistyminen on päässyt toden teolla vauhtiin, ja tahti vaikuttaa kiihtyvän entisestään.

T

oisinaan edistymistä on vaikea
nähdä, kun sodista, sairauksista ja
katastrofeista uutisoidaan päivittäin.
Maailma muuttuu kuitenkin suurelta osin ja useimpien ihmisten näkökulmasta
paremmaksi. On helppo unohtaa, että köyhyys,
nälkä ja sairaudet olivat pitkään arkipäivää lähes
kaikille maailman ihmisille. Vielä 1800-luvun
alussa maailman väestömäärä oli tuskin miljardi
ihmistä. Keskimääräinen elinikä oli alhainen,
25–40 vuotta.
Lähes kaikissa maissa naiset synnyttivät
keskimäärin 5–7 lasta, joista joka kolmas tai
jopa joka toinen kuoli ennen viidettä ikävuotta.
Varhainen kuolema oli niin tavallista, että
vanhemmat saattoivat ennakoida hautaavansa
5)
6)

keskimäärin kolme lapsistaan, joissakin maissa
lähes viisi.5
Karkeiden arvioiden mukaan BKT oli
kaikissa maailman maissa 1800-luvun alussa
nykyrahassa mitattuna alle 3 000 dollaria asukasta kohden, mikä vastaa suunnilleen Saharan
eteläpuolisen Afrikan nykytasoa. Maapallon
väestöstä 85–95 prosenttia eli oloissa, jotka tänä
päivänä määritellään äärimmäiseksi köyhyydeksi.6
Tiivistettynä maailma oli tuolloin ja oli aina
ollut köyhä. Korkea lapsikuolleisuus hidasti
pitkään merkittävää väestönkasvua. Väestömäärä
ylitti miljardin ensimmäisen kerran 1800-luvun
alussa.
Toinen miljardi ylittyi vasta 1930-luvulla,
mutta kasvu kuudesta seitsemään miljardiin kesti

Gapminder-säätiö. www.gapminder.org
www.ourworldindata.org
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vain 12 vuotta.
Suunnilleen näihin aikoihin, 1800-luvun
alussa, maailma alkoi muuttua. Muutos oli aluksi
hidasta ja eteni vain muutamassa maassa. Teollinen vallankumous, uudet keksinnöt, tieteen
läpimurrot ja voimakas hyvinvoinnin lisääntyminen tietyissä maissa olivat merkkejä siitä, että
ihmiskunta oli siirtymässä uuteen aikakauteen.
Kesti kuitenkin pitkään, ennen kuin valtaosa sai osansa edistyksestä. Vasta toisen maailmansodan jälkeen parannukset saavuttivat
maita Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa
Amerikassa. Usein tämä tapahtui siirtomaiden

itsenäistymisen yhteydessä. Toisen maailmansodan päättyessä ainoastaan Länsi-Euroopassa
ja Pohjois-Amerikassa keskimääräinen elinikä
oli ylittänyt 50 vuotta. Tällä hetkellä taso on
saavutettu lähes kaikissa maissa.
Viimeksi kuluneiden 50 vuoden aikana
ihmiskunta on käynyt läpi ennennäkemättömän
muutoksen terveyden ja talouden alalla. Tämä
muutos vaikuttaa paitsi ihmiselämän useimpiin
osa-alueisiin myös ympäristöön, muihin lajeihin
ja planeettaan, jolla elämme.
Keskimääräinen elinikä on noussut 20 vuotta
1960-luvulta lähtien, lapsikuolleisuus on laskenut
18 prosentista alle viiteen prosenttiin ja tulot

Kehitystä 1960-luvulta lähtien

1960

2015

Väestö

3 mrd.

7 mrd.

50 vuotta

70 vuotta

5

2,4

18 %

4,3 %

n. 60 %

n. 12 %

Keskimääräinen elinikä
Lasten määrä naista kohden
Lapsikuolleisuus
Äärimmäinen köyhyys7

Lähde: Maailmanpankki, Gapminder

(henkeä kohden) ovat lähes kolminkertaistuneet.
Nopeinta kehitys on ollut Itä-Aasiassa, missä
esimerkiksi Singaporen, Taiwanin ja Etelä-Korean
talous alkoi jo varhain kasvaa nopeasti. Sama
toistui myöhemmin myös Kiinassa. Latinalaisen
Amerikan kehitys on ollut jonkin verran hitaampaa mutta lähti toisaalta aikaisemmin käyntiin.
Saharan eteläpuolinen Afrikka

Useimmissa Saharan eteläpuolisen Afrikan
maissa päästiin hitaasti alkuun itsenäistymisen
jälkeen. Talouskasvu oli kohtuullista 1960-luvulla
ja 1970-luvun alussa, mutta sen jälkeen kasvu
7)

pieneni alueella kaksi vuosikymmentä peräkkäin.
Vuonna 2000 Saharan eteläpuolinen Afrikka
oli köyhempi kuin 1960-luvun lopussa. Keskimääräinen elinikä oli 50 vuotta eikä ollut noussut
lainkaan lähes kahteenkymmeneen vuoteen.
Myös lapsikuolleisuus oli edelleen varsin korkea.
Osa ongelmista selittyy epäilemättä paikallistason syillä. Siirtomaa-aika jätti useat maat
erittäin huonoon tilaan, instituutiot ja hallinnot
olivat heikkoja eikä maissa ollut demokraattista
hallintotapaa. Monet maat kärsivät pitkistä sisällissodista ja julmista diktaattoreista. Itsenäistyminen vaati useilla alueilla aseellisen vapaussodan,

Mitattuna osuudella väestöstä, joka elää vähemmällä kuin 1,25 dollarilla päivässä.
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Euroopan rauhaninstituutin puheenjohtaja ja kansanedustaja Pekka Haavisto:

RAUHANVÄLITYS ON SUOMALAISILLA GEENEISSÄ
Kuulen joskus sanottavan, että “helppoa sitä on tulla Suomesta neuvomaan
kun teillä on aina ollut rauha”. Hävisimme sodan naapurimaatamme vastaan
ja meillä oli katkera sisällissota. Miten
voi olla mahdollista, että emme tapa
toisiamme Helsingin kaduilla? Miten
selvisimme? Meistä huomaa, että
olemme käyneet läpi pitkän itsetutkiskelun kauden uuden rauhansopimuksen puitteissa.
Kun käyn puhumassa opettajille ja
sosiaalityöntekijöille huomaan, että
isoissa konflikteissa on samoja elementtejä kuin pienissäkin konflikteissa.
Osa ihmisistä rakastuu omiin riitoihinsa ja koko elämästä tulee konfliktiin
keskittymistä. Kun konflikti otetaan
pois, identiteetti sortuu. Ihminen
joutuu määrittelemään uudelleen omat
arvonsa ja tavoitteensa.
Rauhanprosessiin liittyy myös aina
menetyksiä. Usein toivotaan, että
pitkästä sodasta seuraa suuria voittoja – mutta ei se niin mene. Joudutaan tekemään ikäviä kompromisseja,
suostumaan sellaiseen mihin ei olisi
uskonut suostuttavan ja jatkamaan sitten elämää.
Siihen miten tuodaan oikeutta hetkeen, jolloin maa on juuri toipumassa
konfliktista, ei ole yhtä lääkettä. Oikeus
tulee jossain vaiheessa – sitä ennen
täytyy saada tulitus taukoamaan.
Kansainväliset rauhanneuvottelijat
ovat usein tukkanuottasilla siitä, missä
kohtaa rauhanprosessia oikeuskäsittely tulee ajankohtaiseksi. Sudanissa
viidakosta alkoi jossain vaiheessa
tulla etsintäkuulutettuja sotarikollisia
kiväärit käsissään, antautumaan. Ei
meillä ollut muita vastauksia, kuin että
joudutte vastaamaan teoistanne.
Rauhanvälitykseen kuuluu paljon
ensikontaktien luomista. Sellaisten

osapuolten, joihin kukaan muu ei pidä
yhteyttä, tuomista ylös perunakellareista päivänvaloon. Työssäni pyrin
murtamaan jäätä ja rakentamaan luottamusta erityisesti sellaisten ryhmien
kanssa, jotka eivät suostu tulemaan
neuvottelupöytien ääreen ollenkaan.
Luottamuksen rakentaminen voi viedä
vuosia.
Nuoret ovat konflikteissa monissa
rooleissa. He ovat hyvin usein uhreina
tai joutuvat sotaorvoiksi. Toisaalta
he voivat olla myös taistelijoita eli
lapsisotilaita. Darfurissa tapaamani
lapsisotilaat sanoivat olevansa onnellisia, että juuri heidät valittiin pakolaisleiriltä, ja he pääsevät kostamaan siitä,
mitä tapahtui heidän vanhemmilleen.
Lapsisotilaan elämä raaistuu ja hän jää
vaille sitäkin vähäistä koulutusta, jota
tarjotaan pakolaisleirillä.
Omalla työkentälläni on ollut paljon
Afrikan sarvea jo vuosia: Sudania,
Eritreaa ja Somaliaa. Eritrea on ollut
sellainen kummallinen pieni maa, jossa
Suomi on tehnyt paljon koulutussektorin eteen. Ollaan oltu ensimmäisiä,
jotka ovat murtaneet eristäytyneisyyden, ja on pyritty tekemään projekteja
nuorten kanssa.
Eritreassa olemme kuin sattuman
kaupalla eräänlainen johtovaltio, koska
meillä on parhaat suhteet eri ryhmiin.
Työhömme liittyy paljon hiljaisia menestystarinoita. Toivomuksena on, että
saadaan Eritrea avautumaan ja vakavat
rauhanneuvottelut käyntiin. Mutta vielä
ei olla siinä pisteessä.
Pekka Haavisto on Euroopan
rauhaninstituutin puheenjohtaja,
kansanedustaja ja ulkoministerin
erityisedustaja alueellisessa rauhanvälityksessä, painopisteenään Afrikka.
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Vanhukset rupattelevat Jongmyon puistossa Soulin keskustassa Etelä-Koreassa. Kuva: UN Photo / Kibae Park

ja monet uusista johtajista nousivat valtaan raakojen sotien ansiosta. Osa syistä liittyy kuitenkin
muun maailman antamaan kohteluun. Kylmä
sota muutti monet pienet maat muun maailman
pelinappuloiksi, mistä kärsivät erityisesti Afrikan
maiden ihmiset.
Lisäksi joukko muita tekijöitä vaikeutti useiden Afrikan maiden kehitystä, kuten erityisen
vaikeat sairaudet, merkittävä maantieteellinen
etäisyys suuriin maailmanmarkkinoihin, laajalle
levinnyt köyhyys, joka heikensi jo lähtökohtaisesti
kehitysmahdollisuuksia, ja matala koulutustaso.
Maissa ei ollut myöskään kokemusta yhteiskunnallisista tehtävistä, jotka oli evätty tietyiltä
väestöryhmiltä aikaisemmin. On tärkeää muistaa,
että useat tekijät ratkaisevat maan kehityksen
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ja että nämä tekijät ovat vaikuttaneet eri tavoin
Afrikan 54 valtioon. Tietyissä tapauksissa hiv tai
aids oli suurin este, kun taas toisissa maissa sodilla,
maantieteellisillä seikoilla tai huonolla hallinnolla
oli enemmän merkitystä.
Ajan kuluessa jotain alkoi kuitenkin tapahtua.
Vakaammat demokratiat, sotien ja konfliktien
vähentyminen sekä poliittiset uudistukset ovat
muuttaneet Afrikkaa. Kehitys on useissa Afrikan
maissa edennyt erittäin nopeasti vuodesta 2000
lähtien. Lapsikuolleisuus vähenee, elinikä pitenee
ja useat maailman nopeimmin kasvavista talouksista sijaitsevat Afrikassa. Moni asia puhuu sen
puolesta, että myös Saharan eteläpuolinen Afrikka
on aloittanut nousun, joka lähti liikkeelle maailman muilla alueilla vuosikymmeniä aikaisemmin.

Esimerkkejä vuosien 2000–2015 edistyksestä

2000

2015

Lapsikuolleisuus Saharan eteläpuolisessa Afrikassa

16 %

8,6 %

Keskimääräinen elinikä Saharan eteläpuolisessa
Afrikassa

50 vuotta

57 vuotta

Keskimääräinen elinikä Ruandassa

50 vuotta

65 vuotta

Lapsikuolleisuus Nigerissä

23 %

9,5 %

Lapsikuolleisuus Malawissa

17 %

6,4 %

Lapsikuolleisuus Liberiassa

17 %

7%

Peruskoulun aloittaneet Burkina Fasossa

70 %

97 %

Lähde: Gapminder, CME Info, Maailmanpankki

Valmistaudu jatkuvaan kehitykseen

Yksi asia on varma: tulevaisuudesta tulee aivan
uudenlainen. Ihmiskunta on aikaisemminkin
kokenut suuria ja mullistavia muutoksia, mutta
mikään niistä ei ole todennäköisesti ollut niin perusteellinen kuin se, joka on parhaillaan käynnissä.
On valtava muutos siirtyä maailmasta, jossa
miljardi ihmistä elää keskimäärin 35-vuotiaaksi,
maailmaan, jossa seitsemän miljardia ihmistä elää
keskimäärin 70-vuotiaaksi. Tulojen ja siten myös
elämäntyylien, kulutuksen ja tuotannon samanaikainen kasvu tekee muutoksesta entistä huomattavamman.
Ihmiskunnan historiassa ei ole aikaisemmin
tapahtunut samanaikaisesti näin montaa vallankumouksellista ja suurta muutosta, jotka mullistavat
ihmisten elinolot ja vuorovaikutuksen planeettamme kanssa.
Monet uutiset ovat kiistatta myönteisiä.
Koulutusta ja terveyttä koskevat parannukset
yhdessä lääketieteen ja tekniikan kehityksen sekä
elintason jatkuvan nousun kanssa ovat vähentäneet
kärsimystä ja kuolemia enemmän kuin koskaan
aikaisemmin.
Syntyneiden lasten eloonjäämismahdollisuudet
8)

ovat paremmat kuin koskaan syntymäpaikasta
riippumatta. Milloinkaan ei ole yhtä suuri osa
lapsista käynyt koulua ja saanut peruskoulutuksen.
Lukutaito on yleisempää, ja tietoa on enemmän
ja helpommin useimpien saatavilla kuin koskaan
aikaisemmin ihmiskunnan historiassa.
Uudet elinolot edellyttävät kuitenkin, että
pystymme samanaikaisesti ratkaisemaan haasteet,
joita mullistukset tuovat mukanaan. Vauhdissa on
pysyttävä ilman, että tuhoamme tai vahingoitamme
ympäristöä. On kyettävä varmistamaan, että kaikki
hyötyvät edistymisestä ja että pystymme kohtaamaan uudet haasteet matkan varrella. Muussa
tapauksessa jo otetut edistysaskeleet ja pidemmällä
aikavälillä koko ihmiskunta maapallolla ovat
vaarassa.
Juuri tämä on kestävän kehityksen ydin. Se
on myös tämän kirjan painopiste vuonna 2015
sovittujen maailmanlaajuisten tavoitteiden (ks. luku
3.2) ohella. Maailmanlaajuinen kestävän kehityksen toimintaohjelma sisältää 17 tavoitetta, jotka
korvaavat 2000–2015 voimassa olleet kahdeksan
vuosituhattavoitetta.8 Tavoitteet laadittiin osallistavassa prosessissa, ja niillä on globaalilla tasolla
ennennäkemättömän suuri kannatus.

Vuosituhattavoitteet olivat kahdeksan tavoitetta, jotka pyrittiin saavuttamaan vuoteen 2015 mennessä. Lisätietoa vuosituhattavoitteista on seuraavassa luvussa.
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Saavutettiinko
vuosituhattavoitteet?
Menestystarina vai fiasko? Vuosituhattavoitteiden
saavuttamiseksi tehty työ saa vaihtelevia arvosanoja.
Kaikkien tavoitteiden kohdalla edistyttiin
merkittävästi, enemmän kuin valtaosa uskoi, mutta
useiden tavoitteiden kohdalla vauhti loppui kesken.

M

aailman johtajat sopivat 2000-luvun
alussa maailman kehitystä koskevista
kahdeksasta tärkeästä tavoitteesta,
jotka oli määrä saavuttaa vuoden
2015 loppuun mennessä. Nyt voidaan suhteellisen luotettavasti arvioida, miten tämä onnistui,
vaikka kokonaiskuva selkiytyy vasta muutaman
vuoden kuluttua.
Joidenkin tavoitteiden kohdalla kehitys ylitti
odotukset. Parhaiten onnistuttiin äärimmäisen
köyhyyden vähentämisessä. Äärimmäisessä
köyhyydessä elävien osuus onnistuttiin puolittamaan jo vuonna 2010 eli viisi vuotta ennen

määräaikaa. Tavoite, jonka mukaan yhtä monet
tytöt kuin pojat aloittavat peruskoulun, sekä
ilman puhdasta juomavettä elävien osuuden puolittaminen saavutettiin. Lisäksi niin hivin/aidsin
kuin malarian ja tuberkuloosinkin torjunnassa on
edistytty.
Ainoa osa-alue, jolla ei havaittu myönteistä
kehitystä, on ympäristön kestävyyttä koskeva
tavoite. Joidenkin ympäristötavoitteiden osalta
tilanne on heikompi kuin vuonna 1990. Esimerkiksi hiilidioksidipäästöt ovat kasvaneet 50 prosenttia vuoden 1990 tasosta. Myös lajeja, jotka
uhkaavat kuolla sukupuuttoon, on yhä enemmän.

»Useiden tavoitteiden kohdalla kehitys ylitti
odotukset. Parhaiten onnistuttiin äärimmäisen
köyhyyden vähentämisessä.«
26
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Miten suuri osa vuosituhattavoitteista saavutettiin vuoteen 2015 mennessä?
100 %

100 %

100 %

100 %

Tavoite 2015:
100 %

78 %
75 %

61 %

60 %

Tavoite saavutettiin
määräajassa.

Tasa-arvo

Tavoitteesta saavutettiin
yli puolet.

Tartuntataudit

SANITAATIO

HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT

MALARIA

Äitiyskuolleisuus

TUBERKULOOSI

Lapsikuolleisuus

HIV JA AIDS

ÄITIYSKUOLLEISUUS

Koulutus

22 %

TYÖELÄMÄ
POLITIIKKA

PERUSKOULU

40 %

LAPSIKUOLLEISUUS

Köyhyys ja nälkä

47 %

PERUSKOULUN SUORITTANEET

NÄLKÄ

25 %

PERUSKOULUN ALOITTANEET

50 %

PUHTAAN VEDEN SAATAVUUS

55 %

KÖYHYYS

Miten pitkälle tavoite täyttyi vuoteen 2015 mennessä?

89 %

Ympäristön
kestävyys

Tavoitteesta saavutettiin
alle puolet.

NÄIN LUET KAAVIOTA
Kaavio osoittaa, miten pitkälle tavoite saavutettiin koko maailmassa vuoteen 2015
mennessä. Viisi osatavoitteista saavutettiin määräajassa (vihreä). Useimmilla osa-alueilla
tavoitteesta saavutettiin yli puolet (keltainen), mutta muutamilla alueilla ei saatu aikaan
riittävästi parannuksia (punainen).
● Koulutusta koskevassa kohdassa näytetään sekä koulunkäynnin aloittaneiden että
peruskoulun suorittaneiden osuus.
● Rikkaiden maiden vastuuta koskevalle kahdeksannelle tavoitteelle ei asetettu määräaikaa, joten sen saavuttamista ei voida arvioida.
● Tasa-arvoa kuvaavat koulunkäynnin aloittaneiden tyttöjen/poikien osuus, ansiotyössä
olevien naisten osuus sekä parlamentissa (politiikassa) toimivien naisten osuus.
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Kehitystahti kiihtyi 2000-luvulla

1. Köyhyys puolitettiin

Useiden tavoitteiden osalta kehitystahti kiihtyi
merkittävästi vuosituhannen vaihteen jälkeen.
Ennen kaikkea Saharan eteläpuolisen Afrikan
maat edistyivät huomattavan nopeasti verrattuna
1990-lukuun, minkä vuoksi vuosituhattavoitteiden lopputulos oli parempi kuin 2000-luvun
alussa ennakoitiin.

Äärimmäisen köyhyyden puolittamistavoite
saavutettiin jo vuonna 2010, ja äärimmäisessä
köyhyydessä elävien ihmisten osuus pieneni
kaikilla maapallon alueilla.
Äärimmäisessä köyhyydessä elävien ihmisten
määrä laski 1,9 miljardista vuonna 1990 aina 840
miljoonaan vuonna 2015.

Epätasainen kehitys

Äärimmäisen köyhyyden
väheneminen vuodesta 1990 lähtien
PohjoisAfrikka

KeskiAasia

Latinalainen
Amerikka

EteläAasia

Lähi-itä

-80 %

-75 %

-69 %

-67 %

-40 %

Saharan
eteläpuolinen
Afrikka

-28 %

ItäAasia

-85 %

Vaikka kehitys kulki kaikkien tavoitteiden osalta
oikeaan suuntaan, parannukset eivät jakautuneet
tasaisesti. Kehitystahti vaihtelee eri maissa ja
alueilla, sukupuolten ja tulotasojen välillä sekä
kaupunkien ja maaseudun välillä.
Naiset muodostavat edelleen suuren enemmistön maailman köyhistä, ja naisia syrjitään
työmarkkinoilla, elinkeinoelämässä, kotitalouksissa ja päätöksenteossa. Naiset ansaitsevat
globaalisti tarkasteltuna 24 prosenttia miehiä
vähemmän, ja ainoastaan joka viides parlamentin
jäsen on nainen. Vain joka toisella työikäisellä
naisella on palkkatyö, vaikka miehillä vastaava
osuus on kolme neljästä.
Suuri – ja useimmissa tapauksissa yhä kasvava
– ero köyhimpien ja rikkaimpien välillä jarruttaa myös osaltaan kehitystä. Kotitalouksien
köyhimpään 20 prosenttiin kuuluvilla lapsilla on
kaksinkertainen riski kuolla nuorena verrattuna
rikkaimpiin. He jäävät neljä kertaa todennäköisemmin ilman koulutusta, ja heidän fyysinen
kehityksensä heikentyy kaksi kertaa todennäköisemmin aliravitsemuksen vuoksi. Köyhyys ja eriarvoisuus muodostavat edelleen esteen kehitykselle kaikilla vuosituhattavoitteiden osa-alueilla.

2. Koulutusta ei kyetty takaamaan kaikille

Tavoite, jonka mukaan kaikkien lasten olisi suoritettava peruskoulutus, ei täyttynyt vuoteen 2015
mennessä. Vaikka yhä useampi aloittaa koulunkäynnin, ilman koulutusta jää edelleen 57 miljoonaa lasta. Peruskoulun aloittamisaste on noussut
80 prosentista 91 prosenttiin, ja peruskoulutuksen
suorittaneiden osuus matala- ja keskituloisissa maissa on kasvanut 70 prosentista 84 prosenttiin.

X

(milj.)

Lapset, jotka eivät käy koulua

120
100

aailma

Koko m

80
60
40
20

Saharan eteläpuolinen

Afrikka

57
33

Etelä-Aasia

9
1990
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2000
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3. Yhä useampi tyttö aloittaa peruskoulun

Tavoitteena oli, että yhtä monet tytöt kuin pojat
aloittavat koulunkäynnin. Tavoite saavutettiin
kaikilla koulutustasoilla. Etelä-Aasiassa peruskoulun aloittaneista tyttöjen osuus on tällä hetkellä
suurempi. Vuonna 1990 koulun aloitti 74 tyttöä
sataa poikaa kohden.
Vaikka naisten osuus on kasvanut yhdeksässä
kymmenestä maailman parlamentista, edelleen
vain joka viides parlamentin jäsen on nainen.
Naisten osuus kaikista palkkatyössä käyvistä
on vain 41 prosenttia, ja naiset ansaitsevat miehiä
vähemmän kaikissa maailman maissa.

5. Äitiyskuolleisuus puolitettiin
nopeasti 2000-luvulla

Tavoitteena oli vähentää äitiyskuolleisuutta
kolme neljäsosaa. Tavoitetta ei saavutettu, vaikka
työssä edistyttiin merkittävästi etenkin vuoden
2000 jälkeen. Äitiyskuolleisuus laski 45 prosenttia. Niiden synnytysten osuus, joissa on läsnä
terveydenhuollon työntekijä, kasvoi 60 prosentista 70 prosenttiin.
Äitiyskuolleisuus (100 000:a synnytystä kohden)

X
4. Lapsikuolleisuus puolitettiin

Lapsikuolleisuus laski kaikilla alueilla ja eniten
Itä-Aasiassa (–78 prosenttia). Myös köyhimmällä alueella Saharan eteläpuolisessa Afrikassa
lapsikuolleisuus puolittui, vaikka se onkin edelleen
suhteellisen korkea. Yhdeksän prosenttia lapsista
kuolee alueella alle viiden vuoden iässä.
1990: 12,7 miljoonaa lasta vuodessa (35 000 päivässä)

2015: 6 miljoonaa lasta vuodessa (16 000 päivässä)

X

380

330

210

1990
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6. Yhä harvempi sairastuu malariaan,
hiviin ja tuberkuloosiin

Keskeisten infektiotautien torjumiseksi tehdyt
merkittävät ponnistelut ovat vähentäneet
sairastuneiden määrää ja säästäneet miljoonia
ihmishenkiä. Yhteensä 13,6 miljoonaa saa tällä
hetkellä lääkitystä hiviin tai aidsiin. Malarian
aiheuttama kuolleisuus on laskenut lähes 60 prosenttia ja tuberkuloosin aiheuttama kuolleisuus
45 prosenttia.
Vuodesta 2000 lähtien säästettyjen
ihmishenkien määrä (miljoonaa)

7,6
Hiv

6,2
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7. Ainoa heikentynyt tavoite

Onko syytä olla tyytyväinen?

Seitsemäs tavoite, ympäristön kestävä kehitys,
sisältää useita osatavoitteita. Osa niistä saavutettiin, kuten niiden ihmisten osuuden puolittaminen, joiden saatavilla ei ole puhdasta juomavettä.
Toiset osatavoitteet kehittyivät väärään suuntaan,
kuten lajien monimuotoisuuden säilyttäminen ja
hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. Maailman
hiilidioksidipäästöt ovat tällä hetkellä 50 prosenttia suuremmat kuin vuonna 1990.

Onko siis syytä olla tyytyväinen maailmanlaajuiseen kehitykseen vuosina 1990–2015 vai
todistivatko vuosituhattavoitteet vain sen, että
työ jäi puolitiehen? Vastaus riippuu siitä, keneltä
asiaa kysytään, mitä tavoitteita tarkastellaan ja
missä päin maailmaa asiaa punnitaan.
Yhtäältä ihmisten elämänlaatu on tietyiltä
osin kehittynyt nopeammin ja perusteellisemmin
kuin koskaan aikaisemmin. Lähes kaikki maat
ovat edistyneet, köyhyys on puolittunut, nälkä
vähentynyt ja tulot kasvaneet.
Toisaalta parannuksia olisi todennäköisesti
voitu tehdä enemmänkin, pelastaa useampia
lapsia, tarjota useammille koulutusta ja jakaa
kasvavia resursseja tasaisemmin.

Globaalit hiilidioksidipäästöt
(miljoonaa tonnia)
10 000

5 000

Kahdeksasta vuosituhattavoitteesta
17:ään kestävän kehityksen tavoitteeseen
1900

1950

2013

8. Rikkaiden maiden vastuu

Kahdeksas tavoite koski rikkaiden maiden
vastuuta ja erityisesti kehitysavun lisäämistä, kaupankäynnin parantamista ja velkataakan pienentämistä. Tässä yhteydessä ei kuitenkaan asetettu
määrällisiä päämääriä, minkä vuoksi tavoitteen
saavuttamista on vaikea arvioida. Kehitysapua
annetaan aiempaa enemmän ja tehokkaammin,
minkä lisäksi velkataakkaa on pienennetty. Kaupankäynnissä ei ole juurikaan havaittu edistymistä.
Globaali kehitysapu yhteensä (miljardia dollaria)
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Vuosituhattavoitteiden ei ollut tarkoituskaan olla
lopullisia tavoitteita. Tavoitteiden kehittäminen
vuodesta 2015 eteenpäin aloitettiin paljon ennen
vuosituhattavoitteiden määräaikaa. Uudet maailmanlaajuiset tavoitteet (joista annetaan lisätietoa
kirjan viimeisessä luvussa) perustuvat vuosituhattavoitteiden aloittamaan työhön. Uusissa tavoitteissa, jotka on määrä saavuttaa vuoteen 2030
mennessä, keskitytään entistä voimakkaammin
ympäristön kestävyyteen ja erityisesti ilmastonmuutokseen, joka on aikamme suurin haaste.
Maailman yhteiset kehitystavoitteet vuoteen
2030 saakka edellyttävät epäilemättä suurimman
ponnistuksen ihmiskunnan historiassa. Tavoitteiden saavuttaminen määräaikaan mennessä
edellyttää huomattavaa panostusta, jotta työhön
saadaan mukaan kaikki ihmiset, kaikki maat ja
kaikki alueet. Niistä ei totisesti puutu kunnianhimoa. Yksikään tavoitteista ei kuitenkaan ole
mahdoton täyttää, vaan kaikki ovat saavutettavissa. Edellisten vuosikymmenten kehitystilastot
ovat osoittaneet, että lyhyessä ajassa voidaan
ottaa valtavia edistysaskelia.

Kuva: UN Photo / Shehzad Noorani

Tyttö opettelee lukemaan Qala-e-Hajissa
Afganistanin Yahya Herat-provinssissa.
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Foto: Lin Thet Nuang
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Bangalore, Intia. Kuva: Akshaya Patra Foundation.

OSA II
Tilanne
maailmassa
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Kuva: UN Photo / Tim McKulka
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Köyhyys
vähenee
Tilanne (2015)

●
●

Kehityksen suunta

Ä

840 miljoonaa ihmistä elää äärimmäisessä köyhyydessä.
Määrä vastaa kymmenesosaa maailman väestöstä.

● Vähenee

kaikissa maailman osissa. Vuosina 1990–2015
äärimmäinen köyhyys väheni kolme neljäsosaa.
● Äärimmäinen köyhyys puolittui vuosina 2005–2015.

ärimmäisessä köyhyydessä elävien määrä
on vähentynyt miljardilla 15 viime vuoden aikana, vaikka väestömäärä on kasvanut saman verran. Silti yli 840 miljoonaa
ihmistä eli edelleen äärimmäisessä köyhyydessä
vuonna 2015.9
Köyhyys on yksi keskeisimmistä syistä useisiin
maailman ongelmiin. Köyhillä ihmisillä on muita
suurempi riski kuolla varhain ja kärsiä sairauksista
ja sodista. Luonnonkatastrofit, finanssikriisit, nousevat maailmanmarkkinahinnat ja muut ulkoiset
kriisit iskevät voimakkaimmin köyhiin.
Köyhyys voidaan määritellä ja mitata useilla
eri tavoilla. Yleinen tapa on arvioida, miten suuri
osa väestöstä ansaitsee tiettyä summaa vähemmän
päivässä. Tämä summa on ennalta määritetty köyhyysraja. Köyhyysrajan määrittäminen ei kuitenkaan ole itsestään selvää, ja määritellyn köyhyyden
lisääntyminen tai väheneminen riippuu siitä, mihin
9)

raja asetetaan.
Äärimmäisen köyhyyden globaali raja on 1,9
dollaria päivässä.10 Rajaa mukautetaan ostovoiman
(eli sen mukaan, paljonko asiat maksavat eri maissa,
jotta saadaan mahdollisimman oikeudenmukainen
mitta) ja inflaation mukaan.
Tätä rajaa käytetään yleisimmin sen mittaamiseen, lisääntyykö vai väheneekö köyhyys maailmassa.
Vuosituhattavoitteissa asetettiin päämääräksi
puolittaa köyhyysrajan alapuolella elävien ihmisten
osuus vuosina 1990–2015. Tavoite saavutettiin viisi
vuotta ennen määräaikaa. Yhteensä köyhyyden on
arvioitu vähentyneen lähes 75 prosenttia11 näiden
25 vuoden aikana, mikä on historiallisesti tarkasteltuna ainutlaatuinen parannus.
Epätasainen edistyminen

Vaikka köyhyys on vähentynyt kaikkialla maailmassa, kehitysvauhti on vaihdellut alueittain.

Maailmanpankin arviot.
Aikaisemmin 1,25 dollaria päivässä. Rajaa muutettiin vuoden 2015 lopussa, jotta se vastaisi paremmin todellisuutta.
Maailmanpankki: World Monitoring Report 2015.

10)
11)
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Saharan eteläpuolinen Afrikka
1990

57 %
2015

41 %
Itä-Aasia
1990

46 %
2015

7%
Etelä-Aasia
1990

52 %
2015

17 %

= 100 miljoonaa ihmistä

= äärimmäisessä
köyhyydessä

Nopeimmin köyhyys on vähentynyt korkean
talouskasvun maissa. Kiinassa äärimmäinen
köyhyys on lähes poistettu, vaikka taso oli
1990-luvun alussa erittäin korkea (ks. kaavio).
Saharan eteläpuolisessa Afrikassa sitä vastoin
äärimmäisessä köyhyydessä elävien osuus alkoi
vähentyä ylipäätään vasta myöhemmin
2000-luvulla. Edelleen arvioidaan, että alueella
neljä kymmenestä elää äärimmäisessä köyhyydessä.
Saharan eteläpuolisen Afrikan väestö on lähes
kaksinkertaistunut vuoden 1990 jälkeen, joten
köyhien osuuden heikko supistuminen tarkoittaa, että köyhyydessä elävien ihmisten määrä on
tosiasiassa kasvanut. Maailmanpankin arvion
mukaan 390 miljoonaa afrikkalaista elää tällä
hetkellä äärimmäisessä köyhyydessä.
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= ei äärimmäisessä
köyhyydessä

Äärimmäinen köyhyys voidaan poistaa kokonaan
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Äärimmäisessä köyhyydessä elävä väestöosuus
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Lähde: 1982–2015: Maailmanpankki (1,9 dollaria/päivä)
1820–1981: Muokattu teoksesta Bourguignon ja Morrisson (2002)

Maailmanlaajuisesti köyhien määrä kuitenkin
vähentyi lähes miljardilla vuosina 1990–2015,
vaikka maapallon väestö kasvoi samanaikaisesti
miljardin.
Useita mittaustapoja

Köyhyydelle on useita määritelmiä, ja sitä voidaan
mitata eri tavoin. Jos esimerkiksi köyhyysraja
nostetaan neljään dollariin päivässä (YK:n asettama keskiluokan raja), 65 prosenttia maapallon
väestöstä jää rajan alapuolelle. Etelä-Aasiassa ja
Afrikassa yli 90 prosenttia väestöstä ansaitsee alle
neljä dollaria päivässä.
12)

Köyhyydessä ei kuitenkaan ole kyse vain
tuloista. YK:n kehitysohjelma UNDP on kehittänyt moniulotteisen mittarin. Siinä käytetään
laajempaa määritelmää, joka kattaa ravinnon ja
veden saatavuuden, terveydenhuollon ja kohtuullisen elintason.12 Tämän mittarin mukaan 2,2
miljardia ihmistä elää laajemmin määritellyn
köyhyysrajan alapuolella tai rajan tuntumassa.
Useimmissa maissa on lisäksi omat köyhyyden tasot eli kansalliset köyhyysrajat. Nämä rajat
soveltuvat yleensä paremmin köyhyyden mittaamiseen yksittäisissä maissa.

Lisätietoa UNDP:n moniulotteisesta köyhyysindeksistä (Multidimensional Poverty Index, MPI) on Inhimillisen kehityksen
raportin verkkosivulla osoitteessa hdr.undp.org
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Kuva: UNICEF / Christine Nesbitt

»Unelmoin siitä, että lapseni käyvät koulun
loppuun ja saavat yliopistotutkinnon, jotta
heillä on minua paremmat mahdollisuudet
huolehtia perheestään.«
ELÄMÄ KÖYHYYDESSÄ
Nimeni on Cherry. Olen kristitty ja kotoisin Karenin osavaltiosta Myanmarista. Elän
vaatimattomasti mieheni, kahden tyttäremme ja veljeni lapsen kanssa. Vanhempani
asuvat naapuritalossa. Työskentelen lastenhoitajana ulkomaalaisissa perheissä,
kuten olen tehnyt lähes 20 vuotta. Pidän työstäni, sillä se auttaa minua huolehtimaan
perheestäni. Tällä hetkellä asun Yangonissa alueella, jossa asuu sekä köyhiä että
rikkaita. Alueella on useita kirkkoja, missä tapaamme ihmisiä ja juttelemme muiden
paikallisten kanssa. Asumme pienessä talossa, joka on valmistettu sementistä ja
puusta. Siinä on kaksi pientä huonetta, pieni keittiö ja ulkokäymälä. Myanmarissa
sataa paljon, mutta alueellamme on onneksi vain harvoin tulvia.
Tärkeintä minulle ovat ihmiset, perheeni. Unelmoin siitä, että lapseni käyvät koulun
loppuun ja saavat yliopistotutkinnon, jotta heillä on minua paremmat mahdollisuudet
huolehtia perheestään. Vanhempi tyttäreni haluaa opettajaksi ja nuorempi taiteilijaksi.
Lapseni tekevät minut onnelliseksi. Elämä Yangonissa ei kuitenkaan ole helppoa,
palkat ovat pieniä ja hinnat nousevat jatkuvasti. Kaikki on meille kallista. Jos joku
sairastuu, on vaikea löytää rahat lääkäriin. Useimmat maanmiehistäni ovat köyhiä.
Minulla on ollut onnea, mutta monilla on vaikeuksia selviytyä elämässä. Uskon, että
johtajamme Aung San Suu Kyi muuttaa elämämme suunnan parempaan. Tätä varten
meidän on myös itse tehtävä kovasti töitä.
Cherry, Myanmar

Köyhyyden poistaminen sen kaikissa
muodoissa vuoteen 2030 mennessä

Nopea kehitys etenkin vuosituhannen vaihteen
jälkeen osoittaa, että äärimmäinen köyhyys on
mahdollista poistaa kokonaan vuoteen 2030
mennessä. Tämä on myös maailman maiden
sopima tavoite (lisätietoa maailmanlaajuisista
tavoitteista s. 90).
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Maailmanlaajuinen
terveystilanne
yhä parempi
ELINIÄNODOTE
Tilanne (2015)

●
●

●

Kehityksen
suunta

●

●

Keskimääräinen elinikä maailmassa on 70 vuotta.
Saharan eteläpuolisessa Afrikassa elinikä on lähes kaikissa maissa
keskimäärin alle 65 vuotta.
Muilla alueilla elinikä on lähes kaikissa maissa keskimäärin yli 65 vuotta.
Nousee kaikkialla maailmassa. Keskimääräinen elinikä on noussut
20 vuotta 1960-luvulta lähtien.
Useissa maissa, kuten Ruandassa, Botswanassa, Malawissa ja
Sambiassa, elinikä on noussut yli 10 vuotta 2000-luvun aikana.

G

lobaalia terveystilannetta mitataan
eri tavoin, ja se kattaa useita eri osaalueita maailman maiden kehityksessä.
Usein käytetään laajempaa mittaria,
johon on koottu useita erilaisia ihmisten hyvinvointia mittaavia indikaattoreita. Keskimääräisen
eliniän tai lapsikuolleisuuden kaltaiset mittarit
viittaavat yleiseen terveystilanteeseen, mutta ne
kertovat jotain myös taloudellisesta kehityksestä ja
resurssien jakautumisesta.
Maailmanlaajuisissa tavoitteissa vuosiksi
2016–2030 yhteen tavoitteeseen on koottu useita
erilaisia globaalin terveyden osa-alueita. Tavoite
13)
14)

koskee lapsi- ja äitiyskuolleisuutta, tartuntatauteja, seksuaali- ja lisääntymisterveyttä, liikenneonnettomuuksia sekä tupakointia, päihteitä ja
muita riskitekijöitä.13
Keskimääräinen elinikä

Tavallisin tapa mitata globaalia terveyttä on
keskimääräinen elinikä.14 Se kuvaa tietyn vuoden
aikana kuolleiden keskimääräistä elinikää ja antaa siksi hyvän kuvan yleisestä terveystilanteesta.
Mittari paljastaa väestön eriarvoisuuden, ulkoisia
sokkeja, kuten katastrofeja tai sotia, ja aikaisen
lapsikuolleisuuden.

Lisätietoa maailmanlaajuisista tavoitteista on kirjan viimeisessä luvussa.
Englanniksi ’Life Expectancy’, joka käännetään toisinaan ’elinajan odotteeksi’. Se mittaa kuitenkin tietyn vuoden
aikana kuolleiden keskimääräistä elinikää, joten ’keskimääräinen elinikä’ on todenmukaisempi käsite.
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Kuva: Victor Brott
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»Kehitys, johon Ruanda pystyi 15 vuodessa,
kesti Suomessa 35 vuotta.«
Keskimääräinen elinikä on historiallisesti ollut
matala, kuten käy ilmi menneiden vuosisatojen
katsauksesta (s. 21–25). Viimeksi kuluneiden
vuosikymmenten kehityksen ansiosta keskimääräinen elinikä maapallolla ei ole koskaan ollut
yhtä korkea kuin nyt. Vuosina 1960–2015 elinikä
nousi keskimäärin 50 vuodesta 70 vuoteen.15
Tämä johtui moninaisista parannuksista, joita
saavutettiin eri aloilla. Suuri ero aikaisempaan on
luonnollisesti se, että yhä harvempi lapsi kuolee
ensimmäisinä elinvuosinaan. Kuolleisuus on
kuitenkin laskenut kaikissa ikäryhmissä.

hyvin vähän. Epidemian leviäminen saatiin
kuriin vasta sen jälkeen, kun sairauteen kehitettiin uusia ja tehokkaampia lääkkeitä 1990-luvun
loppupuolella.
Seuraukset olivat katastrofaaliset maissa,
joihin epidemia iski pahiten. Erityisesti kärsi
Saharan eteläpuolinen Afrikka, mutta seuraukset
olivat tuntuvia koko maapallolla. Keskimääräinen elinikä laski noin 30 maassa 1990-luvulla,
joissakin jopa 10–15 vuotta.17

Epätavallinen taantuma 1990-luvulla

Useimmissa maissa tilanne koheni 2000-luvulla,
etenkin Saharan eteläpuolisen Afrikan maissa.
Tilanne pysyi ennallaan 15 vuoden ajan, mutta
vuoden 2000 jälkeen keskimääräinen elinikä on
noussut alueella 50 vuodesta 58 vuoteen. Kaikki
maat, joissa keskimääräinen elinikä on noussut
eniten, sijaitsevat Afrikassa.
Kaikkein nopeinta kehitys on ollut Ruandassa
(ks. taulukko oikealla). Tässä maassa keskimääräinen elinikä on vuodesta 2000 lähtien
noussut 50 vuodesta 67 vuoteen, mikä on yksi
korkeimmista Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.
Kehitys, johon Ruanda pystyi 15 vuodessa, kesti
esimerkiksi Suomessa 35 vuotta 1900-luvun
alussa. Lisäksi Suomi oli tuolloin moninkertaisesti vauraampi kuin Ruanda tällä hetkellä.

Suunta on 1800-luvun alusta lähtien ollut myönteinen, vaikkakin epätasainen ja ajoittain erittäin
hidas. Terveyttä koskevat taantumat ovat olleet
epätavallisia, ja niitä on havaittu suurkatastrofien, huonojen satovuosien, kuivuuden, sotien tai
laajalle levinneiden infektiotautien yhteydessä.
Esimerkiksi ensimmäisen maailmansodan aikana
keskimääräinen elinikä laski voimakkaasti useissa
maissa. Tämä johtui paitsi sodan seurauksista
myös laajasta influenssaepidemiasta, jota kutsuttiin espanjantaudiksi.16
Myöhemmin 1980-luvulla hiv/aids alkoi levitä yhä nopeammin useissa maissa. Sairaudesta
oli vain vähän tietoa, yhteiskunta reagoi usein
erittäin hitaasti ja lääkkeisiin panostettiin aluksi

Nopea edistyminen Saharan eteläpuolisessa
Afrikassa vuodesta 2000 lähtien

Lähde: Maailman kehitysindikaattorit, Maailmanpankki.
Espanjantauti oli harvinaisen vaarallinen influenssaepidemia, joka levisi koko maailmaan ensimmäisen maailmansodan lopussa. Yhteensä 50–100 miljoonan arvioidaan kuolleen epidemiaan.
17)
www.gapminder.org
15)

16)
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KESKIMÄÄRÄINEN ELINIKÄ: MISSÄ MUUTOS ON NOPEINTA?
2000

2015

muutos

Ruanda

50 vuotta

67 vuotta

+17 vuotta

Botswana

52 vuotta

66 vuotta

+14 vuotta

Malawi

46 vuotta

60 vuotta

+14 vuotta

Eritrea

49 vuotta

63 vuotta

+14 vuotta

Sambia

46 vuotta

59 vuotta

+13 vuotta

Burundi

48 vuotta

60 vuotta

+12 vuotta

Etiopia

53 vuotta

64 vuotta

+11 vuotta

Uganda

50 vuotta

61 vuotta

+11 vuotta

Burkina Faso

53 vuotta

63 vuotta

+10 vuotta

Kongo

53 vuotta

62 vuotta

+9 vuotta

KESKIMÄÄRÄINEN ELINIKÄ: MISSÄ MUUTOS ON HITAINTA?
2000

2015

muutos

Syyria

74 vuotta

70 vuotta

-4 vuotta

Lesotho

50 vuotta

49 vuotta

-1 vuotta

Meksiko

75 vuotta

75 vuotta

0 vuotta

Paraguay

74 vuotta

74 vuotta

0 vuotta

Georgia

72 vuotta

73 vuotta

+1 vuotta

Dominikaaninen tasavalta

73 vuotta

74 vuotta

+1 vuotta

El Salvador

73 vuotta

74 vuotta

+1 vuotta

Filippiinit

69 vuotta

70 vuotta

+1 vuotta

Malesia

74 vuotta

75 vuotta

+1 vuotta

Panama

77 vuotta

78 vuotta

+1 vuotta
Lähde: Gapminder
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LAPSIKUOLLEISUUS
Tilanne (2015)

●

●

●

Kehityksen
suunta

●

●

16 000 alle viisivuotiasta lasta kuolee joka päivä. Kuolinsyynä
on usein helposti parannettava sairaus tai ravinnon, veden tai
sairaanhoidon puute.
Tilanne on pahin Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, missä
8,3 prosenttia kaikista lapsista kuolee ennen viidettä ikävuotta.
Miljoona lasta vuosittain kuolee ensimmäisen elinpäivän aikana
ja toinen miljoona ensimmäisen viikon aikana.
Vähenee kaikissa maailman osissa. Vuosina 1990–2015 lapsikuolleisuus väheni 53 prosenttia.
Lapsikuolleisuus vähenee tällä hetkellä kolme kertaa nopeammin kuin 1990-luvun alussa.

Lapsikuolleisuus

Toinen tapa mitata globaalia terveystilannetta
on lapsikuolleisuus. Se osoittaa, miten suuri osa
kaikista lapsista kuolee ennen tiettyä ikää, usein
alle viisivuotiaana.18 Keskimääräisen eliniän tavoin
tämä mittari antaa hyvän kuvan yleisestä terveystilanteesta tietyssä maassa, sillä se kuvaa myös
monia yhteiskunnallisen ja taloudellisen kehityksen
näkökohtia. Lisäksi kyseessä on ehdottomasti
ihmisen elämän tärkein osa-alue, nimittäin lasten
selviytymismahdollisuudet.
Lapsikuolleisuustilastot antavat aihetta sekä
iloon että epätoivoon. Myönteistä on se, että
lapsikuolleisuus vähenee kaikkialla maailmassa ja
vieläpä kiihtyvällä tahdilla. Vuodesta 2000 lähtien
osa maailman köyhimmistä maista on onnistunut
upeasti edistämään lasten terveyttä.
Epätoivoa aiheuttaa se, että edistymisestä
huolimatta köyhyyteen liittyvä lapsikuolleisuus on
lähes lamauttavan laajaa. Lähes kuusi miljoonaa
alle viisivuotiasta lasta kuolee vuosittain, useimmat
sairauksiin ja syihin, jotka olisivat helposti estettävissä. Vastaava päivittäinen määrä on yli 16 000
lasta. Pelkästään Nigeriassa kuolee joka päivä yli
18)

2 000 alle viisivuotiasta lasta. Intiassa vastaava luku
on yli 3 500 lasta päivässä ja yli miljoona vuodessa.
Eri kuolinsyistä ylivoimaisesti merkittävin on
köyhyys. Sodat, terrorismi tai luonnonkatastrofit
eivät ole milloinkaan yltäneet köyhyyden aiheuttaman kuolleisuuden tasolle.
16 000 lasta on käsittämätön määrä. Sitä voidaan
verrata esimerkiksi joulukuussa 2004 sattuneeseen
tsunamikatastrofiin, jossa menehtyi noin 250 000
ihmistä. Lapsikuolleisuus maailmassa vastaa
kahta uutta tsunamikatastrofia kuukaudessa. Joka
kuukausi ympäri vuoden kaksi uutta katastrofia,
joissa kaikki kuolleet ovat alle viisivuotiaita. Erona
on se, että lapsikuolleisuus ei kosketa samalla tavalla
kuin yllättävä ja odottamaton katastrofi. Kaikki
tietävät, että lapsia kuolee, missä heitä kuolee ja
jopa minkä vuoksi. Lisäksi ilmiön pysäyttämiseksi
on olemassa työkaluja. Kuten useissa muissakin
tapauksissa, kyse on asioiden asettamisesta tärkeysjärjestykseen.
Miten paljon on edistytty?

Vuonna 1990 kuoli 13 miljoonaa alle viisivuotiasta lasta eli yhdeksän prosenttia kaikista

’Under Five Mortality’. Joskus käytetään käsitettä ’imeväiskuolleisuus’ (Infant Mortality), jolla tarkoitetaan useimmiten
alle vuoden ikäisiä lapsia.
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Kuva: UNICEF / Brian Sokol

Kuukauden vanha Monyaguek
Etelä-Sudanista saa poliorokotteen.
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LAPSIKUOLLEISUUS: ESIMERKKEJÄ SUURISTA EDISTYSASKELEISTA
2000

2015

muutos

Malediivit

4,4 %

0,9 %

-81 %

Ruanda

18 %

4%

-77 %

Kambodža

11 %

3%

-73 %

Senegal

13 %

5%

-65 %

Mongolia

6%

2%

-64 %

Kongo

12 %

5%

-63 %

Tansania

13 %

5%

-62 %

Malawi

17 %

7%

-62 %

Liberia

18 %

7%

-62 %

Etiopia

15 %

6%

-59 %
Lähde: Gapminder

Lasten määrä
naista kohden
7

1970

2015

Saharan eteläpuolinen

Pohjois-Afrikka Afrikka
Lähi-itä

Etelä-Aasia
Latinalainen Amerikka
Itä-Aasia

5

3
Yhdysvallat

Eurooppa ja
Keski-Aasia

10 %
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20 %

30 %

Lapsikuolleisuus

»Eri kuolinsyistä ylivoimaisesti
merkittävin on köyhyys.«
syntyneistä lapsista. Vuonna 2015 lapsi-		
kuolleisuuden arvioidaan vähentyneen 5,9
miljoonalla eli 4,3 prosenttiin. Määrä on
puolittunut 25 vuodessa. Yhteensä lähes
100 miljoonan lapsen henki on säästynyt
vuodesta 1990 lähtien, ja näistä puolet
Kiinassa ja Intiassa.
Syyt

Suuri osa parannuksista johtuu kohentuneista
yhteiskunnallisista ja taloudellisista oloista,
jotka ovat seurausta tulojen kasvusta ja yleisten
elinolojen parantumisesta. Toisaalta suuri osa
johtuu yksittäisten ongelmien ja sairauksien
vastaisista toimista. YK arvioi, että suuri panostus tuhkarokkorokotteeseen viime vuosien
aikana on säästänyt yli 15 miljoonan lapsen
hengen. Tällä hetkellä 85 prosenttia maailman
lapsista saa tuhkarokkorokotteen. Hyttysverkkoihin ja malarialääkkeisiin suunnattujen
avustusten arvioidaan säästäneen lisäksi kuusi
miljoonaa henkeä, joista suurin osa lapsia.19

19)

Yli puolet maailman lapsikuolemista keskittyy viiteen maahan
Intia

Muut

Nigeria

Kiina

Pakistan
Kongon demokr. tasavalta

YK, Millennium Development Goals Report 2015.
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Yhä harvempi kuolee aidsiin
HIV/AIDS
Tilanne (2015)

●
●
●

Kehityksen
suunta

●

●

●

Hiv-tartunnan on saanut 35–40 miljoonaa ihmistä.
Noin 1,2 miljoonaa ihmistä kuolee aidsiin vuosittain.
Noin kaksi miljoonaa saa hiv-tartunnan joka vuosi.
Yhä harvempi kuolee aidsiin liittyviin tauteihin. Kuolemantapausten
määrä on vähentynyt 42 prosenttia vuodesta 2004 lähtien.
Vuosittain hiv-tartunnan saaneiden määrä on vähentynyt 35
prosenttia vuodesta 2000 lähtien. Vastasyntyneiden sairastuneiden
määrä on vähentynyt 58 prosenttia.
Vuonna 2014 yhteensä 41 prosenttia kaikista hiv-tartunnan saaneista
sai lääkitystä. Määrä on kaksinkertaistunut neljän vuoden aikana.

Hiv/aids – mullistava epidemia

HI-virus löydettiin 1980-luvun alussa, ja tartunnan saaneiden määrä on sen jälkeen kasvanut
maailmanlaajuiseksi epidemiaksi. Tilanne oli
pahin muutamissa eteläisen Afrikan maissa,
mutta sairaus levisi suurimpaan osaan maailman
maista. Tällä hetkellä hiv-tartunnan saaneita on
noin 37 miljoonaa. Pahiten kärsineissä maissa
seuraukset olivat katastrofaaliset. Useissa maissa
etenkin Saharan eteläpuolisessa Afrikassa keskimääräinen elinikä laski, lapsikuolleisuus nousi
ja tulotaso heikentyi merkittävästi 1990-luvulla.
Sairaus vaikutti yhteiskunnan kaikkiin osiin.
Varmasta kuolemasta krooniseksi
(mutta hoidettavaksi) sairaudeksi

Aids oli 1990-luvun alussa kasvanut yhdeksi
maailman suurimmista huolenaiheista, joka
levitti paniikkia, pelkoa ja uskomuksia kaikkialla
maailmassa. Aidsista oli tullut alle 44-vuotiaiden
yleisin kuolinsyy, myös rikkaissa maissa. Pelko
johtui osittain tartuntatapoja koskevasta tietämättömyydestä, tabusta ja siitä, että ensisijaisesti
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sukupuoliyhteydessä tarttuvasta sairaudesta oli
vaikea puhua. Ennen kaikkea pelko perustui
kuitenkin siihen tosiasiaan, että useimmille sairastuneille aids merkitsi varmaa kuolemaa. Tässä
vaiheessa yli 20 miljoonaa oli jo saanut tartunnan, tietyissä eteläisen Afrikan maissa useampi
kuin joka kymmenes 15–50-vuotias. Erityisen
suuria luvut olivat Zimbabwessa (27 %), Botswanassa ja Lesothossa (molemmissa 22 %).
Vuonna 1997 tehtiin ensimmäinen todellinen
lääketieteellinen läpimurto, kun uudentyyppiset antiretroviraalilääkkeet (HAART, highly
active antiretroviral therapy) tulivat markkinoille.
Lääkitys muutti sairauden luonteen varmasta
kuolemasta krooniseksi sairaudeksi. Aluksi lääkkeen hinta, 10 000 dollaria vuodessa, oli aivan
liian korkea maksettavaksi useimmille ihmisille
ja maille, mutta vähitellen hinta laski huomattavasti kohtuullisemmalle tasolle.
Samalla, kun lääkkeiden vaikutus on tehostunut ja hinta laskenut, hoitoa saavien osuus
on kasvanut merkittävästi. Suuri osa kustannuksista on katettu avustuksilla ja globaaleilla

Kuva: UN Photo / Staton Winter

Sotilaat musisoivat osana kansainvälisen aids-päivän ohjelmaa Liberian Monroviassa 1. joulukuuta 2012.

keräyksillä maailmanlaajuisen terveysrahaston20
(The Global Fund) kautta. Rahaston ansiosta yhä
useammat saavat lääkkeitä. Eri maat ovat suhtautuneet eri tavoin siihen, miten sairas potilaan
on oltava saadakseen lääkkeitä, mutta kynnys on
laskenut vuosittain. Maailman terveysjärjestö
WHO suosittelee tällä hetkellä, että kaikille
tartunnan saaneille tarjotaan lääkitystä.

20)
21)
22)

Lisävaroilla on saatu aikaan tuloksia

Tällä hetkellä hiv/aids-epidemian torjuntaan
käytetään runsaat 20 miljardia dollaria vuodessa.21 Noin puolet varoista on avustuksia, joista
suurin osa on peräisin Yhdysvalloilta ja maailmanlaajuiselta terveysrahastolta. Vaikka 20 miljardia voi kuulostaa suurelta summalta, maailman
hallitukset käyttävät suunnilleen saman verran
sotilasmenoihin neljässä päivässä.22

Lisätietoa aidsin, tuberkuloosin ja malarian torjunnan maailmanlaajuisesta rahastosta on osoitteessa theglobalfund.org
Lähde: UNAIDS
Sotilasmenot olivat yhteensä 1 776 miljardia dollaria vuonna 2014. Lähde: SIPRI
MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI?
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Demokratia
Tilanne (2015)

●

Kehityksen suunta

●
●

89 maata luokitellaan vapaiksi, 51 ei-vapaiksi ja 57 osittain vapaiksi.23
Pitkällä aikavälillä maailma on muuttunut demokraattisemmaksi.
Kymmenen viime vuoden aikana tilanne on useammassa maassa
huonontunut kuin parantunut.

M

aailma muuttuu yhä demokraattisemmaksi ainakin pitkällä aikavälillä. Tie on kuitenkin mutkainen
ja saattaa sisältää väkivaltaisia
taisteluita ja raskaita takaiskuja. Diktaattoreiden
vastaiset ja vapautta vaativat levottomuudet
Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä viime vuosina ovat vaatineet monia ihmishenkiä. Kolme
hallitusta alueella on tähän mennessä syösty
vallasta kansan toimesta – Tunisiassa, Libyassa
ja Egyptissä. Muissa maissa demokratiapyrkimykset eivät ole onnistuneet kasvamaan riittävän
voimakkaiksi tai vallassa oleva hallinto on
tyrehdyttänyt ne.
Syyriassa mielenosoitukset ja hallinnon
vastatoimenpiteet kärjistyivät suoranaiseksi
sisällissodaksi, joka raunioitti maan. Tämän kirjan laatimishetkellä maan 22 miljoonan ihmisen
väestöstä 12 miljoonaa on joutunut jättämään
23)
24)

kotinsa. Konflikti on levinnyt osittain naapurimaihin ja käynnistänyt pakolaisaallon, jollaista
ei ole koettu sitten toisen maailmansodan.24
Toistaiseksi ainoastaan Tunisiaan on juurtunut todellinen demokratiaprosessi. Tämä
huomioitiin Nobelin rauhanpalkinnolla vuonna
2015.
Uusien perustuslakien laatiminen, monipuoluejärjestelmän kehittäminen, vaalien järjestäminen ja maan tulevaisuudesta päättäminen vie
aikaa. Erityisen hankala prosessi on maissa, joissa
ei ole demokraattisia käytäntöjä ja joissa kansa ei
ole tottunut osallistumaan ja vaikuttamaan asioihin. Aikaisemmin vallassa olleet ryhmät eivät
luovu mielellään vallasta.
Jos muutos ei ole riittävän nopeaa, on
vaarana, että kansalaiset pettyvät ja uskovat,
että ennen oli paremmin. Demokratiaprosessiin liittyykin usein takaiskuja. Levottomuudet

Freedom in the World – Freedom House. www.freedomhouse.org
Lähde: YK:n pakolaisjärjestö UNHCR.
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Kuva: UN Photo / Bernardino Soares

Nainen näyttää mustevärjättyä sormeaan
äänestettyään Itä-Timorin presidentinvaaleissa vuonna 2012. Mustemerkkauksen
avulla ehkäistään vaalivilppiä.
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Kuva: Junat kuljettavat työmatkalaisia Kolkatan esikaupunkiin Intiassa. UN Photo / Kibae Park

»Maailma muuttuu yhä demokraattisemmaksi ainakin pidemmällä aikavälillä.
Tie on kuitenkin mutkainen ja saattaa
sisältää raskaita takaiskuja.«
52
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Pohjois-Afrikassa ovat viitoittaneet voimakkaasti tietä, ja todennäköisesti yhä harvempi
kansa taipuu enää sorron alla.
Demokratian tai vapauden astetta on vaikea
mitata, mutta useat järjestöt ja tutkimuslaitokset
yrittävät silti erilaisten määritelmien mukaisesti
muodostaa käsityksen kehityksen suunnasta.
Mittausten monimutkaisuus ja muoto vaihtelevat, mutta ne kaikki viittaavat siihen, että tilanne
kehittyy ainakin hieman pidemmällä aikajänteellä demokraattisempaan suuntaan. Mahdollisimman todenmukaisen kuvan saamiseksi
on tavallisesti käytettävä useita erilaisia mittaustapoja.
Amerikkalainen Freedom House -järjestö
tekee vuosittain mittauksen, jossa maailma

ei-vapaat maat

Maiden
määrä
100

jaetaan vapaisiin, osittain vapaisiin ja ei-vapaisiin
maihin. Mittaus herättää usein paljon huomiota.
Tämän suhteellisen karkean selvityksen mukaan
demokratioiden määrä maailmassa on yli kaksinkertaistunut neljän vuosikymmenen aikana,
ja nykyään maailmassa on kaksi kertaa enemmän demokraattisia valtioita kuin diktatuureja.
Tilanne oli päinvastainen 1970-luvun alussa.
Toisaalta jäljempänä oleva kaavio osoittaa,
että demokraattinen kehitys vaikuttaa pysähtyneen viime vuosina.
Freedom Housen tietojen tarkempi analyysi
viittaa lisäksi siihen, että demokratiaa ja vapautta
koskeva tilanne on heikentynyt noin 60 maassa,
vaikka tilanteen huonontuminen ei ole vielä
siirtänyt niitä toiseen luokkaan.

osittain vapaat maat

vapaat maat

75

50

25

1975

25)

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Ks. esimerkiksi Freedom House, Polity IV-project, The Economist Democracy Index tai Varieties of Democracy 		
(www.v-dem.net).
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Tasa-arvo
Tilanne (2015)

●

Tasa-arvo lisääntyy hitaasti useimmilla osa-alueilla.

Kuva: UN Photo / Staton Winter

Kehityksen suunta

●

Mikään maa ei ole saavuttanut sukupuolten välistä tasa-arvoa
taloudessa, politiikassa tai yhteiskunnassa.
Vain joka viides parlamentin jäsen on nainen.

●

Maailmassa on noin 200 maata. Noin kahtakymmentä johtaa naispuolinen valtionpäämies.
Chilen Michelle Bachelet Jeria (vas.) ja Liberian Ellen Johnson Sirleaf (oik.) ovat kaksi esimerkkiä.
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Tulotason ja tasa-arvoisen parlamentin välillä ei yhteyttä
70 %
Ruanda

Naisten osuus parlamentissa

60 %
Bolivia

50 %

Kuuba
Senegal

Seychellit

Nicaragua

Ruotsi
Suomi

40 %

30 %

20 %

Japani

10 %

Oman

1 000

10 000

Kuwait

100 000

BKT asukasta kohden (mukautettu ostovoimaan)

Yhteys tulotason ja
politiikassa toteutuvan tasa-arvon
välillä vaikuttaa
olevan mitätön.
Joissakin rikkaissa
maissa, kuten Japanissa, Omanissa
ja Kuwaitissa, parlamentissa ei ole
juuri yhtään naisia,
kun taas joissakin
köyhissä maissa,
kuten Senegalissa,
Nicaraguassa ja
Boliviassa, molemmat sukupuolet
ovat tasaisesti
edustettuina.
Suurin naisten
osuus on Ruandan
parlamentissa.

Kuvateksti:
Yhteys tulotason ja politiikassa toteutuvan tasa-arvon välillä vaikuttaa olevan mitätön. Joissakin rikkaissa
maissa, kuten Japanissa, Omanissa ja Kuwaitissa, parlamentissa ei ole juuri yhtään naisia, kun taas joissakin köyhissä maissa, kuten Senegalissa, Nicaraguassa ja Boliviassa, molemmat sukupuolet ovat tasaisesti
edustettuina.
Suurin
naisten osuus
on Ruandan parlamentissa.
aajalle
levinnyt
epätasa-arvo
miesten
Pekingissä järjestettiin

L

ja naisten välillä heikentää merkittävästi
kehitystä maailmassa. Vaikka tasaarvotyö on edistynyt monissa maissa ja
useilla osa-alueilla, tytöillä ja naisilla on edelleen
heikommat mahdollisuudet ja vähemmän valtaa.
Naisia syrjitään useimmilla elämän osa-alueilla,
kuten terveydessä, taloudessa, politiikassa, koulutuksessa ja työmarkkinoilla.
Naiset ansaitsevat miehiä vähemmän kaikissa maailman maissa, naisten osuus on vain 40
prosenttia kaikista työssäkäyvistä ja tietyillä alueilla
harvempi kuin joka viides palkansaaja on nainen.
Lisäksi kolme neljästä palkatonta työtä tekevästä
on naisia.26
26)

vuonna 1995 suuri
maailmankonferenssi, jossa käsiteltiin tasa-arvoa
maailmassa. Vaikka naisten vallan ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä koskeva Pekingin julistus
allekirjoitettiin 20 vuotta sitten, edelleen vain joka
viides parlamentin jäsen on nainen. Määrä on
kaksinkertaistunut vuodesta 1995, mutta se on
edelleen kaukana globaaleista tavoitteista.
Maailman poliittisten johtajien sukupuolijakauma noudattelee samaa heikkoa suuntausta. Vuonna
2015 vain yhdeksällä prosentilla maailman väestöstä
oli naispuolinen valtionpäämies. Naisjohtajia oli
kahdessakymmenessä maailman noin 200 maasta.
Saksa, Brasilia, Argentiina, Chile, Bangladesh ja
Puola ovat muutamia esimerkkejä.

UNDP, Human Development Report 2015.
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Hidasta parannusta

Epätasa-arvoa ja naisten tilannetta voidaan mitata
usein eri tavoin. UNDP:n vuotuisessa Inhimillisen kehityksen raportissa esitellään sukupuolten
eriarvoisuutta mittaava indeksi (Gender Inequality
Index, GII)27, joka mittaa tasa-arvoa kolmella osaalueella: lisääntymisterveys, valta ja vaikutusmahdollisuudet sekä talous ja työmarkkinat.
Indeksin mukaan maailma muuttuu tasaarvoisemmaksi, vaikkakin hitaasti. Tasa-arvotilanne on globaalilla tasolla 15 viime vuoden kuluessa
muuttunut Algerian tilannetta vastaavasta hieman
Turkin tilannetta paremmaksi, eli vauhti ei ole
ollut päätä huimaavaa. Tällä vauhdilla kestää 70
vuotta, ennen kuin kaikilla maailman naisilla
on keskimäärin samat edellytykset kuin naisilla
kaikkein tasa-arvoisimmissa maissa tällä hetkellä.
Tasa-arvon saavuttamiseen kuluu 90 vuotta.
Muut kootut tasa-arvomittaukset viittaavat
samaan suuntaan: hitaita parannuksia ja suuret

maiden väliset erot. Maailman talousfoorumi on
kymmenen vuoden ajan seurannut vastaavaa indeksiä (Global Gender Gap Index, GGGI)28, jossa
mitataan osittain muita ja yksityiskohtaisempia
indikaattoreita. Tämän indeksin mukaan toiset osaalueet ovat tasa-arvoisempia kuin muut. Terveyden
ja koulutuksen osalta miesten ja naisten välinen ero
on pienempi kuin taloudessa ja politiikassa.
Kaikissa mittauksissa tietyt maat nousevat aina
kärkeen. Näitä ovat muiden muassa Pohjoismaat,
Saksa, Alankomaat ja Belgia. UNDP:n indeksin
mukaan Slovenia ja Sveitsi ovat maailman tasaarvoisimmat maat, kun taas Maailman talousfoorumin mittauksessa Ruanda ja Filippiinit kuuluvat
kärkikymmenikköön.
Epätasa-arvo aiheuttaa kohtalokkaita
seurauksia

Kootut indeksit soveltuvat usein hyvin kokonaissuuntausten mittaamiseen. Ne vastaavat

MAAILMAN TASA-ARVOISIMMAT MAAT
Global Inequality Index, UNDP

Global Gender Gap Index, WEF

1

Slovenia

Islanti

2

Sveitsi

Norja

3

Saksa

Suomi

4

Tanska

Ruotsi

5

Itävalta

Irlanti

6

Ruotsi

Ruanda

7

Alankomaat

Filippiinit

8

Belgia

Sveitsi

9

Norja

Slovenia

10

Italia

Uusi-Seelanti

27)
28)

Gender Inequality Index, Human Development Report, www.hdr.undp.org
Global Gender Gap Index, Maailman talousfoorumi (World Economic Forum), www.weforum.org
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kuitenkin melko huonosti siihen, miten miesten
ja naisten välinen ero käytännössä ilmenee ja mitä
seurauksia sillä on. Sen vuoksi tasa-arvon ymmärtämiseksi on tarkasteltava myös yksittäisiä indikaattoreita.
Äitiyskuolleisuus on globaalin epätasa-arvon
ja naisten alistamisen äärimmäisin seuraus. Sadat
tuhannet naiset kuolevat vuosittain raskauden ja
synnytyksen yhteydessä. Vaikka vuodesta 2000 on
otettu merkittäviä edistysaskelia ja äitiyskuolleisuus
on puolitettu, edelleen lähes 300 000 naista kuolee
vuosittain raskauden tai synnytyksen aiheuttamiin
komplikaatioihin.
Suuri määrä naisia kuolee synnytyksessä, koska
läsnä ei ole terveydenhuollon työntekijää, kätilöä tai
lääkäriä. Kuolleisuus synnytyksessä on harvinaista
maissa, joissa on kehittynyt terveydenhuolto.
Arvioiden mukaan elinaikainen riski kuolla
raskauden vuoksi on useimmissa köyhissä maissa
1/20. Tšadissa joka viidennentoista tytön

kuolinsyyn arvioidaan olevan komplikaatiot
raskauden tai synnytyksen yhteydessä.
Tasa-arvo maailmanlaajuisissa tavoitteissa

Maailmanlaajuiset tavoitteet kattavat useita
niistä osa-alueista, joilla tyttöjä ja naisia syrjitään.
Näitä ovat esimerkiksi naisiin kohdistuva väkivalta, ihmiskauppa ja prostituutio, palkkasyrjintä,
sukuelinten silpominen, lisääntymisterveys,
äitiyskuolleisuus sekä osallistuminen politiikkaan
ja talouselämään.
Tehtävää on edelleen paljon. YK:n väestörahasto UNFPA arvioi, että 100–140 miljoonan
naisen sukuelimet on silvottu vastoin heidän tahtoaan. Nykypäivän suuntauksen jatkuessa vielä
15 miljoonan tytön sukuelimet silvotaan vuoteen
2030 mennessä. UNFPA arvioi lisäksi, että joka
kolmas nainen joutuu puolison tai muun läheisen
väkivallan ja/tai seksuaalisen väkivallan kohteeksi.29

MAAILMAN EPÄTASA-ARVOISIMMAT MAAT
Global Inequality Index, UNDP

Global Gender Gap Index, WEF
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Lisätietoa maailmanlaajuisista tavoitteista on kirjan viimeisessä luvussa.
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Tilanne (2015)
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Kehityksen
suunta

●

●

Sarja laajoja, samanaikaisia humanitaarisia kriisejä on ajanut
ihmiset kodeistaan. Paennut ihmisjoukko on suurin toisen
maailmansodan jälkeen.
Useimmat kriiseistä ovat saaneet alkunsa jonkinlaisesta aseellisesta konfliktista tai sodasta, mutta myös monet luonnonkatastrofit ja sairausepidemiat ovat aiheuttaneet suuria kriisejä.
Vaikka suurien kriisien määrä on tällä hetkellä huomattava,
niin sodat kuin luonnonkatastrofitkin aiheuttavat vähemmän
kuolonuhreja kuin aikaisemmin.
2000-luvulla keskimäärin 100 000 ihmistä on kuollut vuosittain
luonnonkatastrofeissa. 1900-luvun puolivälissä luku oli kaksi
kertaa ja 1900-luvun alussa 3–5 kertaa näin suuri, vaikka maapallon väestö on kasvanut voimakkaasti.
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Darfur, Sudan. Kuva: UN Photo / Albert Gonzales Farran

Humanitaariset
kriisit ja
katastrofit

T

ämän kirjan laadintahetkellä eli vuoden
2015 loppupuolella meneillään on useita
laajoja humanitaarisia kriisejä ympäri
maailmaa. Humanitaarisen avun tarve on
suurempi kuin aikoihin. Väkivaltaiset konfliktit
Syyriassa, Afganistanissa, Irakissa, Etelä-Sudanissa ja Keski-Afrikan tasavallassa ovat pakottaneet
ihmiset pakenemaan, ja paenneiden määrä on
suurin toisen maailmansodan päättymisen jälkeen.
Samanaikaisesti käynnissä on joukko muita
vakavia ja pitkittyneitä kriisejä, kuten aseelliset
konfliktit Kongon demokraattisessa tasavallassa,
Somaliassa, Sudanissa ja Jemenissä. Nämä
pahentavat tilannetta entisestään. Väkivaltaisia
konflikteja ovat myös muut kriisit, jotka johtuvat
joko hengenvaarallisista sairausepidemi-oista, kuten ebolaepidemiasta Liberiassa, Sierra Leonessa
ja Guineassa, tai laajoista luonnonkatastrofeista,
kuten taifuuni Haiyanista Filippiineillä vuonna
2013, maanjäristyksestä Nepalissa huhtikuussa 2015
ja kuivuudesta Somaliassa ja Keski-Amerikassa.

Valtavien resurssien tarve

Tällaiset kriisit aiheuttavat akuuttia kärsimystä,
ja pelkästään henkien pelastaminen vaatii suuria
resursseja lyhyessä ajassa. Samanaikaisesti on
ryhdyttävä nopeasti toimiin, jotta maahan saadaan
järjestys ja voidaan aloittaa uudelleenrakennus ja
tapahtuman sovittelu tai käsittely. Siirtyminen
akuutista vaiheesta jälleenrakennustyöhön on
tärkeä. Maa on yleensä erityisen altis jälkikriiseille
ja uusille ongelmille, joten selviytymiskyvyn nopea
vahvistaminen ja pitkäjänteisen kehityksen aloittaminen on ratkaisevan tärkeää.
Suuret humanitaariset avustustoimet edellyttävät valtavien resurssien lisäksi lukuisten apua
tarjoavien järjestöjen, YK:n elinten, valtioiden ja
ihmisten toiminnan koordinointia. Tilanne on
usein kaoottinen ja vaikeaselkoinen.
Vuonna 2010 sattui yksi aikamme pahimmista katastrofeista. Suuri maanjäristys ravisteli
jo ennestään köyhää Haitia. Järistyksen keskus
oli vain 25 kilometrin päässä pääkaupungista
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Katastrofeissa kuolleiden määrä (keskimäärin vuosikymmenessä)
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Port-au-Princesta.
Haiti oli erityisen huonosti valmistautunut
tällaiseen katastrofiin. Maan kansantulo oli jo
ennen maanjäristystä matalampi kuin useimmissa Afrikan maissa. Kahden ensimmäisen viikon
ajan maanjäristyksen jälkeen maata ravisteli
vielä yli 50 suurta jälkijäristystä, joista jokaisen
voimakkuus oli yli 4,5 Richterin asteikolla.
Vähintään 100 000 ihmistä menehtyi katastrofissa tai sitä seuranneissa akuuteissa vaikeuksissa.
Kuolonuhrien määrä voi olla jopa 300 000. Jälleenrakennusprosessi oli vaikea ja kesti pitkään.
Onko kehitystasolla merkitystä?

Oliko sillä merkitystä, että Haiti oli läntisen
pallonpuoliskon köyhin maa, kun maanjäristys
tapahtui? Kyllä, siitä ei ole epäilystäkään.

Köyhät maat ovat lähes aina muita huonommin
valmistautuneita kaiken tyyppisiin ulkoisiin
sokkeihin ja kriiseihin. Vaikka maanjäristykset,
kuivuus tai tulvat eivät tietenkään erottele
maita niiden varallisuuden mukaan, ne iskevät
pahemmin köyhien maiden väestöön.
Yhteiskunnallinen ja taloudellinen kehitys
vaikuttaa maan haavoittuvuuteen tällaisissa
katastrofeissa, mikä käy selvästi ilmi kuolleisuudesta edellisten sadan vuoden aikana. Kuolleiden
määrä on vähentynyt rajusti, kun maat ovat
kehittyneet ja parantaneet selviytymiskykyään.
Yli puoli miljoonaa ihmistä kuoli 1900-luvun
alkupuolella vuosittain eri muodoissa esiintyvien
luonnonkatastrofien, etenkin tautiepidemioiden,
kuivuuden ja tulvien, vuoksi. Kaikissa näissä
luokissa kuolleisuus on vähentynyt valtavasti.
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Voima on siinä, että yhdistetään avun ketju
Sairaanhoitaja Virpi Teinilä oli ensimmäisten Punaisen Ristin delegaatioiden mukana
tukemassa paikallista terveydenhuoltoa, kun ebolaepidemia jylläsi Sierra Leonessa
elokuussa 2014. Tämä on hänen tarinansa.
Viidakkosairaalan pystytyksen lomassa
harjoiteltiin perussääntöjä ja suojapuvun kanssa
toimimista. Arjessa ei huomaa ihmisten erilaisia
maneereita: yksi rapsuttaa silmäkulmaa, toinen
nenänpieltä. Piti oppia, että kehenkään ei kosketa ilman suojavaatteita ja kädet pidetään rinnan
alla. Mieleen jäi myös kollegan sääntö: sormi
ei saa mennä suuhun vaikka mikä tulisi. Se päti
niin kuvainnollisesti kuin kirjaimellisestikin.
Herkän tarttuvuuden vuoksi päällä piti olla
suojavaruste, jonka kanssa mentiin potilaan
luokse. Ylle puettiin sairaalavaatteiden, kumisaappaiden ja -hanskojen, kasvosuojuksen,
hupun ja silmäsuojan lisäksi vettä läpäisemätön
puku ja essu. Kankea asu, paksut hanskat,
potilaiden nestehukka ja ebolan oireena tunnettu sekavuus vaikeuttivat verinäytteiden ottoa.
Potilaat sanoivat, että puvuissa hääräävä
hoitohenkilökunta pelotti heitä, vaikka kuinka
sanoimme, ettei siihen ole syytä. Tämän kuultuani aloin tervehtiä potilaita aidan takaa ennen
pukeutumista ja kerroin, että tulen esimerkiksi
ottamaan verikokeita. Halusin identifioida
itseni.
Suojapuvun alta näkyi vain silmät, joilla
koitimme viestiä empatiaa ja välittämistä. Varusteet vaikeuttivat myös kiireellisten asioiden
hoitamista. Jos joku esimerkiksi kaatui, ei voinut
vain sännätä auttamaan.
Epidemia näkyi Freetowniin mentäessä
tiesulkuina ja liikenteen vähyytenä. Kauppojen
edessä oli klooripesuvadit ja tervehdittäessä
laitettiin käsi sydämelle kättelyn sijaan. Kokoontumiset olivat kiellettyjä ja koulut olivat kiinni.
Lapset ovat kuitenkin lapsia – kaduilla pelattiin
kaikesta huolimatta jalkapalloa ja leikittiin.
Ebolaa pelättiin ja sen ympärillä kiersi monia
uskomuksia. Ajateltiin, että ebola ei ole totta ja
parantaja voisi esimerkiksi auttaa suolakylvyllä
tai raa’alla sipulilla. Paikalliseen kulttuuriin kuului vainajien hyvästely pesemällä. Se oli herkästi
tarttuvaa ebolaa ajatellen erittäin vaarallista.
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Tapaan täytyi yrittää puuttua tarjoamalla turvallisempia tapoja hyvästellä vainaja.
Kerran sairaalassa oli tavallista täydempää. Suojavarusteiden pukeminen kesti tavallista kauemmin, ja lähellä poltettiin roskia.
Minulle alkoi tulla puvun alla todella kuuma.
Hengitykseni kävi raskaaksi. Kollega onneksi
kysyi siinä vaiheessa vointiani. Huomasin heti,
että nyt täytyy mennä riisuutumaan. Siinä
hetkessä täytyi meditoida ja sanoa itselleen,
että ei mitään hätää, kohta pääsen pois, jotta
saimme puvun turvallisesti pois päältäni.
Paniikki ei auta.
Lähtee itsestä, että pitää omasta jaksamisestaan huolta. On tärkeää jakaa arkipäivän
tuntemuksia kollegoiden kanssa. Komennusten jälkeen järjestetään myös tilaisuus, jossa
voi jutella avoimesti mieleen jääneistä asioista. Psykologiakin voi käydä tapaamassa.
Paluuseen piti suhtautua pienellä huumorilla, mutta myös tarvittavalla vakavuudella.
Ebolalla on 21 vuorokauden itämisaika, jonka
aikana minun piti raportoida mahdollisista
oireista lääkärille. Kunnioitin ihmisten mielipiteitä, jos he halusivat tavata minua vasta
itämisajan jälkeen.
Kokemukseni avustustyöstä ovat olleet
minulle rikkaus – olisin jääny paljosta paitsi
jos en olisi lähtenyt. Auttaa voi monen eri alan
ammattilainen. Riittää, että osaa hommansa,
on kielitaitoinen ja varautuu siihen, että asiat
eivät aina mene niin kuin on suunniteltu. Myös
esimerkiksi harrastusten kautta voi tulla taito,
jota voi hyödyntää avustustyössä.
On tärkeää olla arjessa läsnä ja uskaltaa
osoittaa, että välittää . Mitä vaan voi tapahtua.
Yllätyksiä voi tulla matkan varrelle ja roolit
voivat vaihtua yllättäen. Viimeisimmät komennukseni ovat olleet Kreikassa pakolaisleirillä,
jossa sain uusia ajatuksia siitä mihin meidän
täytyy varautua. Ennakointi on tärkeää. Sen
kanssa työskentelen nyt.
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Freetown, Sierra Leone. Kuva: UN Photo / Martine Perret

Kuva: UNDP China

Bulunkoussa, Kiinan Xinjiang-provinssissa on käynnissä
pilottiprojekti, jossa 312 kotitaloutta, koulu ja terveyskeskus saavat sähköä tuulivoimaa, aurinkoenergiaa ja dieseliä
hyödyntävästä hybridivoimalaitoksesta.
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Ympäristön
kestävyys
ja ilmasto
Tilanne (2015)
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Kehityksen
suunta

●

●

Hiilidioksidin määrä ilmakehässä on tällä hetkellä suurempi kuin
käsittämättömän pitkään aikaan, todennäköisesti 23 miljoonaan
vuoteen. Hiilidioksidi on yksi kasvihuoneilmiön syistä.
Maapallon keskilämpötila on viime vuosina ollut korkeampi kuin
koskaan aikaisemmin mitattu. Jokainen vuosi 2000-luvulla oli
lämpimämpi kuin yksikään vuosi 1900-luvulla.
Yhdeksällä kymmenestä maapallon ihmisestä on käytössään
puhdasta juomavettä. Kolmella kymmenestä ei kuitenkaan
edelleenkään ole toimivaa käymälää.
Noin 900 miljoonaa elää kaupunkiympäristössä, joka luokitellaan slummiksi.
Ympäristön kestävyys on yksi harvoista osa-alueista, joilla
tilastot osoittavat tilanteen osittain heikentyneen. Kahdeksasta
vuosituhattavoitteesta vain tämän tavoitteen osalta kehityksen
suunta on ollut negatiivinen.
Hiilidioksidipäästöt kasvoivat maailmanlaajuisesti 50 prosenttia
vuosina 1990–2015.
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mpäristö ja ekologinen kestävyys
käsittävät monia kysymyksiä ja osaalueita, joista jokainen ansaitsee erillisen
tarkastelun ja erityisen maailmanlaajuisen
tavoitteen. On mahdotonta vastata yksiselitteisesti siihen, onko kehitys ympäristön osalta ollut
myönteistä vai kielteistä.
Kiistaton lämpötilan nousu

Vuosi 2014 oli lämpimin vuosi maapallolla sen
jälkeen, kun mittaukset aloitettiin vuonna 1880.
Vuoden 2015 kymmenen ensimmäistä kuukautta
viittaavat kuitenkin siihen, että ennätys rikkoutuu jo yhden vuoden jälkeen. Tämä tarkoittaisi,
että niistä 16 vuodesta, jotka ovat mittausten
mukaan olleet lämpimimmät, 14 ajoittuu vuoden
2000 jälkeen.
Maapallon lämpötilaan vaikuttavat useat
erilaiset tekijät, ja se voi vaihdella huomattavasti vuodesta toiseen, kuukaudesta toiseen
ja maailman eri osissa. Siitä ei kuitenkaan ole
epäilystäkään, että maapallon keskilämpötila on
noussut sadan viime vuoden aikana tasaisesti
samaa tahtia kuin kasvihuonekaasupäästöt ovat
lisääntyneet ilmakehässä. Tästä ilmastotutkijat
ovat yhtä mieltä.
YK:n jäsenmaat hyväksyivät yhdessä 2000-luvun alussa kahdeksan vuosituhattavoitetta, joista
ympäristön kestävyyttä koskeva seitsemäs tavoite
on ainoa osa-alue, jolla globaali kehitys on taantunut. Selkeimmin on epäonnistuttu kasvihuonekaasupäästöissä. Yksi maapallon lämpenemisen
kiistattomista syistä on hiilidioksidipäästöjen
lisääntyminen ilmakehässä.
Hiilidioksidipäästöt ovat tällä hetkellä 50
prosenttia suuremmat kuin vuonna 1990, vaikka
useimpien tutkijoiden mielestä niiden pitäisi olla
vuoden 1990 tasoa matalammat. Lisäksi päästöt
ovat kasvaneet 2000-luvulla nopeammin kuin
1990-luvulla. Vaikka ongelma on ollut paljon
esillä ja niin tutkijat kuin poliitikotkin ovat yhtä
mieltä siitä, että päästöjä on vähennettävä, suunta
on edelleen väärä.
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Pääsyy päästöjen lisääntymiseen on keskituloisten maiden nopea kasvu, vaikka ylivoimaisesti
suurin vastuu päästöistä on edelleen korkeatuloisilla mailla (ks. kaavio oikealla).
Maapallon lämpeneminen uhkaa pitkällä
aikavälillä koko ihmiskuntaa, mutta jo pieni
lämpötilan nousu voi vaikuttaa kielteisesti
kehitykseen – etenkin köyhimmissä maissa.
Tulvat, veden puute, heikentynyt ruuantuotanto
ja elintarvikehintojen nousu ovat ongelmia, jotka
aiheuttavat jo nyt suurta nälänhätää ja vaarantavat vakavasti kehityksen monissa köyhissä
maissa.
UNDP:n Inhimillisen kehityksen raporteissa on useana vuonna esitelty ajankohtaista
tutkimusta ilmastonmuutoksen haitoista. On
päivänselvää, että pahiten ilmastonmuutoksesta
kärsivät kaikkein köyhimmät maat. Näissä maissa joustovaraa on vähemmän, minkä vuoksi niillä
on heikompi sopeutumiskyky. Lisäksi mailla on
käytössä vähemmän resursseja, joilla selviytyä
ilmastonmuutoksen seurauksista. Köyhät maat
kärsivät jo tällä hetkellä vaikeista ympäristökatastrofeista.
Köyhyyden ja ympäristöön liittyvien kuolemien välillä on voimakas yhteys: mitä köyhempi
maa, sitä suurempi riski kuolla pilaantuneen
ympäristön haittoihin. Esimerkiksi huono sisäilma aiheuttaa vuosittain lähes kahden miljoonan
ihmisen kuoleman. Huono sisäilma johtuu siitä,
että käytössä ei ole nykyaikaisia helloja vaan
ruoka tehdään avotulen äärellä.
Vuoden 2011 Inhimillisen kehityksen raportissa arvioidaan, että puolet maailman aliravitsemuksesta ja lapsikuolemista johtuu ympäristöstä.
Kyse on ruuan puutteesta, kuivuudesta, tulvista
tai veden puutteesta. Nämä ovat tekijöitä, jotka
uhkaavat pahentua entisestään ilmaston muuttuessa.
Maailmanpankki varoitti vuoden 2015
lopussa, että ilmastonmuutos voi syöstä yli 100
miljoonaa ihmistä takaisin köyhyyteen jo tulevien 15 vuoden aikana, vuoteen 2030 mennessä.

» Tulvat, veden puute, heikentynyt ruuantuotanto ja elintarvikehintojen nousu ovat
ongelmia, jotka aiheuttavat jo nyt suurta
nälänhätää ja vaarantavat vakavasti 		
kehityksen monissa köyhissä maissa.«

Hiilijalanjälki asukasta kohden (hiilidioksidiekvivalenttitonnia)
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Kuva: UN Photo / Shareef Sarhan
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»Viemäröinnissä ja sanitaatiossa ei ole edistytty
yhtä vaikuttavasti kuin juomaveden kohdalla.«

ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUS MAAILMAN KEHITYKSEEN
●
●
●

●

●

Tulvat – Lämpenevä ilmasto nostaa merenpintaa, mikä aiheuttaa tulvia. Jotkin
valtiot, kuten Malediivit, ovat vaarassa kadota kokonaan mereen.
Veden puute – Kutistuvat jäätiköt nostavat merenpintaa ja heikentävät puhtaan
juomaveden saatavuutta.
Heikentynyt ruuantuotanto – Lämpenevä ilmasto vaikuttaa sademääriin, lämpötilaan ja maatalouden veden saantiin. Siten se vaikuttaa myös ruuan saatavuuteen
alueilla, jotka ovat jo ennestään köyhiä. Eräiden laskelmien mukaan lämpötilan
nousu voi pienentää satoa jopa 25 prosenttia Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.
Erityisesti viljasadot voivat pienentyä jopa puoleen.
Terveysriskit – Lämpenevä ilmasto voi edistää sairauksien leviämistä uusille
alueille. Sadat miljoonat ihmiset saattavat altistua esimerkiksi malarialle, joka
jo tällä hetkellä tappaa miljoona ihmistä joka vuosi.
Ekosysteemin romahtaminen – Luonnon monimuotoisuus on uhattuna, ja monet
maalla ja meressä elävät lajit ovat vaarassa kuolla sukupuuttoon. Jo nyt noin puolet
maailman koralliriutoista on haalistunut, mikä johtuu veden lämpötilan noususta.

Vesi ja sanitaatio

Ensimmäinen saavutettu vuosituhattavoite oli
niiden ihmisten osuuden puolittaminen, joiden
saatavilla ei ole puhdasta juomavettä. Tavoite
saavutettiin jo vuonna 2010. Tämänhetkisten
arvioiden mukaan maapallon väestöstä 91 prosentin saatavilla on turvallista juomavettä. Vuonna
1990 osuus oli 76 prosenttia. Näin ollen puhdasta
vettä käyttäviä ihmisiä on 2,6 miljardia aiempaa
enemmän.
Puhdas vesi sekä toimiva viemäröinti ja
käymälä ovat ratkaisevia terveyden kannalta.

Epäterveelliset vesi- ja viemäröintiratkaisut
levittävät bakteereja ja tartuntoja, jotka aiheuttavat
miljoonien ihmisten kuoleman vuosittain. Tämä
ratkaisee usein muiden terveydenhuollon toimien
onnistumisen.
Viemäröinnissä ja sanitaatiossa ei ole edistytty
yhtä vaikuttavasti kuin juomaveden kohdalla.
Vaikka yli kaksi miljardia ihmistä on saanut
käyttöönsä jonkinlaisen oman tai yhteisen käymälän,
2,4 miljardia on edelleen ilman toimivaa käymälää
ja viemäröintiä. Useimmilla näistä, lähes kahdella
miljardilla ihmisellä, ei ole minkäänlaista käymälää.
MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI?
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Eriarvoisuus
lisääntyy ja
vähenee
Tilanne (2015)
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Kehityksen
suunta
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Varallisuus ja tulot ovat jakautuneet äärimmäisen epätasaisesti
maailmassa.
Avustusjärjestö Oxfamin mukaan yksi prosentti väestöstä
omistaa puolet maailman varallisuudesta.
Koska maailman varallisuutta on vaikea mitata täsmällisesti, on
vaikea arvioida, onko rahassa mitattava eriarvoisuus kasvanut
vai vähentynyt.
Maailmanlaajuinen eriarvoisuus on tiettyjen mittareiden mukaan
vähentynyt vuodesta 2000 lähtien. Tämä johtuu pääasiassa
Kiinan nopeasta kehityksestä.
Toisten mittareiden mukaan eriarvoisuus on laajaa eikä ole
muuttunut.
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Karachi, Pakistan. Kuva: UN Photo / Shareef Sarhan

M

aailma on epäoikeudenmukainen
paikka. Mahdollisuutesi menestyä
elämässä ja jopa selviytyä elossa
aikuiseksi riippuvat suurelta osin
siitä, milloin ja missä olet syntynyt ja ketkä ovat
vanhempasi. Elämä ei varmastikaan ole kohtalon sanelemaa, mutta edellytykset ovat erilaiset
nykyaikana syntyneille kuin niille, jotka syntyivät
1800-luvulla. Myös sillä on merkitystä, syntyykö
johonkin Pohjoismaahan vai eteläisen Afganistanin maaseudulle. Vanhempiesi asema, tulot ja
tausta vaikuttavat myös mahdollisuuksiisi elämässä.
Vaikutus on erilainen eri maissa, mutta vanhemmilla on merkitystä asuinpaikasta riippumatta.
Onko näillä eroilla jotain merkitystä? Voidaanko kuiluja mitata ja arvioida, kaventuvatko ne vai
kasvavatko entisestään?
Lisääntyykö vai väheneekö eriarvoisuus?

On tunnustettu tosiasia, että sekä varallisuus että
tulot ovat jakautuneet epätasaisesti maailmassa.
Eriarvoisuuden lisääntyminen tai väheneminen ja
sen varsinainen laajuus riippuvat kuitenkin siitä,
mitä ja miten mitataan tai ketä tarkastellaan. On
äärimmäisen vaikeaa arvioida maailman yli seitsemän miljardin ihmisen välisiä eroja.
Tulokset vaihtelevat mittaustavoista riippuen.
Koko todellisuuden ymmärtämiseksi tarvitaan
jälleen useita mittareita, jotka voivat toisinaan antaa
ristiriitaisen kuvan. Maailmanlaajuisen eriarvoisuuden mittaaminen yhdellä mittarilla on mahdotonta.
Erilaisia tapoja mitata eriarvoisuutta:
Tulot vai varallisuus?

Brittiläisen avustusjärjestön Oxfamin laatiman
maailman varallisuutta koskevan raportin mukaan
väestön rikkain yksi prosentti omistaa lähes puolet
maailman varallisuudesta. Toinen puoli jää muille
99 prosentille. Kahdeksankymmentä rikkainta ihmistä omistaa tällä hetkellä yhtä paljon kuin puolet
maapallon väestöstä yhteensä.30
30)

On siis selvää, että maailman varallisuus on
jakautunut äärimmäisen epätasaisesti, ja tällä tavalla
mitattuna yhä suurempi osa rikkauksista vaikuttaa keskittyvän yhä pienemmälle ihmisjoukolle.
Kotitalouksien varallisuuden mittaaminen edes
tietyssä määrin täsmällisesti on kuitenkin vaikeaa,
jopa mahdotonta.
Monet ovat sitä mieltä, että mittaamalla tuloja
voidaan paremmin ymmärtää erojen suuruutta.
Tuloja voidaan myös mitata eri tavoin.
Maiden vai yksilöiden välinen ero?

Yksinkertaisinta on verrata eri maiden varallisuutta. Tämä kertoo varsin vähän siitä, miten maan
asukkaat voivat, mutta se paljastaa jotain maiden
talouksien koosta. Kun halutaan päästä lähemmäksi
yksilötasoa, verrataan yleensä eri maiden keskituloa.
Tämän mittarin mukaan maiden välinen
eriarvoisuus kasvoi 1900-luvun puolesta välistä
vuoteen 2000 saakka, minkä jälkeen erot alkoivat
taas kaventua (ks. kuvaaja A, s. 74). Erojen tasoittuminen johtuu ennen kaikkea kasvusta Kiinassa ja
muualla Itä-Aasiassa.
Pelkästään keskitulon vertaaminen on kuitenkin ongelmallista sen vuoksi, että maiden väestön
koko ei vaikuta tulokseen. Tällöin Viro saa yhtä
suuren painoarvon kuin Yhdysvallat. Maailman
eriarvoisuuden mittaamiseksi on myös tiedettävä,
paljonko eri maissa asuu ihmisiä.
Kun huomioon otetaan väestön koko, suuntaus
näyttää erilaiselta: globaali tasavertaisuus on lisääntynyt 1950-luvulta lähtien ja tahti on vain kiihtynyt
vuoden 2000 jälkeen. Tämän mittarin mukaan
maailma on ollut eriarvoisempi verrattuna ensimmäiseen mittariin, sillä köyhillä mailla on historiallisesti ollut suurempi väestö (ks. kuvaaja B, s. 74).
Kolmannessa mittaustavassa paitsi verrataan
ihmisten keskituloa eri maissa pyritään myös ottamaan huomioon varojen jakautuminen maiden
sisällä. Globaalia eriarvoisuutta mitataan valtioiden sijaan yksilöiden välillä. Tämän mittarin

Luvut ovat peräisin sveitsiläisen luottoyhtiön Credit Suissen raportista Global Wealth Report.
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Kuva: UN Photo / Albert Gonzáles Farran

Sudanilainen vaalikomitea pitää
työpajan paikallisille toimittajille.
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mukaan maailma on vieläkin eriarvoisempi kuin
kahden muun mittarin mukaan, ja taso on pysynyt tasaisena kolmen vuosikymmenen ajan.
(ks. kuvaaja C jäljempänä).
Valitusta mittaustavasta riippuen tulokset
ovat erilaisia.
Absoluuttiset luvut vai suhteelliset erot?

Myös sillä on suuri merkitys, miten eroja arvioidaan.
Tuloerojen mittaaminen suhteellisesti31 tai absoluuttisesti32 voi johtaa täysin erilaiseen lopputulokseen. Keskustelu jää usein jo tässä vaiheessa
jumiin. Mikä mittari antaa oikeimman tuloksen?
Tässä kirjassa korostetaan, että on tarkasteltava
molempia mittareita, sillä ne paljastavat usein
erilaisia asioita.
Suhteellisten erojen mittaaminen on tärkeää,

jotta voidaan selvittää kehityksen suunta. Esimerkiksi vertaamalla rikkainta kymmentä prosenttia ja köyhintä kymmentä prosenttia nähdään,
miten ero muuttuu ajan kuluessa. Tämän mittarin
mukaan kuilut kasvavat voimakkaasti maailmassa.
Jos toisaalta verrataan köyhintä 50:tä prosenttia ja
rikkainta 50:tä prosenttia, tulos on toisenlainen.
Yleisin eriarvoisuuden mittari on GINIkerroin. Sillä mitataan samanaikaisesti kaikkien
tuloryhmien välisiä eroja. Jos GINI-kerroin on 0,
kaikilla on täsmälleen yhtä paljon. Jos GINIkerroin on 1, kaikki varallisuus on keskittynyt
yhdelle henkilölle. Kaikkien maiden kerroin on
jossain näiden välillä.
GINI-kerroinkaan ei ole täydellinen mittari
erojen selvittämiseen. Se voi jättää piiloon suuria
eroja. Jos keskitason tuloryhmät kasvavat nopeasti,

Globaali eriarvoisuus kolmen erilaisen mittarin mukaan
GINI

0,70

C

B
0,60

0,50

A
1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

Maiden väliset keskituloerot (GINI):
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Suuntaus muuttuu mittaustavasta riippuen. Kaikille mittaustavoille on kuitenkin yhteistä se, että eriarvoisuus on
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koko
ja
jakautuminen
maiden
sisällä
huomioidaan.
laajempaa globaalilla tasolla kuin maiden sisällä. Kaikkien maiden GINI-kerroin on nykyään globaalia tasoa matalampi.
Suuntaus muuttuu mittaustavasta riippuen. Kaikille mittaustavoille on kuitenkin yhteistä se, että
eriarvoisuus on laajempaa globaalilla tasolla kuin maiden sisällä. Kaikkien maiden GINI-kerroin
on nykyään globaalia tasoa matalampi.
31)

32)

Esim. kuinka moninkertaisesti vauraampia rikkaimmat ovat köyhimpiin verrattuna, mikä on köyhimpien osuus 		
kaikista tuloista tai GINI-kerroin.
Euroissa ja senteissä mitatut tosiasialliset erot.
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»Maailman väestön rikkain yksi prosentti
omistaa lähes puolet maailman varallisuudesta.
Toinen puoli jää muille 99 prosentille.«
eriarvoisuus voi näyttää vähenevän koko väestön
tasolla, vaikka kaikkein köyhimmät jäävät koko
ajan enemmän jälkeen. Tulot ovat muuttuneet
juuri näin viime vuosien aikana (ks. kaavio jäljempänä). Keskituloiset ovat kasvaneet prosentuaalisesti eniten (samoin kuin rikkain prosentti). Tämä
parantaa GINI-kerrointa, vaikka köyhimmillä

menee samanaikaisesti yhä heikommin. Jos kaikkien tuloryhmien prosentuaalinen muutos on
täsmälleen sama, GINI-kerroin ei muutu.
Jos eroja sen sijaan mitattaisiin euroissa ja
senteissä, jäljempänä oleva kaavio osoittaisi
erojen kasvaneen rajusti. Tämä johtuu siitä,
että jos prosentuaalinen muutos olisi kaikissa

Keskituloisten tulot ovat kasvaneet nopeimmin

Tulojen kasvu (%) vuosina 1998–2008
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Lähde: Milanovic (2013), Maailmanpankki
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»Esimerkiksi Angolassa naisella on lähes
800 kertaa suurempi riski kuolla raskauden
yhteydessä kuin Suomessa.«
tuloryhmissä tapahtunut yhtä nopeasti, GINIkerroin ja jakautuminen olisivat pysyneet suhteellisesti muuttumattomina. Euroissa ja senteissä mitattuna rikkaimmat kuitenkin lisäävät
etumatkaa. Näin on myös käynyt useimmissa
maissa (ks. lähentymistä koskeva tietoruutu).
Molemmat laskentatavat ovat olennaisia ja
paljastavat eri asioita.
Eriarvoisuutta ei mitata pelkästään
taloudellisesti

Maailmassa vallitsevan eriarvoisuuden selvittämiseksi on jälleen tarkasteltava muutakin

kuin taloudellisia mittareita. Terveyserot ovat
edelleen valtavat. Terveyttä ja koulutusta koskeva
eriarvoisuus seuraa useimmiten tuloeroja. Köyhien perheiden lapsilla on muita suurempi riski
kuolla nuorena tai menettää tärkeitä kouluvuosia
sairauden vuoksi.
Maailman terveyserot ovat toisinaan taloudellisia eroja suuremmat. Esimerkiksi Angolassa
naisella on lähes 800 kertaa suurempi riski kuolla
raskauden yhteydessä ja lapsella lähes 70 kertaa
suurempi riski kuolla ennen viidettä ikävuotta
kuin Suomessa. Maailma tasavertaistuu kuitenkin nopeammin terveyden alalla kuin tuloissa.

ERI MITTAREILLA MITATTU ERIARVOISUUS
Lapsikuolleisuus

Äitiyskuolleisuuden riski*

BKT per
henkilö**

Keskimääräinen elinikä

Matalan tulotason
maat

7,6 %

2,50 %

1 600

61

Korkean tulotason
maat

0,46 %

0,01 %

46 131

81

16x

250x

29x

20 vuotta

Angola

15,7 %

3,13 %

6 470

52

Suomi

0,23 %

0,004 %

42 600

81

68x

783x

7x

29 vuotta

Ero

Ero

Lähde: Maailman kehitysindikaattorit, Maailmanpankki.
* Äitiyskuolleisuus osoittaa naisen elinikäisen riskin kuolla raskauden ja synnytyksen yhteydessä.
** Laskettu ostovoimaan suhteutettuna.
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ESIMERKKI: LÄHENTYMISTÄ VAI ERIYTYMISTÄ?
Kuvitellaan kolme maata: Maa A on köyhin, 1 500 dollaria asukasta kohden. A on kuitenkin vuodesta 2006 lähtien kasvanut 5 prosenttia vuodessa. Maa C on rikkain, 40 000
dollaria asukasta kohden. C on kasvanut vain 2,8 prosenttia vuodessa. C:n BKT on
kuitenkin kasvanut 8 000 dollaria asukasta kohden, kun taas A:n BKT on kasvanut vain
500 dollaria asukasta kohden vuodessa.
Koska A:n kehitystahti on nopeampi, suuntaus on lähenevä. Jos suuntaus jatkuu samanlaisena, A saa C:n kiinni, vaikka se viekin aikaa. Tosiasialliset erot jatkavat absoluuttisesti mitattuina kasvuaan. Tällöin erot alkavat pienentyä vasta 130 vuoden kuluttua.
Maassa B kehitystahti on vieläkin nopeampaa ja lähtötilanne on parempi, 10 000 dollaria asukasta kohden. B alkaa kuroa eroa umpeen 15 vuoden kuluttua, myös absoluuttisesti mitattuna, ja se ottaa C:n kiinni vuonna 2050.
Tämä tarkoittaa, että suhteellisesti tarkasteltuna erot kaventuvat, mutta absoluuttisesti ne kasvavat samanaikaisesti. Tai toisin sanoen maailma tasavertaistuu pitkällä
aikavälillä, vaikka tosiasialliset erot kasvavat vielä pitkään.
Maailma muuttuu siis samalla kertaa eriarvoisemmaksi ja tasavertaisemmaksi.
Kaavion indikaattorit:
Maa A vastaa nykypäivän matalan tulotason maita. Maa B vastaa
keskituloisia maita ja maa C puolestaan tämän päivän korkean
tulotason maita.

Vuotuinen kasvutahti
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Maa C on neljä kertaa niin rikas
kuin maa B, mutta nykyvauhdilla
B ottaa sen kiinni 50 vuodessa.
Vaikka myös maan A vauhti on
C:tä nopeampi, tosiasiallinen ero
kasvaa edelleen.
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Harar, Etiopia. Kuva: UN Photo / Eskinder Debebe.

OSA III
Tulevaisuus
vaatii toimia
78

MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI?

MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI?

79

80

MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI?

Amazonin sademetsä. Kuva: UN Photo / George Love.

Kestävä
tulevaisuus
Ajattele, jos voisimme ennustaa tulevaisuuden. Jos
voisimme jo nyt alkaa valmistautua siihen, miltä maailma
näyttää 30, 50 tai 70 vuoden kuluttua. Yhteiskunta
ja valtiot voisivat tehdä mahdollisimman järkeviä
suunnitelmia. Ihmiskunnalla olisi hyvin aikaa
järjestää elintarvikehuolto oikean suuruiselle
väestölle. Tietäisimme, mitä ongelmia on odotettavissa,
ja voisimme löytää ratkaisuja, joilla lievennetään joitakin
pahimpia seurauksia.

A

sian ydin on se, että tulevaisuudesta
todella voidaan tehdä kohtuullisen
varmoja ennustuksia. Kaikki ei mene
odotusten mukaan ja useimpia asioita
on tietenkin mahdotonta tietää varmasti, mutta
tämä ei sulje pois päteviä arvioita.
Ennakoinnissa on voitava erottaa mielipiteet
eli asiat, jotka luulemme tietävämme tai joista
olemme jotain mieltä, tosiasioista, jotka tiedämme33. Jos oletetaan, että olemassa on objektiivinen todellisuus, jota voidaan tai pitäisi voida
mitata, kuten useimmat tällä hetkellä ajattelevat,
on kestävää kehitystä koskeva keskustelu ehkä

33)

selkein esimerkki siitä, miten tieteellinen ja poliittinen keskustelu eivät kohtaa halutulla tavalla.
Voidaan tarkastella esimerkiksi maapallon
lämpenemistä. Tiedossa on ollut jo pitkään, että
hiilidioksidin pitoisuus ilmakehässä on kasvanut.
Eräs kaukokatseinen tutkija, Charles D. Keeling,
perusti yli 50 vuotta sitten mittauslaitoksen. Se
sijoitettiin vuoren huipulle Havaijille, keskelle
Tyyntä valtamerta, jotta ympärillä tapahtuva
ihmisen toiminta vaikuttaisi tuloksiin mahdollisimman vähän. Siitä lähtien on voitu kuukausittain mitata hiilidioksidin pitoisuutta ilmakehässä.
Keelingin aloitettua mittaukset vuonna 1958

Tämän kirjan alussa selvitetään, miten ennakkokäsitykset ja vääristynyt maailmankuva voivat helposti ohjata 		
keskustelua ja käsitystä maailmasta.
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Maanviljelijä korjaa durrasatoa Sudanissa. Kuva: UN Photo / Fred Noy

taso on noussut 320 ppm:stä34 400 ppm:ään.
Ennen teollista vallankumousta pitoisuus oli 280
ppm. Geologisten tutkimusten mukaan pitoisuus
ei ole todennäköisesti ollut näin korkea kolmeen
miljoonaan vuoteen tai jopa 23 miljoonaan vuoteen, jolloin oligoseenikausi päättyi.
Lisäksi ilmakehässä olevan hiilidioksidin
määrän ja maapallon lämpötilan välisestä yhteydestä on tiedetty jo pitkään. Tämän yhteyden selvitti ensimmäinen ruotsalainen Nobel-palkinnon
34)

PPM (parts per million) tarkoittaa miljoonasosaa.
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saaja Svante Arrhenius jo 1800-luvun lopussa, ja
tutkijat ovat myöhemmin voineet todistaa yhteyden niin teoriassa kuin käytännössäkin.
Vaikka saatavilla on valtavasti tietoa siitä, että
maapallon keskilämpötila on noussut ihmisen aiheuttaman kasvihuoneilmiön kiihtymisen vuoksi,
ja vaikka globaalin lämpenemisen vaikutukset ovat
suurella todennäköisyydellä jättimäiset, vasta vuoden 2015 lopussa saatiin aikaan maailmanlaajuinen
sopimus lämpenemisen pysäyttämisestä.

Tällä välin hiilidioksidipäästöt ja -pitoisuus ovat
kasvaneet tasaisesti ilmakehässä. Samoin maapallon
keskilämpötila on noussut. Globaali lämpeneminen
on vain yksi osa-alue, jolla 200 viime vuoden kasvu
ja kehitys ovat saaneet aikaan haitallisia ympäristövaikutuksia.

esteet, joita matkan varrella syntyy. Seuraavaksi
esitellään joitakin mullistavia suuntauksia, jotka
todennäköisesti toteutuvat seuraavien vuosikymmenten aikana. Useimmat niistä ovat enemmän
tai vähemmän väistämättömiä.

Pariisin ilmastosopimus 2015

Maapallon väestö on 200 viime vuoden aikana
kasvanut yhä nopeammin. Kasvu kuudesta miljardista seitsemään miljardiin kesti vain 12 vuotta
2000-luvun alussa. Vauhti on kuitenkin alkanut
hidastua. Tulevaisuuden väestöennusteet ovat
luonnollisesti osittain epävarmoja, mutta YK:n
väestörahasto arvioi 95 prosentin todennäköisyydellä, että väestön koko kasvaa 8,4–8,6 miljardiin
vuoteen 2030 mennessä ja lähes 10 miljardiin
vuoteen 2050 mennessä.
Väestönkasvun hidastuminen johtuu siitä,
että syntyvien lasten määrän vähentämisessä on
edistytty upeasti lähes kaikissa maissa. Tässä yhteydessä tarkastellaan kokonaissyntyvyyttä (Total
Fertility Rate, TFR), joka mittaa syntyvien lasten
määrää naista kohden.
Taso, jolla maapallon väestö ei enää kasva, on
tällä hetkellä 2,33 lasta naista kohden. Vuonna
1960 lasten syntyvyys oli ainoastaan kymmenessä
maassa näin matala. Tällä hetkellä valtaosa maailman maista alittaa tason, ja seitsemässä maassa
kymmenestä nainen saa keskimäärin alle kolme
lasta.
Tämä kehitys, eli lasten syntyvyyden puolittaminen 1960-luvulta lähtien, merkitsee suurta muutosta ihmiskunnan elämässä. Se johtuu pääasiassa
yhteiskunnallisesta ja taloudellisesta kehityksestä,
joka on parantanut monien perheiden elinoloja ja
ennen kaikkea säästänyt useiden lasten hengen.

Monien vuosien neuvottelujen ja maailmanlaajuisen painostuksen jälkeen maailman valtiot sopivat
vuoden 2015 lopussa vihdoin maailmanlaajuisesta
ilmastosopimuksesta. Sopimus astui voimaan
vuonna 2016, ja päästöjä vähennetään maailmanlaajuisesti vuodesta 2020 alkaen. Valtiot sitoutuivat yhdessä siihen, että maapallon keskilämpötila
ei saa ylittää kahta celsiusastetta verrattuna aikaan
ennen teollistumista, joka aloitti lämpenemisen.
Tavoitteena on kuitenkin rajoittaa lämpeneminen
enintään 1,5 celsiusasteeseen.
Useimmat pitivät globaalin sopimuksen
saavuttamista suurena edistysaskeleena, vaikka
osa arvostelikin päästöjen vähentämisvauhtia.
Sopimuksen mukaan muutostoimia rahoitetaan
yhdessä vuosittain 100 miljardilla dollarilla.
Millaiseen maailmaan on syytä
valmistautua?

Mitä tulevaisuudesta siis tiedetään? Tässä kirjassa
on viitattu useisiin osa-alueisiin, joilla kehitys on
ollut myönteistä. Useimpien näistä suuntauksista odotetaan jatkuvan. Jotkut kehityssuuntaukset ovat pelkästään myönteisiä. Esimerkiksi
lapsikuolleisuuden vähenemiseen ei liity mitään
varjopuolia, vaan se on yksinomaan hyvä asia.
Useimmilla maapallolla tapahtuvilla muutoksilla
on kuitenkin kaksi puolta.
Se ei kuitenkaan tarkoita, että yhteiskunnallinen ja taloudellinen kehitys Kiinassa tai Intiassa
olisi pysäytettävä (tai että sitä edes voisi pysäyttää). Tällöin olisi vaarana, että lapsi heitetään
pesuveden mukana. Sen sijaan on yksilöitävä
35)

Väestön koko kasvaa

Yhä useampi asuu Afrikassa

Ainoa alue, jolla lasten syntyvyys ei ole laskenut
näin nopeasti, on Saharan eteläpuolinen Afrikka.
Vaikka alueella on suuria sisäisiä eroja – Malin

Ns. uusiutumistaso (Replacement Level).
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ja Nigerin seitsemästä lapsesta naista kohden
Mauritiuksen ja Kap Verden alle kahteen lapseen
naista kohden – useimmissa alueen maissa syntyy
edelleen paljon lapsia, keskimäärin viisi lasta
naista kohden.
Tämä tarkoittaa, että 3,8 miljardin väestönkasvusta 3,2 miljardin ihmisen arvioidaan
syntyvän Afrikkaan vuoteen 2100 mennessä.
On kuitenkin todettava, että Afrikkaa koskevat ennusteet ovat kaikkein epävarmimpia.
Syntyvyyden nopea lasku tulevina vuosikymmeninä vaikuttaisi moninkertaisesti pidemmällä
aikavälillä.
Afrikka kuitenkin vaurastuu

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että nämä kolme
miljardia ihmistä syntyvät automaattisesti köyhiin oloihin. Tavoitteena on poistaa äärimmäinen
köyhyys kokonaan vuoteen 2030 mennessä, ja
Saharan eteläpuolisen Afrikan arvioidaan yli nelinkertaistavan BKT:n asukasta kohden vuoteen
2060 mennessä36. Tällöin alue vastaa vauraudeltaan suunnilleen Latinalaista Amerikkaa tällä
hetkellä. Monissa alueen maissa talous kasvaa
nopeasti ja terveystilastot paranevat voimakkaasti, vaikka lähtökohta onkin usein matala.
Valtaosa asuu kaupungeissa

Hieman yli puolet maapallon väestöstä asuu
tällä hetkellä kaupungeissa. Seuraavien 50
vuoden aikana osuuden ennakoidaan kasvavan
70 prosenttiin37. Tämä tarkoittaa, että koko
ennakoitu väestönkasvu tapahtuu kaupungeissa.
Kehitys ei itsessään ole negatiivinen, sillä kaupunkilaisilla on säännönmukaisesti matalampi
lapsikuolleisuus, korkeampi keskimääräinen
elinikä ja paremmat mahdollisuudet terveydenhuoltoon, koulutukseen ja työhön. Se edellyttää
kuitenkin, että väestönkasvuun voidaan vastata

36)
37)
38)

IF Forecast ja IMF.
IF Forecast.
UN-DESA.

84

MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI?

suunnittelemalla ja rakentamalla toimivia ja
ympäristöystävällisiä kaupunkeja.
Ihmiset elävät pidempään

Keskimääräinen elinikä, joka on jo noussut 70
vuoteen, nousee edelleen maailmanlaajuisesti tarkasteltuna noin 77 vuoteen vuosisadan puolivälissä ja noin 83 vuoteen vuoden 2100 paikkeilla38.
Tekninen kehitys kiihtyy edelleen

Mikään ei viittaa siihen, että tekninen kehitys
olisi hidastumassa. Sitä vastoin nykykehitys
tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa elää moninkertainen määrä Thomas Edisonin, Steve Jobsin
tai Elon Muskin kaltaisia uranuurtajia. Osittain
siksi, että väestö kasvaa, ja osittain sen vuoksi,
että tutkimuksen ja opiskelijoiden määrä kasvaa
moninkertaisesti, kun useammat maat vaurastuvat. Toisaalta tämä johtuu myös siitä, että ideat ja
innovaatiot leviävät aiempaa nopeammin ja helpommin ja että myös naisilla on aiempaa paljon
paremmat mahdollisuudet osallistua kilpailuun.
Vähemmän köyhiä ja enemmän rikkaita

Todella suuri muutos, joka vaikuttaa maapallon
elinoloihin kaikilla tasoilla, on tulotasojen voimakas nousu koko maailmassa. Yhä useamman
maan odotetaan lähestyvän tasoa, jolla Pohjoismaat maat ovat tällä hetkellä, ja ylittävän sen.
Globaalin tulotason ennakoidaan vähintään
kolminkertaistuvan asukasta kohden. Tätä voidaan kuvata karkeasti siten, että Sri Lankan tai
Egyptin tämänhetkinen BKT nousee Portugalin
tai Espanjan nykyisen BKT:n tasolle.
Kun miljardit ihmiset tekevät samanaikaisesti
tällaisen loikan, on odotettavissa merkittäviä seurauksia. Kasvun myötä elämä muuttuu. Tulotason
nousu muuttaa elämäntyyliä: ihmiset kuluttavat enemmän, syövät enemmän ja eri tavoin,

Inhimillinen kehitys ja ympäristön kestävyys
Matala inhimillisen
kehityksen indeksi
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Inhimillisen kehityksen indeksi (Human Development Index) 2015
Lähde: Global Footprint Network, www.footprintnetwork.org

NÄIN LUET KAAVIOTA
Kaaviossa vaakasuora akseli osoittaa kehitystason ja pystysuora akseli ympäristövaikutuksen. Mitä enemmän maa vaurastuu, sitä suurempi vaikutus sillä on maapallon
ekosysteemiin. Historiallinen yhteys on selvä. Kun maat lähestyvät ’korkean
inhimillisen kehityksen’ tasoa, ekologinen jalanjälki henkilöä kohden ylittää tason,
jonka maailma keskimäärin kestää.
Kuten tästä kirjasta käy ilmi, kasvavat tulot ja nouseva inhimillisen kehityksen indeksi
ovat erittäin selkeä suuntaus. Yhä useammassa maassa elintaso paranee, jolloin ne
liikkuvat kaaviossa oikealle. Jotta tämä kehitys olisi kestävää, sen on tapahduttava
maapallon sietokyvyn rajoissa. Ainoastaan kaavion oikean alakulman voidaan
katsoa olevan kestävää. Valkoisen viivan yläpuolella kehitys ei ole kestävää, mutta ei
myöskään kaavion vasemmassa reunassa.
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»Siitä ei ole epäilystäkään, etteivätkö rikkaat
maat olisi tähän asti vastanneet suurimmista
ilmastovaikutuksista.«
matkustavat enemmän ja pidempiä aikoja, asuvat
suuremmissa kodeissa, käyttävät enemmän energiaa ja tuovat enemmän tavaroita muista maista.
Tässä yhteydessä voidaan ajatella esimerkiksi
eroja Suomen oloissa tänään ja juuri sotien
jälkeen. Maailman keskimääräisen tulotason ennustetaan nousevan suunnilleen tätä vastaavasti
tai vielä voimakkaammin tulevien 50 vuoden
aikana.
Ennennäkemättömän suuri paine

Näiden muutosten kokonaisvaikutusta on mahdotonta arvioida. Muutokset tapahtuvat kaikilla
tasoilla. Lisäksi elämän edellytykset muuttuvat
niin rajusti, ettei vastaavaa ole koettu aikaisemmin.
Jo nyt vaikutus ekosysteemiin on suurempi
kuin aikaisemmin, ja Stockholm Resilience
Centren johtaman tutkimuksen mukaan olemme
tällä hetkellä vaarallisen lähellä maapallon sietokyvyn rajoja.
Taloudellinen toiminta on paitsi saanut aikaan
lukuisia yhteiskunnallisia parannuksia myös
luonut useita niitä kuormituksia, joille maapallo
altistuu. Tähän mennessä käytetyt menetelmät,
joilla tässä kirjassa kuvattu kehitys on pyritty
saavuttamaan, ovat käyneet kalliiksi.
Fossiilisiin polttoaineisiin perustuva taloudellinen kehitys on jo nyt vaikuttanut joihinkin
ihmiselämän perustavanlaatuisiin edellytyksiin.

39)

Siitä ei ole epäilystäkään, että rikkaat maat ovat
tähän asti vastanneet suurimmista ilmastovaikutuksista. Taloudellisella toiminnalla on usein
selvä yhteys planeettaan kohdistuvaan vaikutukseen. Mitä vauraampi maa, sitä enemmän
kasvihuonekaasuja se tuottaa ilmakehään.
Näin on ollut tähän saakka, mutta suuntauksen ei tarvitse jatkua tulevaisuudessa. Yhteys on
heikentynyt viime vuosina, ja fossiilisten energiamuotojen käytön lopettaminen on jo aloitettu.
Kestävien energiamuotojen, kuten aurinko-,
tuuli- ja vesivoiman, kapasiteetti on kasvanut
nopeasti ja hinnat laskeneet. Globaali kasvu on
kuitenkin toistaiseksi ollut tätä nopeampaa, mikä
on lisännyt kokonaisvaikutusta ja kokonaispäästöjä.

Planeetan sietokyky (englanniksi Planetary Boundaries) on Stockholm Resilience Centren koordinoiman
kansainvälisen tutkijaverkoston luoma käsite. Lisätietoa on osoitteessa www.stockholmresilience.org
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Petteri Taalas on maailman
ilmatieteen järjestö WMO:n
pääsihteeri kaudella 2016–2019.
Aiemmin Taalas toimi Ilmatieteen laitoksen pääjohtajana.
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Maailman ilmatieteen järjestö WMO:n pääsihteeri Petteri Taalas:

Kuva: Tero Pajukallio

KOSKAAN AIKAISEMMIN EI OLE OLLUT NIIN PALJON TEKNISTÄ
OSAAMISTA TAI POLIITTISTA HALUA SELÄTTÄÄ ILMASTONMUUTOS

Uusi vuosi, uusi ennätys – vuoteen 2017
mennessä maapallo on lämmennyt jo
1,1 asteella verrattuna teollista vallankumousta edeltävään aikaan. Erona aiempiin
vuosiin on se, että haittavaikutuksia,
kuten äärimmäisiä sääilmiöitä, on alettu
nähdä nyt myös länsimaissa. Hurrikaani
Katrina, Kalifornian kesien ankara kuivuus
ja Syyrian pakolaiskriisi ovat kaikki esimerkkejä ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Myös Suomessa talvista tulee aiempaa
sateisempia, mikä vaikuttaa muun muassa
maanviljelyyn, tieverkostoon ja rakentamisen normeihin. Luonto pitää ikään kuin
itse huolen siitä, että ilmastonmuutos
ylittää jatkossa uutiskynnykset.
Ilmastotyön suurin saavutus tähän mennessä on Pariisin ilmastosopimus, jonka
avulla pyritään ehkäisemään maapallon
lämpenemistä yli 2 asteen. Toivon, että
päättäjät ovat tarpeeksi kunnianhimoisia.
Vaaditaan johtajuutta ja uskallusta toimia
esimerkkinä muille. Ilmastonmuutoksen
hillitsemisen kustannukset kasvavat mitä
kauemmin jahkailemme – myös siksi on tärkeää toimia nyt. Jos jatkamme nykymenoa,
ongelma tulee kestämään tuhansia vuosia.
Ilmatieteen laitoksella olemme tutkineet erilaisia mahdollisuuksia ilmastonmuutoksen selättämiseksi. Metsittämisellä voidaan torjua muutosta, mutta se ei
ole riittävää. Myös rikkidioksidin suihkuttamista yläilmakehään suojakilveksi auringon säteilyä vastaan on tutkittu, mutta se
aiheuttaisi happosateita. Myös mahdollisuuksia poistaa hiilidioksidia ilmakehästä
koneellisesti tutkitaan. Helpoin keino on
kuitenkin edelleen fossiilisista polttoaineista luopuminen ja uusiutuviin energianlähteisiin siirtyminen.
Hyödykkeet, joita tuotetaan kehittyvissä

maissa, tulevat länsimaalaisille kuluttajille.
On siis meidän vastuullamme muuttaa tilanne parempaan päin. Kuluttajilla on valtaa,
mutta yksittäistä ihmistä on turha syyllistää.
Kansallisilla hankkeilla on voimaa, kuten
näimme Saksan energiaremontissa kohti
uusiutuvaa ja päästötöntä energiaa.
Ilmastonmuutoksen torjunnan lisäksi
on tarve panostaa sopeutumiseen, sillä
sääkatastrofeja lisäävä muutos etenee
ainakin 2060-luvulle. Maailman ilmatieteen järjestö (WMO) tukee kehittyvien
maiden luonnonkatastrofien ennakkovaroitusjärjestelmien kehittämistä, millä
voidaan vähentää taloudellisia tappiota,
ihmishenkien menetyksiä sekä pakolaisuutta. Hyvinvointimaat kuten Suomi sekä
kansainväliset rahoittajat tukevat tätä
työtä. Työ hyödyttää esimerkiksi maataloutta, vesivarojen hallintaa, liikennettä,
yleistä turvallisuutta ja turismia.
On tärkeää, että päätöksenteon apuna
käytetään viimeisintä ja tiedeyhteisön
konsensuksesta kumpuavaa tietoa. 6–7
vuoden välein ilmestyvät hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneeli IPCC:n
raportit ja WMO:n vuosittaiset ilmasto- ja
luonnonkatastrofiraportit ovat tähän oiva
työkalu. Nämä raportit kokoavat yksiin
kansiin luotettavan tieteellisen tiedon
ilmastopolitiikkaa koskevaa kansallista ja
kansainvälistä päätöksentekoa varten.
Ilmastonmuutoskeskustelussa pyörii
myös paljon disinfomaatiota. Kehotan
olemaan lähdekriittinen: mieti kuka puhuja
on ja mihin tietoon hänen väitteensä perustuvat. Parturi ja aivokirurgi leikkaavat
molemmat pään aluetta, mutta heidän
asiantuntijuutensa sijoittuvat eri alueille.
Tulisi aika rumaa jälkeä jos parturi päästettäisiin tekemään aivoleikkausta – eikö vain?

MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI?

89

Maailmanlaajuiset
kestävän kehityksen
tavoitteet
»Sukupolvemme on ensimmäinen, joka voi poistaa köyhyyden,
ja viimeinen, joka voi torjua ilmastonmuutoksen.«
Ban Ki-moon
YK:n pääsihteeri 2007–2016

M

aailman maat laativat vuonna 2015
ennennäkemättömän kunnianhimoisen ja laaja-alaisen tulevaisuudensuunnitelman. Viidessätoista
vuodessa – vuoteen 2030 mennessä – poistetaan
köyhyys ja nälänhätä. Kaikki lapset saavat hyvän
koulutuksen, miesten ja naisten, köyhien ja rikkaiden sekä kaupunkien ja maaseudun välistä eriarvoisuutta torjutaan ja hiv, malaria ja tuberkuloosi
poistetaan maapallolta. Lisäksi tuotanto ja kulutus
mukautetaan kestävään ja ympäristöystävälliseen
kehitykseen.
Vuosituhattavoitteet olivat ensimmäinen
yhteinen pyrkimys laatia maailmanlaajuinen
kehitysagenda. Vuosina 2000–2015 oli määrä
muun muassa puolittaa köyhyys, saada kaikki
lapset kouluun ja vähentää lapsikuolleisuutta kaksi
kolmasosaa vuoden 1990 tasoon nähden (tavoitteiden saavuttamisesta on lisätietoa s. 26–30).
Vuosituhattavoitteiden ei ollut tarkoituskaan olla
lopullisia tavoitteita. Vuosituhattavoitteiden jatkosta on neuvoteltu useiden vuosien ajan, ja uudet
tavoitteet hyväksyttiin lopullisesti syyskuussa 2015.
90
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Uudet tavoitteet ovat vuosituhattavoitteita
kattavampia ja kunnianhimoisempia. Kehitysohjelma sisältää 17 tavoitetta ja 169 osatavoitetta,
jotka on määrä saavuttaa vuoteen 2030 mennessä.
Agendassa annetaan aiempaa suurempi painoarvo
kestävälle kehitykselle. Pyrkimyksenä on poistaa
köyhyys sen kaikissa muodoissa ja parantaa kaikkien maailman ihmisten elinoloja.
Uutta kehitysagendaa koskevat neuvottelut
toteutettiin osallistavammin kuin vuosituhattavoitteita tai ylipäätään mitään maailmanlaajuista
sopimusta koskevat neuvottelut. Kuulemisia,
maailmanlaajuisia vetoomuksia ja laajoja keskusteluja järjestettiin avoimesti koko prosessin ajan.
Koskaan aikaisemmin yhtä moni ei ole osallistunut globaaliin päätöksentekoon.
Yhtäkään tavoitetta ei ole poistettu

Kaikki vuosituhattavoitteiden kattamat osaalueet on säilytetty. Niissä tavoitteissa, jotka
saavutettiin, mennään pidemmälle ja pyritään
siihen, että parannukset kattaisivat kaikki ihmiset
vuoteen 2030 mennessä. Näitä tavoitteita ovat

Foto: Michael Åberg

Kuva: UN Photo / Mark Garten

YK:n ja Chilen valtion
pystyttämä seitsemän metrin
korkuinen ilmapallo symbolisoi
yhtä tonnia hiilidioksidipäästöjä.
Taustalla näkyy YK:n päämaja
New Yorkissa.
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esimerkiksi köyhyyden puolittaminen ja niiden
osuuden puolittaminen, joilla ei ole puhdasta
juomavettä. Niillä osa-alueilla, joilla edistyttiin
mutta ei päästy loppuun saakka, on asetettu uusia
entistä kunnianhimoisempia tavoitteita. Kolme
terveystavoitetta on tosin koottu yhden tavoitteen alle, mutta kaikki vuosituhattavoitteiden
osa-alueet ovat edelleen mukana.
Painopisteenä kestävä kehitys

Kehityksen osa-alue, jolla 25 viime vuoden aikana on edistytty vähiten, on kiistatta ympäristön
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kestävä kehitys. Kuten edellisestä luvusta käy
ilmi, erityisesti maapallon lämpeneminen on
globaalin päätöksenteon kannalta suuri epäonnistuminen. Samanaikaisesti, kun sosioekonominen kehitys on useimmissa maissa ja useimpien
ihmisten osalta edistynyt, ilmastonmuutoksen
vastaisilla toimenpiteillä ei ole onnistuttu vähentämään globaaleja päästöjä.
Monet ovat väittäneet lisäksi, että ympäristökysymyksiä käsiteltiin erittäin puutteellisesti vuosituhattavoitteissa, sillä osatavoitteita
oli vähän ja ne olivat heikkoja ja epäselvästi

»Maailman maat laativat vuonna 2015
ennennäkemättömän kunnianhimoisen ja
laaja-alaisen tulevaisuudensuunnitelman.«
muotoiltuja. Tilanne on päinvastainen uusissa tavoitteissa. Kuusi tavoitetta 17:stä liittyy suoraan
ympäristön kannalta kestävään kehitykseen, ja ne
on laadittu huomattavasti aiempaa yksityiskohtaisemmin. Ilmastonmuutokselle on laadittu
oma tavoite, samoin kuin kestäville kaupungeille,
kestäville maaekosysteemeille ja meriympäristöille. Lisäksi on laadittu erillinen tavoite
vastuulliselle kuluttamiselle.

Pelastusharjoitus Dukovanyn ydinvoimalassa Tšekeissä. Kuva: Dean Calma/IAEA

Painopisteenä eriarvoisuus

Yksi osa-alue, joka on pitkään jäänyt laajemman
kehityskeskustelun ulkopuolelle, on eriarvoisuus,
joka heikentää kehitystä, aiheuttaa köyhyyttä
ja muita ongelmia ja on itsessäänkin ongelma.
Ensimmäistä kertaa on asetettu globaalilla tasolla tavoitteeksi lisätä maiden sisäistä ja maiden
välistä tasavertaisuutta.
Painopisteenä köyhyyden syyt ja kasvun
puute

Uusiin tavoitteisiin sisältyy kokonaisvaltainen tavoitekuva siitä, miten pitkälle on tarkoitus edetä
15 vuodessa. Lisäksi asetetaan suoria tavoitteita sille, miten kehitys on toteutettava. Tai pikemminkin tavoitteita, joilla pyritään torjumaan
joitakin kehityksen esteitä. Nämä esteet koskevat
ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, investointeja
tarvittavaan infrastruktuuriin sekä eriarvoisuutta.
Tämä on uutta. Useita näistä osa-alueista on aikaisemmin pidetty mahdollisina työkaluina, joilla
edistetään tavoitteiden saavuttamista.
Rauha, vakaus, oikeudenmukaisuus ja
toimivat valtiot

Rauha, vakaus, ihmisoikeudet ja vahvaan oi-

keusjärjestelmään perustuva johtajuus ovat kestävän kehityksen tärkeitä rakenneosia. Aseellisilla
konflikteilla ja turvattomuudella on tuhoisia
vaikutuksia maan kehitykseen. Ne vaikuttavat
taloudelliseen kehitykseen ja aiheuttavat usein
naapurikonflikteja, jotka voivat jatkua sukupolvien ajan. Seksuaalinen väkivalta ja muu rikollisuus, riisto ja kiduttaminen ovat myös ilmiöitä,
jotka pitkittävät kärsimystä konfliktialueilla ja
laista piittaamattomilla alueilla. Valtioiden on
ryhdyttävä voimakkaisiin toimenpiteisiin tällaisen kierteen katkaisemiseksi ja haavoittuvassa
asemassa olevien suojaamiseksi.
Yhä useammat globaalin kehityksen tutkijat
ovat viime vuosina painottaneet, että yksi kehityksen tärkeimmistä edellytyksistä on vahvat
ja toimivat instituutiot. Tätä ei ole helppo mitata
eikä vaatia parantamaan, mutta se on tärkeä
tekijä nopeassa kehityksessä.
Tavoitteessa 16 pyritään käsittelemään
aihetta useilla osatavoitteilla, jotka liittyvät muun
muassa konfliktien torjuntaan, instituutioiden
vahvistamiseen, ihmisoikeuksiin, korruptioon ja
väkivaltaan.
Köyhyyden poistaminen sen kaikissa
muodoissa kaikkialta

Köyhyys on vähentynyt maailmasta viimeksi
kuluneiden vuosikymmenten aikana enemmän kuin koskaan aikaisemmin. On selvää, että
äärimmäinen köyhyys voidaan poistaa kokonaan
15 vuodessa, mikä olisi edellisten 25 vuoden
looginen seuraava askel. Osa pitää tätä helpoimmin saavutettavana tavoitteena, mutta äärimmäisen köyhyyden poistamisen merkitystä ei voida
korostaa liikaa.
MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI?
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Tuloköyhyyttä on vaikea mitata oikein. Maailmanlaajuisten tavoitteiden yhteydessä käytetään sen
vuoksi useita erilaisia indikaattoreita, joiden antamat tulokset ovat kuitenkin varsin epävarmoja. Tavoite – se, mitä tilastoissa yritetään kuvata – on siitä
huolimatta ratkaiseva monien muiden tavoitteiden
kannalta ja jopa elämän ja kuoleman kannalta.
Muuttuuko maailma paremmaksi vuonna
2030?

Maailmanlaajuiset kestävän kehityksen tavoitteet
ja 200 viime vuoden kehityksestä saatu kokemus
viittaavat kiistatta siihen, että elämme 15 vuoden

kuluttua maailmassa, joka on monella tapaa nykyistä
parempi. Parannukset eivät kuitenkaan tapahdu
itsekseen vaan vaativat useita suuria poliittisia päätöksiä, etenkin niillä osa-alueilla, joilla on toistaiseksi edistytty vähiten.
Yksi tärkeimmistä uudistuksista uudessa
kehitysagendassa on se, että globaalit tavoitteet ovat
selvästi vuosituhattavoitteita yleismaailmallisempia.
Vuosituhattavoitteissa keskityttiin ensisijaisesti
parannuksiin kehittyvissä maissa. Uudet tavoitteet
on saavutettava kaikkialla. Kaikkien tavoitteiden
saavuttaminen kaikissa maissa on yhteinen vastuu
ja edellyttää jokaiselta maalta panostusta.

HISTORIALLINEN GLOBAALI KEHITYSAGENDA
UNDP mittaa joka vuosi kehitystä maailmassa, ja tilanne on monella tapaa paljon
parempi kuin mitä ihmiset yleensä uskovat. Lyhytjänteisesti tarkasteltuna aina
sattuu luonnonkatastrofeja, konflikteja ja muita tilanteita, jotka aiheuttavat notkoja
maiden kehitykseen. Jos kuitenkin tarkastellaan kokonaiskuvaa ja globaalia kehitystä
pidemmällä aikavälillä, voidaan todeta, ettei kehitys ole koskaan ollut yhtä nopeaa tai
tavoittanut yhtä paljon ihmisiä kuin 20 viime vuoden aikana. On myös ilahduttavaa,
että vauhti on nopeinta kehittyvissä maissa. Arvioiden mukaan Afrikka voi 15 vuoden
kuluttua tarjota väestölleen riittävästi ruokaa. Keskimääräinen elinikä on noussut, ja
esimerkiksi Etiopiassa ja Kambodžassa ihmiset elävät jopa 15–17 vuotta pidempään
kuin vuonna 1990, jolloin hyväksyttiin edellinen kehitysagenda, vuosituhattavoitteet.
Yhdeksän kymmenestä lapsesta käy koulua, mikä käy ilmi lukutaidottomuutta mittaavista tilastoista: viisi kuudesta aikuisesta osaa nykyisin lukea, kun taas vuonna 1990
määrä oli kolme neljästä. Huomattavasti useampi selviytyy malarian ja hivin/aidsin
kaltaisista sairauksista edullisempien ja tehokkaampien lääkkeiden ansiosta. Tämä on
täysin mullistava kehitys, joka antaa aihetta iloon.
Nyt on aika nostaa rimaa. Äärimmäisen köyhyyden loppuminen on jo nähtävissä, ja
ilmastonmuutoksen tuhoisimmat seuraukset voidaan estää, jos kaikki toimivat yhdessä.
Sen vuoksi maailmanlaajuiset kestävän kehityksen tavoitteet ovat niin tärkeitä. Niiden
avulla luodaan uutta pontta ja asetetaan uusia tavoitteita vuoteen 2030. UNDP aikoo
yhteistyössä päättäjien, elinkeinoelämän ja kansalaisyhteiskunnan kanssa tehdä
väsymättömästi töitä, jotta globaaleissa tavoitteissa onnistutaan yhtä hyvin kuin
vuosituhattavoitteissa. Haasteita ei kuitenkaan pidä väheksyä. Kyseessä on valtavan
kunnianhimoinen toimintaohjelma, ja matkan varrella on odotettavissa useita esteitä.
Tämän ohjelman avulla voimme kuitenkin ensimmäistä kertaa saavuttaa kestävän
kehityksen, joka kattaa kaikki ihmiset.
Camilla Brückner
UNDP:n Pohjoismaiden toimiston johtaja
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Kuva: UN Photo / Eric Kanalstein
Foto: Lin Thet Nuang

Väkivallan vastainen mielenosoitus kansainvälisenä naistenpäivänä Liberian pääkaupungissa
Monroviassa.
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Lisätietoa
maailman
kehityksestä
Maailmanlaajuista kehitystä voi seurata monella tapaa.
Seuraavien vinkkien avulla voit etsiä lisätietoa maailman
tilasta ja viime vuosikymmeninä tapahtuneista muutoksista.
Muuttuuko maailma paremmaksi? verkossa
Osoitteessa fi.undp.org on tähän kirjaan liittyviä interaktiivisia kaavioita, lyhyitä videoita ja
lisäkysymyksiä keskustelua varten. Sivustolla
on opetusmateriaalia ja harjoituksia kaikille
luokkatasoille. Löydät verkkoaineiston napsauttamalla otsikkoa ”Globaalikasvatus” sivun
fi.undp.org päävalikossa.

Vuosittainen inhimillisen kehityksen raportti

Ulkoministeriö

Ulkoministeriön verkkosivut formin.finland.fi ja
kehityslehti.fi kertovat globaaleista kehityskysymyksistä sekä kehitysyhteistyön tuloksista.
Lisäksi ministeriön maailma2030.fi -sivustolta
löydät kestävää kehitystä koskevia aineistoja
koulujen käyttöön.

Raportteja lähes jokaisesta maailman kolkasta

Inhimillisen kehityksen raportti (Human
Development Report) on UNDP:n vuosittainen
julkaisu inhimillisestä kehityksestä. Se sisältää
valtavan määrän tilastoja ja tietoa kehityksestä
eri maissa. Raportti on saatavilla osoitteessa
hdr.undp.org tai UNDP:n suomenkieliseltä kotisivulta fi.undp.org.

UNDP on YK:n maailmanlaajuinen kehitysverkosto, joka toimii lähes kaikissa maailman
maissa. Osoitteissa www.undp.org ja fi.undp.org
on lisätietoa työstä, jonka avulla vähennetään
köyhyyttä ja etsitään paikallisia ratkaisuja demokratian vahvistamiseen, konfliktien ja ympäristöongelmien ehkäisemiseen sekä tartuntatautien
pysäyttämiseen.

UNDP sosiaalisessa mediassa

Koulu kohtaa maailman

Suomen UNDP seuraa ajankohtaisia kehitysuutisia ja nostaa niitä esiin helposti ymmärrettävällä tavalla sosiaalisessa mediassa.
Seuraa päivityksiä Twitterissä: @UNDPFinland
tai Facebookissa: UNDP Finland.
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Osoitteesta www.globaalikasvatus.fi löydät
järjestöjen vinkkejä globaalikasvatukseen ja
tietoja ajankohtaisista tapahtumista. Teemoja
ovat kehitys, kulttuuri, ympäristö, rauha ja
turvallisuus sekä tasa-arvo ja ihmisoikeudet.
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Kuva: UN Photo / Eric Kanalstein

Foto: Michael Åberg

Tapajos-metsän nuoret asukkaat vilvoittelevat
joessa Brasilian kuuman auringon paahteessa.

Tutustu myös

harjoituksiin

osoitteessa

FI.UNDP.O
RG/
GLOBAALIK
ASVATUS

MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI?
Jotkut vastaisivat, että maailma ei ole koskaan ollut
parempi: yhä useammat osaavat lukea ja kirjoittaa,
yhä useammalla on saatavilla puhdasta vettä, köyhyys
vähenee ja elinikä nousee lähes koko maailmassa.
Toiset sanoisivat, että maailma ei koskaan ole ollut
yhtä epäoikeudenmukainen kuin nyt: köyhimpien ja
rikkaimpien väliset erot kasvavat ja ilmaston osalta
kehitys kulkee edelleen väärään suuntaan.
Tässä kirjassa kuvataan ajankohtaisten tilastotietojen avulla maailman kehitystä viime vuosikymmeninä.
Kirjassa kuvataan myös uusia maailmanlaajuisia
kestävän kehityksen tavoitteita, jotka tulivat voimaan
vuonna 2016. Uusi kehitysagenda näyttää suuntaa
kohti ihmisten ja maapallon kestävää tulevaisuutta
vuoteen 2030 saakka.

Empowered lives.
Resilient nations.

