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Martti Ahtisaari oli ensimmäi-
nen suomalainen, jolle myön-
nettiin Nobelin rauhanpalkinto 
Oslossa vuoden 2008 lopussa. 
Oli hienoa kuulla Ahtisaaren ko-
rostavan, että naisten panos rau-
han rakentamiselle on ratkaiseva. 
Yleisössä istuessani olin enem-
män kuin ylpeä suomalaisista 
juuristani.

Pelkkä Nobel-palkinto ei tee 
Oslosta rauhan kaupunkia; kau-
pungin kauniissa vanhassa ase-
marakennuksessa toimii vuonna 
2005 avattu rauhankeskus No-
bels Fredssenter, jossa tämän-
hetkisen näyttelyn aiheena on 
Martti Ahtisaaren lisäksi kaupun-
gistumisen seurauksena syntyvät 
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slummit (The Places We Live). 
YK määrittää slummiksi alueet, 
joille ei ole mahdollista yksi tai 
useampi seuraavista mittareista: 
mahdollisuus puhtaaseen veteen 
ja/tai viemäröintiin, turvattu 
omistusoikeus, kestävät asunto-
olot ja riittävä asuma-alue.

Vuonna 2008 ensi kertaa maa-
ilman historiassa ihmisiä asui 
enemmän kaupungeissa kuin 
maaseudulla, vaikka minä yritin 
omalta osaltani taistella trendiä 
vastaan muuttamalla ensi kertaa 
elämässäni maalle. 

Slummi on koti miljoonille

Kontrasti Nobel-palkintoon 
liittyvien juhlallisuuksien ja 

slummien todellisuuden välillä 
on huomattava. Tämä on huo-
mattavissa koskettavasta ja jär-
kyttävästä Jonas Bendiksenin 
multimedianäyttelystä Oslon 
rauhannäyttelyssä. Tällä het-
kellä elämä slummissa on mi-
tä totisinta totta yli miljardille 
ihmiselle ja YK epäilee luvun 
kaksinkertaistuvan entisestään 
seuraavan 25 vuoden aikana. 

Näyttelyään varten Bendik-
sen vieraili neljän eri maan 
slummeissa – Venezuelassa, 
Keniassa, Intiassa ja Indonesias-
sa. Caracasin slummeissa järkyt-
tää eniten niiden väkivaltaisuus. 
Lapset eivät voi leikkiä pihalla 
sen takia, että heidät saatetaan 

TEKSTI: Johanna Davies

“Kamppailu köyhyyttä vastaan on pitkällä aikavälillä 
myös tehokkain keino taistella terrorismia vastaan.” 
Martti Ahtisaari.
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ampua, puhumattakaan siitä 
kuinka monta ihmistä jo pelkkä 
lapsi on ehtinyt tappaa. Caraca-
sissa tapetaan keskimäärin sata 
ihmistä viikossa. Nairobin Ki-
berassa Itä-Afrikan suurimmas-
sa slummissa ei ole juuri mitään 
kunnallisia palveluita, kuten 
julkista viemäröintiä, kouluja 
tai terveyspalveluita. Suuri osa 
Kiberan lapsista kuolee ennen 
viidettä ikävuottaan. Mumbain 
Dharavissa asuu lähes miljoona 
ihmistä, mutta Mumbain viran-
omaiset haluavat siivota Dhara-
vin pois Intian rikkaimman kau-
pungin keskustasta seuraavan 
vuosikymmenen aikana. 

Voi vain arvailla, kuinka pal-
jon kaupunki aikoo näitä kodit-
tomaksi jääneitä köyhiä auttaa. 
Jakartassa köyhät ovat levittäy-
tyneet joka puolelle kaupunkia. 
Kaksi viidesosaa Jakartasta on 
vedenpinnan alapuolella, mistä 
johtuen heikko-osaisten uhkana 
ovat myös tuhoisat tulvat.

Kuten Martin Luther King 
aikoinaan kiteytti: rauha ei tar-
koita vain ristiriitojen poissa-
oloa, vaan oikeudenmukaisuu-
den läsnäoloa. Jokainen voi 
kysyä hiljaa itseltään kaksi ky-
symystä; vallitseeko oikeuden-
mukaisuus tällä hetkellä maail-
mamme slummeissa ja mitä me 
voimme tehdä positiivisen rau-
han rakentamiseksi. 

CMI:llä työtä tehtävänään

Palkintoseremoniaan osallistu-
nut CMI:n (Crisis Management 

Initiative) toiminnanjohtaja 
Kalle Liesinen totesi Oslossa, 
että Martti Ahtisaaren kaltaista 
rauhanvälittäjää ei ole maail-
massa tällä hetkellä toista. Presi-
dentti Ahtisaari perusti vuonna 
2000 voittoa tavoittelematto-
man järjestönsä CMI:n, jonka 
työtehtävien määrä on Nobe-
lin rauhanpalkinnon saamisen 
myötä kasvanut. 

CMI:n perustehtävänä on 
kestävän turvallisuuden vah-
vistaminen. Työssään CMI tuo 
turvallisuus- ja kehityspolitiikan 
kysymyksiä lähemmäksi toisiaan 
ja pyrkii osaltaan vahvistamaan 
kansainvälisen yhteisön toimin-
takykyä kriisinhallinnassa ja glo-
baalien ongelmien ratkaisemi-
sessa. Erilaisten hankkeiden ja 
yhteistyökumppanuuksien avul-
la CMI pyrkii löytämään käytän-
nöllisiä ja toteuttamiskelpoisia 
ratkaisuja inhimillisen turvalli-
suuden vahvistamiseksi. CMI:n 
toiminta jakaantuu kahteen oh-
jelmaan - kriisinhallinta- ja kon-
fliktinratkaisuohjelmaan – sekä 

nopean toiminnan Martti Ahti-
saari Rapid Reaction Facilityyn. 
CMI pyrkii yhdistämään toi-
mintatavassaan turvallisuuden, 
kehityksen, hyvän hallinnon ja 
oikeudenmukaisuuden.

Uusi projekti tasa-arvon 

puolesta

Syyskuussa 2008 CMI ja paikal-
linen CCDE-järjestö (Center 
for Community Development 
and Education) käynnistivät 

Acehissa projektin “Naiset, 
rauha ja turvallisuus”. Projektin 
tavoite on edistää prosesseja, 
jotka vahvistavat rauhaa sekä 
helpottavat demokraattisem-
man ja tasa-arvoisemman yh-
teiskunnan syntyä. Sen tarkoitus 
on myös vahvistaa acehilaisen 
kansalaisjärjestöverkoston kapa-
siteettia tukemalla sen tavoitetta 
voimistaa naisten osallistumista 
konfliktinjälkeiseen rauhanpro-
sessiin Acehissa. 

Projekti keskittyy acehilaisten 
kansalaisjärjestöjen verkostoon, 
joka pyrkii vahvistamaan naisten 
asemaa eri puolella Acehia. Ver-
kosto mahdollistaa kansalaisyh-
teiskunnan organisaatioiden 
omien aktiviteettien määrittämi-
sen ja koordinoimisen konflik-
tinjälkeisessä kehityksessä.

Tällä hetkellä Oslo toimii 
malliesimerkkinä rauhan kau-
pungista. Presidentti Ahtisaa-
ri ja monet muut päättäväiset 
maailmanparantajat, uskovat 
kuitenkin siihen, että rauha on 
mahdollista saavuttaa joka puo-
lella maailmaa. Kuten Ahtisaari 
Nobel-puheessaan sanoi, kaikki 
konfliktit voidaan ratkaista, tar-
vitaan ainoastaan tahtoa.
Lähteet:

theplaceswelive.com

www.cmi.fi

www.nobelpeacecenter.org 

Davis, Mike (2006): Planet of  Slums, 

Neuwirth

Robert (2004): Shadow Cities: A Billion 

Squatters, A Urban New World

 

 

 

 


