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Puhe 1 

Keskustelutilaisuus kutsutuille uskonnosta ja kehitysyhteistyöstä tiistaina 

14.4.2015. Suomen Pipliaseuran puheenvuoro / Kansainvälisen työn 

ohjelmajohtaja Matleena Järviö  

Millaisia haasteita voi liittyä uskonnollisuuteen kehitysyhteistyössä? 

Ulkoministeriön eettiset säännöt toteavat yksiselitteisesti, että kehitysyhteistyön 

tulee kunnioittaa ihmisoikeuksia ja perustua syrjimättömyydelle.  

YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 18. artiklan mukaan jokaisella 

ihmisellä on oikeus uskonnon tai vakaumuksen julistamiseen yksin tai yhdessä 

toisten kanssa, sekä julkisesti että yksityisesti, opettamalla sekä harjoittamalla 

hartautta ja uskonnollisia menoja.  

Suomen Ekumeeninen Neuvosto laati ulkoministeriön tuella Uskonnonvapaus ja 

ulkopolitiikka - suosituksia Suomelle –selvityksen vuonna 2013. Sen mukaan Suomen 

hallitusohjelman tavoitteiden toimenpiteistä on puuttunut uskonnonvapauden 

johdonmukainen edistäminen. 

Tässä siis merkittävä haaste, joka liittyy uskonnollisuuteen ja kehitysyhteistyöhön. 

Viljelemme sanaa ihmisoikeusperustaisuus, mutta emme ymmärrä, tai halua 

ymmärtää, sen sisältöä kaikessa laajuudessaan.  

Käytin sanaa me. Me tarkoittaa ulkoministeriötä, Helsingin yliopiston 

kehitysmaatutkimuksen oppiainesisällöstä vastaavia, Kepaa, eri kansalaisjärjestöjä, 

mutta myös kristillisestä arvopohjasta nousevia järjestöjä. Siis meitä suomalaisia, ei 

kumppaneitamme eri puolilla maailman köyhiä maita.  

Seuraavana muutama esimerkki, jolla perustelen juuri esittämiäni väitteitä. 

Ulkoministeriö on tukenut pipliaseurojen hiv-ohjelmaa vuodesta 2008, ja Suomen 

Pipliaseuralla on nykyään neljä hanketta. Hiv-ohjelma on hyödyntänyt alusta asti 

tiedon lisäksi Raamatun tekstejä ja maailmaa. Kristillisten seurakuntien lisäksi se on 

laajentunut paikallisten pyynnöstä seurakuntien ulkopuolelle eri yhteisöihin. Useissa 

maissa mukana on myös animisteja ja muslimeja, koska ohjelman uskonnollinen 

arvopohja puhuttelee myös heitä. He eivät siis koe ohjelmaa evankelioivaksi. 

Viime keväänä saimme palautetta ulkoministeriöstä koskien vuosiraportointia. 

Raportissa kerroimme, että kristillisiä arvoja käytetään osana koulutusohjelmaa hi-

viruksen leviämisen ehkäisyssä ja sairastuneista huolehtimisessa.  Ministeriön 
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palautteessa todettiin, että ministeriössä on juuri kiinnitetty huomiota eettisiin 

sääntöihin. Viesti kuului: ”nämä asiat olisi hyvä pitää erillään kehitysyhteistyöstä”.  

Kristilliseen lähimmäisenrakkauteen kuuluu olennaisena osana diakoniatyö. Monissa 

afrikkalaisissa seurakunnissa painopiste on usein sananjulistuksessa. Pipliaseurojen 

hiv-ohjelma on rohkaissut seurakuntalaisia osoittamaan lähimmäisenrakkautta 

käytännössä: vierailemaan sairastuneiden luona, tuomaan heille ruokaa ja vaatteita. 

 Kristilliseen ihanteeseen kuuluu myös uskollisuus aviopuolisoa kohtaan. Hi-virus 

leviää Afrikassa heterosuhteiden kautta. Tilannetta pahentavat yhtäaikaiset 

sukupuolisuhteet useiden kumppaneiden kanssa.  

Helsingin yliopiston kehitysmaatutkimuksen perusopinnoissa ei käsitellä uskontoja. 

Tämänhetkisissä aine- ja syventävissä opinnoissa kurssien nimien perusteella 

uskonnot eivät ole keskiössä. Tämän seminaarin järjestää teologinen tiedekunta, ei 

valtiotieteellinen. Mielestäni tämä kertoo aika paljon uskontojen asemasta 

kehitysmaatutkimuksessa Helsingissä. 

Haasteet ja ongelmat Suomessa liittyvät myös puutteelliseen ymmärrykseen 

uskonnoista elimellisenä osana kulttuuria.  

Suomen ev.lut. kirkon lähetysstrategian mukaan lähetystehtävään kuuluu sekä 

evankeliumin julistaminen että diakonia. Kristillisen järjestön identiteetin kannalta 

kehitysyhteistyö ilman omaa arvopohjaa on ongelmallista. Omaan arvopohjaan 

liittyvä lisäarvo jää hyödyntämättä kehitysyhteistyössä. 

Useimmille maailman ihmisille uskon, uskonnon ja muun elämän erottaminen 

toisistaan ei ole mahdollista. Kehitysyhteistyötä ilman arvoja ei ole.  

Kuten kollegani kiteytti: meillä on tässä kotoperäinen ongelma. Meillä on 

mahdollisuus edistää kehitystä uskonnollisessa viitekehyksessä. Tämä mahdollisuus 

edellyttää kuitenkin ulkoministeriöltä lisää uskontojen tuntemusta ja kristillisiltä 

järjestöiltä uskollisuutta omalle identiteetilleen. Tarvitsemme myös koulutusta 

aiheesta kaikille kehitysyhteistyötoimijoille. 

Mikäli kristillinen järjestö ei voi tehdä kehitysyhteistyössä sitä, mitä parhaiten osaa, 

silloin on parasta laittaa hanskat tiskiin. Kuka silloin yhdessä paikallisten kumppanien 

kanssa kykenee haastamaan kehityksen esteenä olevat uskonnolliset tulkinnat ja 

käytännöt? 


