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Puhe 2 

Avoin keskustelutilaisuus uskonnosta ja kehitysyhteistyöstä perjantaina 

17.4. 2015. Suomen Pipliaseuran puheenvuoro / Kansainvälisen työn 

ohjelmajohtaja Matleena Järviö 

Pipliaseurojen hiv-ohjelma - käytännön esimerkki kehitysyhteistyöstä 

Raamatun maailmaa hyödyntäen 

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. Suomi on sitoutunut ihmisoikeusperustaiseen 

kehityspolitiikkaan. 

Tässä viitekehyksessä on merkillistä, että kehitysyhteistyössä ei voitaisi hyödyntää 

uskonnollista arvomaailmaa paljon enemmän kuin sitä pääsääntöisesti hyödynnetään.  

Esittelen pipliaseurojen Laupias samarialainen hiv –ohjelman käytännön esimerkkinä 

vahvasti Raamatun maailmaan ankkuroituvasta ja toimivasta 

kehitysyhteistyöohjelmasta. 

Pipliaseurojen Laupias samarialainen hiv-ohjelma 

Vaikka hiv-työtä on tehty Afrikassa pitkään, hiviin ja aidsiin liittyy edelleen paljon 

pelkoja ja ennakkoluuloja. Koska kyse on myös seksin välityksellä leviävästä 

viruksesta, tartunnan saaneiden moraalia epäillään. Hiv-positiivisten syrjintä on 

yleistä. 

Laupias samarialainen –hiv- ohjelman tavoitteena on asennemuutos, ja se tekee 

näkyväksi syrjinnän taustalla olevia asenteita ja uskomuksia. 

Hiviin liittyvän stigman purkuun käytetään koulutusta seurakunnan johtajille ja muille 

vastuunkantajille ja annetaan asiatietoa hivistä ja aidsista. Koulutukseen kuuluu 

ryhmäkeskusteluja, dramatisointeja ja monipuolinen materiaalipaketti. Hiv-positiiviset 

toimivat roolimalleina. 

Hyvin tyypillinen hiv-ohjelma siis. Hiv-työtä on myös tehty kirkkojen parissa 

Afrikassa jo pitkään. Mikä tekee Laupias samarialainen -ohjelmasta valtavirrasta 

poikkeavan kehitysyhteistyöohjelman? Mikä on sen menestyksen salaisuus? 
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Pipliaseurojen hiv-ohjelman lisäarvo on Raamatusta ja Raamatun maailmasta 

ammentava lähestymistapa. Koulutuksissa käytettävässä kirjasessa on lainauksia 

Raamatun teksteistä. Osanottajat pohtivat asenteitaan tekstien, draaman ja 

keskustelujen avulla. Ohjelma suunnattiin alun perin kirkoille ja seurakunnille. Siksi 

ohjelmassa ei pyritä käännyttämään ketään. 

Laupias samarialainen on avannut ovet niihin seurakuntiin, joiden mielestä hiv ei 

edelleenkään koske niitä. Materiaali motivoi pastoreita ja seurakuntalaisia, koska se 

antaa mahdollisuuden tarkastella asioita heidän omasta uskonnollisesta maailmastaan 

käsin.  

Niille kirkoille, jotka jo tekevät hiv-työtä, ohjelma on tarjonnut uusia näkökulmia ja 

siten vahvistanut ja parantanut seurakunnan jo olemassa olevaa hiv-työtä. Kun hiv-

valistusta on annettu pitkään, mutta pääosin tietopohjalta, joidenkin kirkkojen 

käsitys, että hiv ei koskettaisi niitä, on vain vahvistunut. 

Lyhyesti, pipliaseurojen hiv-ohjelma puhuu samaa kieltä kuin seurakuntien johtajat ja 

vastuuhenkilöt. Sen arvomaailma on tuttu, eikä äskettäin muualta maailmasta 

Afrikkaan tuotu. Vaikka hiv ja aids teemana pelottaa, kiinnostus Raamatun maailmaan 

rohkaisee tulemaan koulutuksiin. 

Ohjelmasta on tehty useita ulkopuolisia evaluointeja. Ne kaikki korostavat ohjelman 

lähestymistavan ainutlaatuisuutta. Evaluoijat Maija Seppo ja Andrew Salaka totesivat 

vuonna 2014 Malawin maahankkeesta näin: yksi hankkeen erityisvahvuuksista on 

nojautuminen laajasti tunnettuun kertomukseen laupiaasta samarialaisesta ja 

yhteistyö paikallisten seurakuntien kanssa. Paikalliset seurakunnat ovat merkittäviä 

väyliä tiedon välitykseen ja käyttäytymisen muutokseen Malawin kristillisessä 

kontekstissa. Seppo ja Salaka myös toteavat, että ohjelma on hyvin vahvasti 

ihmisoikeusperustainen. 

Arvopohjainen hiv-ohjelma on herättänyt kiinnostusta yli kristillisten yhteisöjen. Se 

onkin laajentunut paikallisten pyynnöstä koko yhteisöön ja toisiin uskonyhteisöihin. 

Monissa maissa muslimit toimivat ohjelman puitteissa aktiivisesti. Heillekin on 

tärkeää nimenomaan ohjelman arvopohjaisuus. 

Arvopohjaisen kehitysyhteistyön haasteet 

Vaikka pipliaseurojen hiv-ohjelma on menestys, luonnollisesti on myös haasteita. 

Ohjelmassa vapaaehtoisten kouluttajien rooli on merkittävä. Täten heidän 

ymmärryksensä ohjelman ytimestä on avainasemassa. Heidän on ymmärrettävä 
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roolinsa muutoksen katalysaattoreina eikä saarnaajina. Heidän on kyettävä 

vastustamaan kiusausta ruveta jakamaan omia Raamatun tulkintojaan osana 

koulutusta. 

Monissa yhteisöissä elää myös rinnakkain erilaisia uskomusjärjestelmiä ja perinteitä. 

Ei pidä siis luulotella, että hiv-ohjelman arvot kuten yksiavioisuus, uskollisuus omalle 

kumppanille tai sukupuolten tasa-arvo olisivat ainoita, tai edes vallitsevia arvoja. 

Perinteinen afrikkalainen käsitys, että miehisellä miehellä tulee olla useita 

kumppaneita, ei yhdellä hiv-ohjelmalla muutu. Avioliiton ulkopuolinen seksi on 

normaali osa elämää niin Suomessa kuin muuallakin.  

Pipliaseurojen hiv-ohjelma on merkittävästi vähentänyt leimaamista ja syrjintää. Se on 

yksi lupaava esimerkki siitä, miten uskonnollisten tulkintojen taustalla oleviin 

asenteisiin voidaan vaikuttaa. Pappi ei enää evää ehtoollista hiv-positiiviselta 

seurakuntalaiselta. Muut seurakuntalaiset tervehtivät jälleen ja kutsuvat yhteiseen 

pöytään syömään. 

Osa kirkoista ja seurakunnista harjoittaa hiv-positiivisten ja heidän läheistensä 

syrjintää. Ne ovat siis osa kehitysongelmaa. Toisaalta kirkoilla ja seurakunnilla on 

mahdollisuus merkittävään rooliin hiv-työssä.  

Ohjelma toimii nykyään yli 20 Saharan eteläpuolisessa Afrikan maassa. Suomi, Ruotsi, 

ja Norja tukevat sitä valtiollisella kehitysrahoituksella. Elämän ja kuoleman kysymys 

Afrikassa on, jatkuuko syrjinnän vastainen työ kirkoissa ja muissa yhteisöissä Suomen 

ulkoministeriön tuella.  

Tämä viikon keskustelutilaisuuksien järjestäminen lisää uskoa positiivisen 

uskonnonvapauden vahvistamisesta Suomen ihmisoikeusperustaisessa 

kehitysyhteistyössä. 


