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Politiikan ymmärtämisestä ja analysoimisesta on Sara 
Haaviston mukaan hyötyä kehitysyhteistyössä. Hän on 
työskennellyt Kirkon Ulkomaanavun lisäksi Vasemmisto-
nuorten Palestiina-kehitysyhteistyöhankkeessa.



KANSAN TAHTO     |     13     

Kehitysyhteistyö ja politiikka ovat  
Kirkon Ulkomaanavussa työskentelevälle 

Sara Haavistolle samaa jatkumoa.

Teksti ja kuva: Niko Peltokangas

Sara Haavisto on työsken-
nellyt kaksi vuotta Kirkon Ul-
komaanavun Suomen-toimis-
tolla Eritrean maavastaavana. 
Kirkon Ulkomaanavulla eli 
KUA:lla on Eritreassa vuonna 
2015 alkanut hankekokonai-
suus – alan kielellä maaohjel-
ma – jossa koulutetaan opet-
tajankouluttajia paikallisella 
opettajankoulutuslaitoksella. 
Ohjelmaa ovat rahoittaneet 
pääasiassa Euroopan unioni 

sekä Sveitsi ja Iso-Britannia.
Ohjelma syntyi Eritrean 

hallinnon aloitteesta. Hallinto 
huolestui nuorista eritrealaisis-
ta, jotka lähtevät hengenvaaral-
liselle matkalle Libyasta meren 
yli Italian Lampedusa-saarel-
le. Esimerkiksi ”Lampedusan 
onnettomuudeksi” nimetyssä 
haaksirikossa lokakuussa 2013 
hukkui 300–400 ihmistä, pää-
osin eritrealaisia, somalialaisia 
ja ghanalaisia.

Eritrean hallinnossa tunnet-
tiin Pekka Haavisto, joka oli 
vieraillut maassa muun muassa 
toimiessaan EU:n Sudanin-lä-
hettiläänä. Kirkon Ulkomaa-
navun hallituksessa toiminut 
poliitikko puolestaan tiesi jär-
jestön koulutuspainopisteen ja 
auttoi yhteistyön alkamisessa.

”Tietysti aina punnitaan riskit 
ja hyödyt, ja arvioidaan, ovatko 
tavoitteet linjassa KUA:n stra-
tegian kanssa. Sitten aletaan et-
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siä rahoitusta”, Sara Haavisto 
kuvailee maaohjelman perus-
tamista.

”KUA:ssa päädyttiin siihen, 
että koska Eritreassa ei ole mui-
ta kansainvälisiä järjestöjä pai-
kalla, oli tärkeää mennä sinne.”

Maavastaavan tehtävässä 
Haavisto on vastannut myös 
hankkeiden taloudesta ja laa-
tutyöstä. Muilla aluevastaavilla 
voi olla vastuullaan useampi 
maaohjelma ja niillä puolestaan 
erilliset talous-, laatu- ja seu-
rantavastaavat. Monitahoisessa 
roolissaan Haavisto onkin mat-
kustanut eri puolilla maailmaa 
järjestetyissä workshopeissa 
– työseminaareissa, joissa eri 
hankkeiden vastuuhenkilöt 
suunnittelevat ja seuraavat toi-
mintaa yhdessä.

Tällaisessa kehittämistyössä 
on kyse myös kehitysyhteis-
työn hallintokuluista eli niistä 
rahoista, joista lahjoittajat ovat 
yleensä erityisen kiinnostunei-
ta. Haavisto ottaa aiheen esille 
korostaakseen, että hallinnon 
kuluja seurataan tarkasti. Toi-
saalta toiminnan seurannan ja 
laadun – eli hallinnon – avulla 
varmistetaan, että lahjoitus-
rahat vaikuttavat ja hankkeet 
toimivat kuten pitääkin. Tähän 
sisältyy esimerkiksi se, ettei toi-
minta aseta paikallisia vaaraan 
tai huonoon asemaan.

”Se on vastuuta lahjoittajille 
ja se vaatii rahaa ja hallintoku-
luja.”

KUA on saanut ensimmäi-
senä suomalaisjärjestönä Core 
Humanitarian Standard -serti-
fikaatin. Kansainvälinen stan-
dardi asettaa periaatteet huma-
nitaarisen ja kehitysyhteistyön 
laadun ja vaikuttavuuden mit-
taamiselle ja kehittämiselle.

Politiikka auttaa 
ymmärtämään
Työ Kirkon Ulkomaanavulla 
on Haaviston mukaan luon-
tevaa jatkoa aiemmalle po-

liittiselle ja työuralle. Hän on 
opiskellut Helsingin yliopis-
tossa Lähi-idän tutkimusta 
ja kehitysmaatutkimusta ja 
työskennellyt muun muassa 
Vasemmistonuorten Palestii-
na-kehitysyhteistyöhankkeen 
koordinaattorina. Kiinnostus 
kansainväliseen solidaarisuus-
toimintaan vei myös Euroopan 
vasemmistopuolueen Palestii-
na-työryhmään ja kehityspoliit-
tiseen toimikuntaan.

”Kun olen ollut politiikassa, 
en ole erottanut sitä muusta elä-

mästä, enkä nytkään erota vaan 
näen kaiken yhtenä jatkumona. 
Kansainvälinen solidaarisuus, 
oikeudenmukaisuuden edistä-
minen ja epätasa-arvon poista-
minen liittyvät teemoina sekä 
politiikkaan että kehitysyhteis-
työhön. Tämä on nyt minun ta-
pani vaikuttaa näihin asioihin.”

KUA:n palvelukseen Haavis-

to tuli vuonna 2016 varainhan-
kinnan johtajan assistentiksi. 
Vuoden 2018 alusta alkoi työ 
Eritrea-ohjelmassa.

Politiikassa toimiminen on 
antanut kehy-tehtäviin taidon 
analysoida yhteiskunnallista ti-
lannetta laajemmin. ”Ajan her-
molla” oleminen on Haavistol-
le tärkeää.

”Kun teki Palestiina-työtä 
Vasemmistonuorissa tai Icah-
dissa (kansainvälinen ihmisoi-
keusjärjestö) vapaaehtoisena, 
siinä oli tosi tärkeää tietää, mitä 

tapahtuu, jotta pystyi reagoi-
maan, järjestämään mielenosoi-
tusta tai kirjoittamaan kannan-
ottoja. Huomaan, että seuraan 
jatkuvasti Eritreaan liittyvää 
uutisointia ja välitän uutisia kol-
legoille. Pyrin ymmärtämään 
yhteiskuntaa ja poliittista jär-
jestelmää, miten se on päätynyt 
sellaiseksi kuin se nyt on.”

Israel–Palestiinan tilanteen 
seuraaminen on myös opetta-
nut, että asiat eivät ole mustaval-
koisia vaan monimutkaisia. Mitä 
enemmän asiaan perehtyy, sitä 
vähemmän tuntee tietävänsä.

Muitakin poliitikkoja KUA:s-
sa toimii. Esimerkiksi vih-
reiden ensimmäisen kauden 
kansanedustaja Inka Hopsu 
siirtyi eduskuntaan järjestön 
palveluksesta. Hopsu on myös 
Espoon kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja, Haavisto va-
semmistoliiton ensimmäinen 
varavaltuutettu.

Kollegoita on eri ammateis-
ta, kulttuureista ja uskonnoista, 
mutta Haavisto pitää järjestön 
arvopohjaa kaikkia yhdistävänä 
tekijänä. Hänelle KUA:n stra-
tegiaan kirjatut lähimmäisen-
rakkaus ja oikeudenmukaisuus 
tarkoittavat samaa kuin vasem-
mistolaisten hellimä solidaari-
suus.

”Ri ippumatta  ihmis ten 
taustasta, uskontokunnasta ja 
kansallisuudesta, me tehdään 
heidän kanssaan yhteistyötä. 
Nykyään ei enää puhuta kehi-
tysavusta ja avunsaajista, vaan 
kehitysyhteistyöstä ja hyödyn-
saajista, paikallisista kumppa-
nijärjestöistä”, Haavisto sanoo.

”Samoin Vasemmistonuoris-
sa lähtökohtana oli, että tehtiin 
yhdessä palestiinalaisen kump-
panijärjestön kanssa. Me tuet-
tiin toimintaa siten, miten se oli 
suomalaisena mahdollista, ja he 
tunsivat kontekstin ja tekivät 
sen, mitä osasivat parhaiten.”

Myös jär jestötoiminnan 
kääntöpuoli on samanlaista 
kehitysyhteistyössä kuin poli-
tiikassa. ”Kovalla palolla ja pal-
jolla sydämellä” tehty työ voi 
heijastua negatiivisesti omaan 
hyvinvointiin.

Uskopohjaisuus  
avaa ovia
Oikeusperustaisena järjestönä 
KUA painottaa toiminnassaan 

Haavisto pitää 
järjestön arvopohjaa 
kaikkia yhdistävänä 

tekijänä. Hänelle KUA:n 
strategiaan kirjatut 

lähimmäisenrakkaus 
ja oikeudenmukaisuus 
tarkoittavat samaa kuin 

vasemmistolaisten 
hellimä solidaarisuus.
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oikeutta rauhaan, toimeen-
tuloon ja koulutukseen. Se 
määrittelee itsensä myös us-
kopohjaiseksi järjestöksi, joka 
kunnioittaa kumppaniensa ja 
työntekijöidensä vakaumuksia 
eikä tee siis lähetystyötä. Järjestö 
on poliittisesti sitoutumaton ja 
hallinnollisesti säätiö, jonka hal-
lituksen valitsee kirkkohallitus.

Jos Eritrea-ohjelman synty 
kertoo jotain suomalaisuuden 
arvostuksesta, uskopohjaisuus-
kin avaa ovia. Haaviston mu-
kaan sillä on merkitystä erityi-
sesti rauhantyössä.

”Jos miettii ihmisten mie-
likuvia siitä, miten vaikkapa 
Lähi-idässä suhtaudutaan kris-
tittyihin ja kristillisiin järjestöi-
hin, niin meidän kokemuksen 
mukaan ja meidän alalla siitä 
on sielläkin hyötyä. Yhteis-
kunnissa, joissa uskonnoilla on 
vahvempi rooli kuin Suomessa, 
ajatellaan, että meillä on ”arvot 
kohdillaan” enemmän kuin jär-
jestöillä, joilla ei ole uskonnon 
kautta tulevaa arvopohjaa.”

Uskopohjaisuus auttaa myös 
verkostoitumaan muita uskon-
suuntia edustavien kumppanien 
kanssa. Esimerkiksi juuri Erit-
reassa uskonnollisten yhteisöjen 
rooli korostuu, kun muuta kan-
salaisyhteiskuntaa ei juuri ole.

Omassa työssään Haavisto ei 
ole juurikaan tekemisissä kir-
kon kanssa. Osa rahoituksesta 
tulee seurakunnilta, ja järjes-
töllä on yhteistyöstä vastaavia 
työntekijöitä. Haavisto on ai-
emmassa tehtävässään vierail-
lut seurakunnissa esimerkiksi 
Yhteisvastuu-kampanjan kou-
lutuksissa.

Uskopohjaisuus ja työnan-
tajan kirkollinen identiteetti 
herättävät keskustelua kollegoi-
den kesken. Se on ollut Haa-
viston mielestä positiivista ja 
virkistävää.

”Ei tarvi tuntea olevansa 
yksin minkään ajatuksen kans-
sa.”  n

Yhteistyö  
ei tee vahinkoa
Yksisuuntainen kehitysapu on muuttunut kehitysyh-
teistyöksi, mutta yhteistyön osapuolten tasavertaisuus 
ei ole taattua. Tasa-arvoisuutta uhkaa muun muassa 
niin sanottu valkoisen pelastajan kompleksi.

Ilmiö viittaa valkoisiin hyväntekijöihin, jotka toimi-
vat itsekkäistä syistä. Valkoinen pelastaja imee huo-
mion itseensä ja omaan kokemukseensa ei-valkoisten 
ihmisten ja heidän todellisen tilanteensa kustannuksel-
la. Ilmiössä kehittyvät maat ja niiden asukkaat nähdään 
passiivisina autettavina.

Kirkon Ulkomaanapu torjuu haitallista ilmiötä Do 
no harm -käytänteellä (älä tee vahinkoa), Sara Haa-
visto kertoo. Maaohjelmista tehdään riskianalyysit sen 
arvioimiseksi, miten järjestön läsnäolo vaikuttaa maan 
paikallisiin ihmisiin ja onko mahdollista, että yksilöt 
joutuvat vaaraan sen toiminnan vuoksi.

Varainhankinnan osalta kysymys on mutkikkaampi, 
sillä lahjoittajat haluavat nähdä, miten lahjoitusrahat 
vaikuttavat ihmisten elämään.

”Siihenkin on ohjeistuksia, jotka määrittelevät esi-
merkiksi sitä, miten hyödynsaajia voidaan käyttää ku-
vissa”, Haavisto kertoo.

Eritrean maaohjelmassa, jossa Haavisto itse työsken-
telee, ei esimerkiksi juuri näytetä viestinnässä ihmisten 
kasvoja. Yleisesti ohjeistusten tarkoituksena on se, ettei 
kuvaaminen saa aiheuttaa ihmisille haittaa.

Tehokkaimmin valkoisen pelastajan kompleksia tor-
jutaan tekemällä aitoa kehitysyhteistyötä. Suurin osa 
ohjelmien työntekijöistä kohdemaissa on paikallisia 
asiantuntijoita. Hankkeisiin matkustavat länsimaalaiset 
eivät ole automaattisesti muita paremmissa asemissa 
vaan ammattitaito ratkaisee työnjaon, Haavisto sanoo.

”Oikeusperustaisena järjestönä lähtökohta on hyö-
dynsaajien tarpeet. Meidän järjestöltä ei tule haitallisia 
stereotypioita vahvistavia kauhukuvia kurjuudesta.”


