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Ulkomaat
YK:n kehitystavoitteet

Kansainvälinen apu

Keskiluokan kasvu tyrehtyy idässä

125 miljoonaa ihmistä hädässä

Viime vuonna umpeutuneisiin
YK:n kehitystavoitteisiin kuului köyhyyden puolittaminen.
Se onnistui, koska moni köyhä
pystyi nousemaan keskiluokkaan. Seuraava tavoite, äärimmäisen köyhyyden poistaminen vuoteen 2030 mennessä,
voi osoittautua vaikeammaksi.
YK:n kehitysohjelman UNDP:n
tuore selvitys paljastaa, että vauhdikas keskiluokkaistuminen on

Maailmassa on nyt 125 miljoonaa ihmistä kansainvälisen avun
tarpeessa, YK arvioi. 20 miljoonaa on paossa ulkomailla, 40
miljoonaa evakossa kotimaassa ja 65:tä miljoonaa uhkaa kuivuuden aiheuttama nälänhätä.
Pelkästään YK:n humanitaarisen avun toimiston apua tarvitsee tänä vuonna 90 miljoonaa ihmistä.
– Me YK:ssa yritämme saada

nyt hiipunut varsinkin Itä-Euroopassa ja Keski-Aasiassa. Vuosina
2001–2013 Itä-Euroopan ja Keski-Aasian keskiluokka paisui 33
miljoonasta 90 miljoonaan henkeen ja köyhyydessä eli alle 1,25
dollarilla päivässä elävien määrä supistui 46:sta 5 miljoonaan.
– Nyt saavutukset ovat uhan
alla, sanoo UNDP:n Euroopan
ja IVYn alueen johtaja Cihan
Sultanoğlu.

Taustalla vaikuttavat raaka-aineiden hintojen lasku ja Euroopan, Venäjän sekä lähialueiden
heikko talouskehitys, joka vähentää työtilaisuuksia ja kutistaa siirtolaisten rahalähetyksiä.
Tutkimuksen mukaan Albanian, Azerbaidzhanin, Georgian,
Kirgisian ja Tadžikistanin työvoimasta jo puolet on ”haavoittuvaa” eli vailla mitään turvaa
ja alttiina menettämään työnsä.

maailman tiedostamaan tilanteen. Tarvitsemme vuosittain
13–18 miljardia euroa lisärahoitusta noiden ihmisten auttamiseen, sanoo YK:n yleiskokouksen tanskalainen puheenjohtaja
Mogens Lykketoft.
Tarvittava summa ei ole suuri
suhteutettuna koko maailman
kansantuotteeseen, joka on lähes 70 000 miljardia euroa vuodessa, muistuttaa YK:n pääsih-

teeri Ban Ki-moon.
Ban pitää maailman auttamiskyvyn ja -halun kannalta rohkaisevana sitä, että Syyrian pakolaisille luvattiin lähes kymmenen
miljardia euroa apua helmikuussa järjestetyssä tukijoiden kokouksessa. Banin mukaan hänen
yhdeksän vuotta kestäneellä pääsihteerikaudellaan ei ole aiemmin saatu kokoon näin mittavaa
tukisummaa yhdessä päivässä.

Nepalin jälleenrakennus

Lyhyesti

Tuhannet viettävät talven teltoissa

Lähes vuoden
avaruusasemalla
olleet palasivat

Washington

Vuoden 2015 huhtikuun maanjäristys tuhosi yli 800000 kotia, joista vasta murto-osa on pystytetty
uudelleen. Ulkomailta on tullut paljon lahjoituksia, mutta poliittiset kiistat ovat hidastaneet avun jakamista.
Kathmandu
Teksti: Anna Saraste
Kuvat: Anna Tervahartiala
Kathmandun vanhimpiin temppeleihin kuuluvan Bouddhanathin läheisyydessä sijaitsee 80
perheen telttaleiri. Toukokuun
alussa maanjäristyksen jälkeisinä päivinä leirille saapui tuhat
ihmistä. Suurin osa perheistä oli
Sindhupalchokin maakunnasta, joka on yksi maanjäristyksen pahiten tuhoamista alueista.
Nyt Bouddhanathin telttaleiri on kutistunut. Jäljelle jääneet perheet ovat niitä, joiden
asuinalueilla esiintyy edelleen
vaarallisia maanvyöryjä tai jotka odottavat rahaa kotiensa jälleenrakennukseen.
Kuuden lapsen äiti Goma Karki saapui Kathmanduun perheen menetettyä kaiken omaisuutensa maanjäristyksessä.
– Olemme toistuvasti pyytäneet hallitukselta apua, tuloksetta. Emme osaa odottaa
viranomaisilta enää mitään,
Karki sanoo.
Perheen talo, kuten 90 prosenttia Sindhupalchokin rakennuksista, tuhoutui täysin. Väliaikaisena ratkaisuna he voisivat ostaa
paikallishallinnolta 15 000 Nepalin rupialla (noin 150 eurolla)
aaltopeltiä asumuksen rakentamiseen. Merkittävä jälleenrakennusapu, jota poliitikot kaavailevat
200 000 rupian edestä jokaiselle
perheelle, näyttäytyy toistaiseksi
vain tyhjänä lupauksena.
Bouddhanathin leiri on yksi
niistä tuhansista, joissa maanjäristyksen uhrit värjöttelevät
tänä talvena eri puolilla Nepalia. Huhtikuun 25. päivänä
2015 vuoristovaltiota ravisuttanut maanjäristys riisti liki 9 000
ihmisten hengen. Lisäksi noin
20 000 ihmistä loukkaantui ja
yli 800 000 kotia tuhoutui.
Kansainväliset järjestöt ja Nepalin kansalaisyhteiskunta reagoivat katastrofiin nopeasti. Eri
tahot lahjoittivat tuhoalueen
jälleenrakennukseen yhteensä
4,1 miljardia dollaria (3,8 miljardin euroa). Suurimpia lahjoittajia ovat Nepalin naapurimaat
Kiina ja Intia sekä Maailmanpankki ja Aasian kehityspankki. Suomen ulkoministeriö tuki maanjäristyksen uhreja yli 3
miljoonalla eurolla, ja vähän yli
2 miljoonaa euroa kerättiin lahjoituksina suomalaisten kansalaisjärjestöjen kautta.
Unicefin Nepalin maatoimiston vesi- ja sanitaatiotyön
johtajana työskentelevä Antti
Rautavaara kertoo, että suomalaisilla kehitysyhteistyövaroilla oli viime vuosina luotu
valmiussuunnitelma maanjäristyksen varalle.
– Kaikki sanitaatioapu, joka
liikkui Unicefilta ensimmäisen
kahden viikon aikana järistyksen jälkeen, oli käytännössä Suomen maksamaa. Valmistautuminen mahdollisti kansainvälisesti esimerkillisen onnistuneen katastrofiavun, Rautavaara
kuvailee.
Noin kymmenen kuukautta järistyksen jälkeen katastrofiavun
olisi pitänyt jo kauan sitten tehdä tietä jälleenrakennukselle.
Nepalin hallitus muodosti ke-

 merikkalaisastronautti
A
Scott Kelly ja venäläiskos
monautti Mihail Kornijenko laskeutuivat keskiviikkona Kazakstaniin oltuaan
avaruudessa 340 päivää.
Kelly on matkan jälkeen
pisimpään avaruudessa
ollut amerikkalainen.
Kellyn ja Kornijenkon tavanomaista pidempi oleskelu Kansainvälisellä avaruusasemalla ISS:llä antaa
tietoa siitä, miten pitkät
avaruuslennot vaikuttavat
ihmiskehoon. Lisäksi tutkijat pääsevät vertaamaan
Kellyn ja hänen Maassa olleen identtisen kaksoisveljensä testituloksia.
Maahan palasi myös kosmonautti Sergei Volkov, joka ehti olla ISS:llä yli viisi
kuukautta.
Kaikkien aikojen pisin
avaruuslento on venäläisten nimissä. Valeri Poljakov oli avaruudessa yhtäjaksoisesti 437 päivää.

Saksa

Facebook joutui
viranomaisten
hampaisiin

Kathmandussa Bouddhanathin temppelin lähelle nousi maanjäristyksen jälkeen kotinsa menettäneiden ihmisten telttaleiri. Järistyksen jälkeen leirissä asui jopa 1 000 ihmistä, ja siellä on yhä noin 80 perhettä.

Saksan kilpailuviranomaiset ovat aloittaneet tutkinnan Facebookista. Kilpailuvirasto Bundeskartellamt
aikoo selvittää, onko yhteisöpalvelu käyttänyt hyväkseen määräävää markkinaasemaansa rikkoakseen
Saksan tietosuojamääräyksiä. Viranomaiset mainitsevat ehdot, jotka Facebookin
käyttäjän on hyväksyttävä.
Ne antavat Facebookille oikeuden kerätä ja hyödyntää käyttäjää koskevia tietoja. Saksalaisviranomaiset
arvelevat, että kansalaisten
on vaikea ymmärtää ja arvioida ehtojen vaikutusta.
Bundeskartellamtin mukaan Facebook kerää eri
lähteistä valtavan määrän
henkilökohtaisia käyttäjätietoja. Niillä se pystyy auttamaan mainostajia kohdentamaan tarkemmin
mainontaansa.

Bryssel

EU:n Juncker
lähdössä
Venäjälle

Goma Karki menetti kotinsa Nepalia huhtikuussa ravistelleessa
maanjäristyksessä. Kathmandussa telttaleirissä asuva kuuden lapsen äiti on päättänyt jäädä toistaiseksi pääkaupunkiin, jotta hänen
lapsensa pääsisivät kouluun.

Olemme toistuvasti pyytäneet
hallitukselta apua,
tuloksetta. Emme
osaa odottaa
viranomaisilta
enää mitään.

”

Goma Karki

säkuussa 2015 kansallisen jälleenrakennuskomitean, jonka
on tarkoitus jakaa jälleenrakennukseen tarkoitetut varat sekä

suunnitella maanjäristyksiä nykyistä paremmin kestäviä taloja.
Komitean johtopaikasta syntyi kuitenkin välittömästi kinaa
hallituspuolueiden välillä. Pääministeri Sushil Koiralan alun
perin tehtävään nimittämä Govinda Raj Pokhrel ei kelvannut
maolaispuolue UCPN(M):lle.
Jälleenrakennuskomitean toiminta estyi joulukuun loppuun
asti, jolloin komitealle valittiin
uusi johto. Nyt komiteaa vetää
poliitikassa ennestään varsin
tuntematon insinööri Sushil
Gyawali, joka on luvannut kiirehtiä maanjäristyksen uhrien

Aariya, 8, leikkii Patanin kujilla. Vaikka maanjäristyksen jälkeiset rauniot on siivottu kaduilta, rakennuksia tukevat paksut puupilarit muistuttavat katastrofista. Suurin osa Aariyan perheen talosta romahti, ja
yhdeksänhenkinen perhe asuu nyt yhden huoneen asunnossa.
auttamista.
Jälleenrakennuskomitea on
silti auttamattomasti myöhässä aikataulusta. Jo joulukuussa
nepalilaislehdet otsikoivat, että
20 ihmistä Thokarpassa, Gorkhassa ja Sindhupalchokissa oli
kuollut kylmyyteen kunnollisten asumusten puutteen takia.
Poliittisen prosessin lisäksi jälleenrakennusta on vaikeuttanut Intian epävirallinen
kauppasaarto, josta Keskisuomalainen uutisoi tammikuussa
(12.1.). Kauppasaarron takia monia tärkeitä rakennustarvikkeita

ei pääse Nepaliin. Myös avustusjärjestöjen toiminta on vaikeutunut kauppasaarron takia, kun
ruokaa ja lääkkeitä kuljettavat
helikopterit ja kuorma-autot eivät saa tarpeeksi polttoainetta.
Maanjäristyksen vuosipäivään
on enää alle kaksi kuukautta, ja
lahjoittajatahot sekä kansalaisjärjestöt arvioivat silloin kriittisesti, miten pitkälle jälleenrakennuksessa on edetty. Muun
muassa Aasian kehityspankki
on varoittanut, ettei sen varoja ole mahdollista käyttää jälleenrakennukseen enää vuoden
2016 jälkeen.

Historiallinen Patanin aukio Kathmandussa kuuluu Unescon maailmanperintökohteiden listalle, ja sen vanhimman rakennuksen arvioidaan olevan jopa 500 vuotta vanha. Linnuille ruokaa myyvän naisen
takana oleva temppeli selvisi maanjäristyksestä.

Antti Rautavaara on Unicefin Nepalin maatoimiston vesi- ja sanitaatiotyön johtaja. Nepalissa myös maanjäristyksen aikana työskennellyt Rautavaara arvioi järistyksen jälkihoidon kestävän 2–3 vuotta.

EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker
harkitsee vierailua Venäjälle, kertoo Wall Street
Journal. Junckerin matka
suuntautuisi Pietarin talousfoorumiin. Jos vierailu
toteutuu, kyseessä on ensi kerta, kun korkeatasoinen EU-johtaja vierailee
Venäjällä Ukrainan kriisin alettua.
EU-maiden presidenttejä, muun muassa Suomen
Sauli Niinistö, on vieraillut Venäjällä Ukrainan kriisin alkamisenkin jälkeen.
EU:n korkein johto on kuitenkin vältellyt vierailuja.
Vierailu järjestetään kesäkuussa juuri ennen kuin
EU-maat päättävät, jatkavatko ne Venäjän vastaisia
talouspakotteita. Pietarin
tapahtumaan kokoontuu
sekä Venäjän että ulkomaiden talouspäättäjiä. Yhdysvallat on neuvonut ulkomaalaisia välttämään tapahtumaan osallistumista.

