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DISKUSSION
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NIINA MÄKI: NYCKFULLT BISTÅND
		
LÄMNAR DE FATTIGASTE UTAN HJÄLP
mera pengar. Senast biståndet skars ned så
FINLÄNDARNA vill hjälpa.
här mycket under en depression dröjde det
Enligt en undersökning
över 20 år innan finansieringen igen nådde
som utrikesministeriet lät
ens samma nivå. Regeringen har förbundit
göra våren 2017 anser 85
sig vid målet 0,7 på lång sikt men skjuter i
procent av finländarna att
praktiken över ansvarat på kommande regerutvecklingssamarbetet är
viktigt. Att minska fattigingar.
domen och ojämlikheten och förverkliga de
mänskliga rättigheterna skapar en rättvisare
TYNGDPUNKTEN inom det finländska biståndet
och stabilare värld och det är till nytta också
har på senare år flyttats mot den privata
för oss finländare. Vi lever inte
sektorn. Man försöker lösa
helt isolerade. Biståndet är en
finansieringsunderskottet
del av den moderna utrikespoför de hållbara utvecklingsFöretagens
litiken. Det vittnar också om ett
målen genom att överföra en
penningströmmar
globalt ansvarstagande.
allt större del av biståndet till
når inte kvinnor,
företag. Regeringen beslöt
handikappade och barn
NÄSTA REGERING har mycket att
flytta 130 miljoner av biståndet
reparera i fråga om utvecktill finansieringsinvesteringsom har det sämst
lingssamarbetet. Finland skar
ar. Det är cirka 15 procent av
ställt.
ner sitt bistånd mitt under en
Finlands hela bistånd. År 2016
av historiens största humanigick finansieringen nästan helt
tära kriser. Vi står nu längre
till utvecklingsfinansieringsän någonsin från att fylla vårt löfte att ge 0,7
bolaget Finnfund. I fjol kanaliserades medlen
procent av bruttonationalprodukten till utframför allt via IFC, Världsbankens finansievecklingssamarbete. Det finländska biståndet
rare för den privata sektorn. Även om det i
sjönk drastiskt från nivån på 0.55 procent år
regeringsprogrammet finns en fin skrivning
2015. I år har vi budgeterat 886 miljoner euro
om att stärka u-ländernas egen företagsamför biståndet, vilket motsvarar uppskattningshet och beskattning, satsas största delen av
vis 0,38 procent av BNP.
resurserna i praktiken på att locka finländska
Nedskärningarna av biståndet sades vara
företag med i biståndsarbetet.
tillfälliga med hänvisning till det dåliga ekoFöretagens penningströmmar når inte
nomiska läget i Finland. Då ekonomin igen
kvinnor, handikappade och barn som har det
har börjat växa, tycks det ändå inte finnas
sämst ställt. FN:s handels- och biståndskon-
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ferens UNCTAD uppskattar att bara cirka två
procent av företagens globala utlandsinvesteringar går till de fattigaste länderna. Även om
det i och för sig är viktig att stöda företagsverksamheten, behövs samtidigt också utbildning, hälsovård och demokrati. De byggs
med traditionellt utvecklingssamarbete. En
stark demokrati och ett aktivt medborgarsamhälle gagnar också företagen.

målet 0,7 procent före år 2030. För att få slut
på svängningarna i biståndspolitiken under
olika regeringsperioder, bör Finland överväga
att slå fast en långsiktig grund för biståndet.
Det mest bindande sättet vore att stifta en
biståndslag på samma sätt som Storbritannien, Belgien och Island. En lag är egentligen
det enda sättet att fastställa riktlinjerna för
biståndspolitiken över regeringsperioderna.
Erfarenheterna från andra länder visar att en
EN NYCKFULL OCH OFÖRUTSÄGBAR
lag har skapat kontinuitet och
biståndspolitik tär på resurökat parlamentets deltagande.
serna, eftersom man måste
Oberoende av om Finlands
Enbart nedskärningarna
satsa mera tid på att ständigt
bistånd i fortsättningen
av medborgar
anpassa verksamheten i stället
regleras av en lag, en redogöorganisationernas
för att effektivera den. Både
relse eller något annat, bör det
bistånd har lämnat
människorna i u-länderna och
bygga på våra internationella
Finlands internationella rykte
överenskommelser. De mänsköver en miljon
som en pålitlig partner blir
liga rättigheterna, målen för
människor utan hjälp.
lidande. Enbart nedskärninghållbar utveckling, klimatavtalet i Paris och de förbindelser
arna av medborgarorganisavi gjort i fråga om biståndets
tionernas bistånd har lämnat
storlek och kvalitet är utmärkta ramar. Fråöver en miljon människor utan hjälp. Den
andel av biståndet som riktas till de fattigaste
gan är om vi vill övergå från vackra ord till de
länderna har sjunkit under 0,2 procent av
handlingar som verkligen behövs?
BNP som vi lovat internationellt. Ännu år
2015 gick 0,22 procent av BNP inom Finlands
NIINA MÄKI ÄR expert på biståndsfinansiering vid Kepa och har
bistånd till de fattigaste länderna. I år är
tidigare arbetat bl.a. i Mocambique och Kina. Hon följer med
siffran 0,16 procent.
biståndspolitiken och försöker få beslutsfattarna att göra världen
VAD BORDE ALLTSÅ FÖRÄNDRAS? Lösningarna är
enkla, men kräver politisk vilja. Regeringen
bör uppgöra en tydlig vägkarta för att nå

bättre. Hon anser det viktigt att Finland bär sitt globala ansvar och
tryggar finansieringen av målen för hållbar utveckling

EMMAUS HELSINGFORS WEBBPLATS FÖRNYAS UNDER VÅREN OCH SOMMAREN. Sidorna följer i fortsättningen
Emmaus Internationals visuella uttryck. Denna förändring har redan gjorts för Emmaus Nyheters del. Webbplatsens struktur
ändras, men där finns fortfarande samma innehåll. Efter förnyelsen är det lättare att upprätthålla sidorna. Det betyder att fler
emmausmänniskor kan delta i denna uppgift.
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HÄNT

PÅ KOMMANDE

Kommande evenemang
INFÖR JULEN gav Europeiska socialfonden
ett tvåårigt projektstöd åt Helsingfors Diakonissanstalts och Emmaus Helsingfors samarbetsprojekt för att sysselsätta invandrare
som har det sämst ställt. Pilot för projektet är
en arbetspool, som i första hand sysselsätter
romer och drivs av andelslaget Työtä ja toivoa
(Arbete och hopp).
I BÖRJAN AV ÅR 2018 inledde Helsingfors
Diakonissanstalt och Emmaus Helsingfors ett
fadderbyprojekt i Bulgarien.

EMMAUS FINLANDS ÅRSMÖTE hölls i Kepas
utrymmen i Helsingfors 3.2.2018. Maria Dorofte
och Anca Enache berättade om arbetspoolen och
gav hälsningar från fadderbyprojekt i Rumänien
och Bulgarien.
Martha Hannus, de finländska emmausgruppernas representant i Emmaus Europa, berättade
om organisationens arbete med cirkulärekonomi.
Ulla Hoyer fortsätter som ordinarie styrelsemedlem och Ulla Siljander valdes till suppleant i
styrelsen för Emmaus Finland.

21.4. “Det är skillnad på folk och folk”:
Emmaus med på Finlands Socialforum på
Arbis med ett seminarium om arbetspoolen.
23.4. Föreningens vårmöte.
19.5. Gatufestival i Arabia.
26-27.5. Världen i byn.
Vi har ett infobord på Möjligheternas torg
och försäljning i eget tält.
22.-23.9. Emmaus Finland håller
seminarium i Helsingfors.

FOTO: HEIKKI AHAVA

AV INTÄKTERNA

JAG fick tillfälle att åka till Holland i juli 2017
för så kallat utbyte i en Emmaus-kommunitet.
Resan var mycket lärorik och utmanande.
Kommuniteten Emmaus Haarzuilens i Utrecht
är lika gammal som Emmaus Helsingfors. Den
är stor i fråga om både volym och kundkrets.
Skaran av frivilliga är trevligt brokig. I kommuniteten bodde under sommaren ca 14 personer.
Emmaus Haarzuilens samarbetar med lokala,
sydamerikanska och ukrainska partner.
På egen hand bekantade jag mig med två
andra kommuniteter i Utrecht och Emmaus
Feniks i Tegelen.
Jag rekommenderar sådant utbyte varmt!
www.emmaus-utrecht.nl

GES ÖVER

130 000

”UTBYTESELEV”
I EMMAUS HAARZUILENS

T E X T : I R A I I D A L U K K A -D E G R O O T

€

ÅRLIGEN TILL
SAMARBETSPROJEKT.

VI DONERAR

2000

ALLA HJÄRTANS DAG 2018 firades igen på loppmarknaden i Vallgård tillsammans med våra vänner
från Karis-Lojo. Anna Sammalkorpi ackompanjerade allsång.
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KLÄDER OCH SAKER TILL
BEHÖVANDE. EN LITEN DEL
I DÅLIGT SKICK SORTERAS
SOM AVFALL.

FOTO: LEENA MIKKILÄ-HUTTUSEN

Alla hjärtans dag

KOLLIN
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SAMARBETSPARTNER

BYN BHOLUNG
BYGGS UPP PÅ NYTT
Den 25 april 2015 kl 6.11 finsk tid
drabbades Nepal av den kraftigaste
jordbävningen på 100 år. Den följdes
av många efterskalv, det starkaste
12.5 kl 7.05. Skalven åstadkom stor
förödelse. Antalet dödsoffer var nästan
10 000, av vilka största delen dog
under raserade hus.
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TEXT P A A V O LO U N E L A | F OT O K A A R I N A S Ä I P P Ä , T U L A K A N D E L O C H
DA NA K OS HA TR U S T

Just från detta jordbävningsområde kom Tula
Kandel, som åren 2002-2003 arbetade hos Emmaus inom ramen för Kepas volontärprogram
(ETVO). Hans hemby är Bholung i landskapet
Kavre 70-80 kilometer öster om Katmandu,
det vill säga 1-2 dagsresor till fots. Vi fick snart
höra att Tulas familj hade klarat sig oskadd,
men att 143 hus i byn med 900 invånare helt
eller delvis hade förstörts.

Byggnader förstörda i jordbävningen i
Bholung 2015.

VÄNSTRA SIDAN:

OVAN: Då det inte fanns vägar måste man bära bygg
nadsmateriale.

Domare och
grundlags
formulerare
Efter volontäråren har
en grupp emmausmänniskor, i första hand
Marita Uunila men
också bland andra Kaarina Säippä, Eeva-Sisko
Tula Kandel.
Veikkola och undertecknad stått i kontakt
med Tula. Privat stödde vi hans studier vid
universitetet i Katmandu och han utbildade sig

till domare. I huvudsak finansierade han sina
studier med att arbeta som fjällguide.
Sedan Tula avslutade sina studier har han
varit med om att utforma grundlagen i Nepal
och arbetat som advokat och inom sin brors
resebyrå som utfärdsguide i fjällen. Han har
hela tiden hållit kontakt med sin hemby. Redan
under studietiden verkade han samhälleligt för
att förbättra förhållandena för daliter och andra
minoriteter, för kvinnor och barn och numera
också för handikappade, då han själv har ett
handikappat barn. Han var också med om att
skriva in de mänskliga rättigheterna i grundlagen, eftersom han kände till de internationella
människorättsstadgandena. Han fick till och
med mig att läsa utkast till grundlagen.
Kaarina Säippä besökte Tula i Katmandu
och hans hemby år 2003. Jag kan aldrig glömma Kaarinas beskrivning av att gå över en djup
flodravin på en svajig hängbro. Min spontana
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fråga var, om hon inte var rädd, och Kaarina
svarade: ”Det var jag.”

Nödhjälp och nytt hopp
Tula började genast efter jordbävningen arbeta
för att hjälpa sin hemby. Också Emmaus och
många andra vänner till Tula i Finland ville
delta i arbetet. Emmaus sände genast 5000
euro via en tibetbuddhistisk biståndsorganisation och dessutom arrangerade vi små
vänskapsinsamlingar.
Tula kävi År 2016 besökte Tula Finland med
sin familj på ett bröllop i en vänfamilj. Samtidigt arrangerades en diskussion i det buddhistiska centret på Museigatan. Där berättade
Tula detaljerat om hur man först organiserade
nödhjälp, i vilken ingick bl.a. utdelning av ris
och utsäde, vattenreningsutrustning, tvål och
andra basförnödenheter. Man byggde tillfälliga utrymmen för människor och boskap, of8

tast av bambu och plåtskivor. Mer än en familj
kunde övernatta i samma utrymme.
Många fortsatte bo i de tillfälliga utrymmena resten av året 2015, också under de kalla
vintermånaderna. Då delade man ut varma
kläder och filtar, speciellt åt åldringar, barn
och gravida kvinnor. Tula hade med sig fotografier av raserade hus, nödinkvarteringen och
de vackra fjällvyerna. Många emmausaktivister
var på plats för att lyssna på honom.
I alla denna verksamhet hade Tula som
utgångspunkt att väcka livslust och hopp
i hembyn. Hoppet spreds säkert också till
grannbyarna. Dessutom betonade han ofta att
man först måste hjälpa de fattigaste och sämst
lottade som daliterna och särskilt beakta kvinnornas behov. Detta var inte självklart i Nepal.
Nu har det här mest blivit en berättelse om
Tula, men för mig hör vänskapen med Tula via
Emmaus i högsta grad ihop med förstörelsen

VÄNSTRA SIDAN:
OVAN:

Tula lagar frukost tillsammans med sin far.

TILL VÄNSTER:

i jordbävningen och hur ett nytt liv startade
efter den. Det öppnade ögonen för vad en
naturkatastrof innebär..

Hus, väg och skola
Före julen i fjol sände Emmaus 12 000 euro till
byn Bholung. På Tulas förslag förmedlades

Livet måste gå vidare mitt i förödelsen.

Övernattning hos farmor.

pengarna via organisationen VSSN (Volunteer
Service and Support Nepal, http://www.volunteer-nepal.org/), som bl.a. sköter utländska
volontärers vistelse i Nepal och bedriver olika
slags sociala projekt.
Tula har rapporterat att 67 hus ska byggas upp från grunden och 17 hus har redan
byggts. Enligt planen kostar ett hus 50 000
nepalesiska rupier (300 euro) och ägaren har
en självkostnad på 15 000 rupier. Det behövs
alltså 15 000 euro bara till att bygga upp husen.
Övriga kostnader har Tula inte redogjort för.
De frivilliga inom Emmaus har genom sitt
flitiga arbete gjort det möjligt att delta i ett fint
9

återuppbyggnadsprojekt efter inbördeskriget
och jordbävningskatastrofen i ett av världens
fattigaste länder!
Om den övriga utvecklingen i byn kan berättas att den fick elektricitet år 2015. Hur det har
att göra med jordbävningen vet jag inte. Men
omedelbart efter jordbävningen började man
bygga en väg för att lättare få fram byggnadsmaterial utan att vara tvungen att bära det hela
vägen. Bilderna visar vilket väldigt arbete det
är att bygga en väg i en brant bergssluttning.
Skolan i byn har byggts upp igen och klasserna
1-10 har sammanlagt 175 elever och 12 lärare,
av vilka två är kvinnor.

Grundlagsenliga val
Då Tula skulle åka hem år 2003 var han rädd att
åka tillbaka till kriget och utredde möjligheterna att stanna kvar i Finland som flykting. Slutligen följde jag honom till flygfältet och där fick
vi höra att situationen i Nepal hade blivit bättre.
Det gladde oss alla, men i själva verket återvände Tula mitt i kriget. Kaarina Säippä berättade
hur rädd han var att röra sig på staden och hur
han också blev förhörd av gerillan. I praktiken
försökte Tula samarbeta med båda parterna.
Fred slöts först år 2006. I november i fjol hölls
första delen av parlamentsvalet enligt den nya
grundlagen och det gick bra. I år arrangeras
dessutom lokalval. Det är en stor förändring,
men den har tagit över 10 år.
det vore om det inom Emmaus skulle
finnas intresse att åka för att bekanta sig med
landet Nepal vid foten av Himalaya!

VAD FINT

KIN A
NEPAL
I ND IE N
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ARBETSMYRA

L EENA HYRSKY-KOSENIUS

Emmaus gav mig
ett nytt liv
– Jag är glad varje
morgon, då jag får gå
till Emmaus, säger Leena Hyrsky-Kosenius,
deltidsanställd butiksansvarig för loppmarknaden på Drumsö. Leena är andra generationens arbetsmyra i
Emmaus. Hennes pappa Kauko ”Kake”
Hyrsky svarade länge för böckerna på
loppmarknaden.
– Pappa talade alltid om Emmaus, och
bara gott. Då hans ben började bli dåliga
gick jag med för att hjälpa honom.
Leena hade varit hemmamamma med
sex barn i över 20 år. Utan utbildning hade
hon svårt att få arbete. Eeva Ratinen, som
då var butiksansvarig, tog henne i arbetspraktik. I oktober 2014 frågade Emmaus
verksamhetsledare Anu Hyle om Leena
ville ta ansvar för butiken.
– Ansvaret var nog skrämmande, men
Anu sade att jag kunde utforma butiken
som jag själv ville ha den. I november blev
jag sedan anställd med sysselsättningsstöd.
– Att göra butiken sådan jag vill ha den
har varit litet som att leka hem och butik.
Man kan ställa fram fina saker på sådant
sätt och till sådant pris som man anser
vara bäst. Jag vill göra kunderna glada
över att hitta bra saker. Nöjda kunder låter
budet gå och vi får nya kunder.
Arbetet har burit resultat. Försäljningsintäkterna har fördubblats. År 2014 var de
75 000 euro, i fjol 142 000 euro.
– Resultatet beror framför allt på att jag
har hittat underbara frivilliga. Det är inte

många av de gamla som är kvar, men vi är nu
över 30. En del kommer regelbundet, de flesta
då det passar dem. De behöver inte ens anmäla
i förväg. Ibland är det trångt, men jag har aldrig
varit ensam på jobbet.
– Vi har inte längre arbetsplatsmöten, eftersom många upplevde dem för formella
och därför inte deltog. Det är kanske inte så
”demokratiskt”, men de frivilliga kan nog på
andra sätt ta upp förslag till diskussion och få
dem förverkligade. Arbetet är ”fritt självstyrt”,
var och en sköter sina uppgifter som den anser
bäst, fast jag har det sista ansvaret.
Många fruktade att metroarbetet skulle
minska försäljningen, men det gick tvärtom.
Nu då metron är färdig har kunderna ökat, i
synnerhet på lördagarna. I fjol hade man i januari 1100 kunder, i år 1500.
– Emmaus målsättning att hjälpa dem som
har det sämst är viktigt för mig. Men jag är en
vanlig, enkel människa, som inte vet så myck-

et om världen. Jag litar på att Emmaus styrelse
styr pengarna dit de behövs bäst. Jag ser som
min uppgift att skaffa pengar för behoven.
– Här i hemlandet ger loppmarknaden
som sådan hjälp åt många. Det finns gott om
åldringar och barnfamiljer på Drumsö. Emmaus ger dem en möjlighet att träffa andra
människor.
– Emmaus är inte bara en loppmarknad för
mig, det har en egen anda som jag inte kan
förklara. Det handlar om platsen, men framför allt om att göra saker tillsammans. Överallt
syns också spåren av de insatser som har gjorts
av tidigare arbetsmyror, i synnerhet Eeva.
– Jag är hela tiden lycklig över att jag fick
komma till Emmaus. Det var början till ett nytt
liv för mig, sammanfattar Leena.
TEXT ULF SÄRS | FOTO STELLA KOSENIUS

Lena bär ansvar för allt på loppmarknaden på Drumsö.
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ACTIVISTS
FOR CHANGE
Emmaus är en möjlighet för olika människor av olika
ålder att enligt egen kraft och förmåga utföra ett
meningsfullt arbete för en mer jämlik värld.

Emmaus Helsingfors rf:s vårmöte
TID: Måndagen den 23. april 2018 kl 17.30
PLATS: Kepa, Elimägatan 25-27, Helsingfors

Arbetsordningen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mötets öppnande
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av protokolljusterare och rösträknare
Mötets laglighet och beslutförhet konstateras
Godkännande av arbetsordningen för mötet
Presentation av bokslut, verksamhetsberättelse
och revisionsberättelse för år 2017
Beslut om godkännande av verksamhets
berättelsen och fastaställande av bokslutet
Beslut om beviljande av ansvarsfrihet
för redovisningsskyldiga
Val av valuskott
Mötets avslutande

Verksamhetsberättelsen och bokslutet kan
läsas på webben https://1drv.ms/f/s!AtXPN5TFUecdmGIzZ0L_ZM1VLN0h eller beställas
från kontoret (tel 050-3388281 eller e-post
toimisto@emmaushelsinki.fi).
Servering finns.
Styrelsen
OBS! Vänligen betala in medlemsavgiften
(5-100 euro efter eget val) på kontot
FI17 5780 1020 0039 04, referensnr 11112.
Skriv också ditt namn och din adress på
blanketten.

