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SUUNNAN MUUTOS ON VÄLTTÄMÄTÖNTÄ

MONIMUOTOISUUS ON SOSIAALIFOORUMIN VOIMAVARA

TÄNÄ KEVÄÄNÄ on keskusteltu julkisuudessa suomalaisesta

uomen järjestyksessään 11. sosiaalifoorumi pidetään huhtikuussa teemalla Occupy Demokratia! Teema näkyy muun
muassa siinä, että torikokous valtaa Helsingin ruotsinkielisen työväenopiston Arbiksen voimistelusalin haastamalla ihmiset keskustelemaan demokratian tilasta.
Suomen sosiaalifoorumi on yksi monista kansallisista sosiaalifoorumeista, joita järjestetään maailman sosiaalifoorumin lisäksi.
Maailman sosiaalifoorumin perustavana tarkoituksena on yhteisten ongelmien tunnistaminen ja määrittely sekä keskustelu vaihtoehdoista, ”paremmasta maailmasta”. Sosiaalifoorumi on osa
globalisaatiokehityksen myötä vahvistunutta globalisaatiokriittistä liikehdintää.

hyväveli -järjestelmästä ja valtionyhtiöiden johdon merkittävistä
palkkioista. Niiden hallituksissa on ajateltu, että johdon palkitseminen on sopivaa, vaikka työntekijöiltä on edellytetty joustoa.
Useimmat ihmiset kokevat tapahtuneet yleisen oikeustajun vastaisiksi. Ylätason ja tavallisten ihmisten maailmat ovat erkaantuneet. Enää ei ole yhtä käsitystä oikeasta ja väärästä, sopivasta
ja säällisestä. Kohtuuden ja häpeän käsitteet ovat kadonneet.
”Turvattomuuden ja epävarmuuden keskellä kehitys voi johtaa
kahteen suuntaan: luottamuksen ja yhteisvastuullisuuden lisääntymiseen, tai omien etujen vartioimiseen. Kestävä kehitys ei voi
perustua eriarvoisuuden ja ahneuden hyväksymiseen. On moraalisesti ongelmallista hyväksyä ahneus myönteisenä tekijänä, joka
vain joskus johtaa ylilyönteihin. Sellainen eetos vie kohti vahvojen ja menestyjien Suomea, Eurooppaa ja maailmaa.” Näin puhui
arkkipiispa Kari Mäkinen maaliskuussa EU-neuvottelukunnassa.
Hänen mielestään vahvistuva kokemus ulkopuolisuudesta ja voimattomuudesta on pitkän tähtäimen yhteiskuntakehityksen näkökulmasta kohtalokasta. Turvattomuudessa äänenpainot kovenevat. Luottamus syntyy vain oikeudenmukaisuuden ja kuulluksi
tulemisen kokemuksesta. Tässä arkkipiispa liittyy sosiaalifoorumiväen ajatuksiin.
Samaan aikaan kun elämismaailmat ovat eri yhteiskuntaluokkien
välillä etääntyneet, ovat kehitysmaista aiemmin tutut ongelmat
ujuttautuneet meillekin niin työelämän sääntelyn purkamisen,
kovenevan kilpailun kuin riittämättömän valvonnan seurauksena.
Maailma alkaa olla yhtä ongelmien kautta. Näitä asioita käsitellään
sosiaalifoorumin monissa seminaareissa. Esimerkiksi Orjalaiva- ja
Talvivaara -seminaarit paljastavat konkreettisesti, miten ilmiöt,
jotka aiemmin tunnistimme kehitysmaista, ovat totta Suomessa.
Onneksi ihmiset eivät jää katselemaan sivusta epäsuotavien
asioiden kulkua, vaan liittyvät yhteen ja pyrkivät muuttamaan
suuntaa. Kansanliikkeen lähtökohta voi olla havainto, että kansalaisia koskevia asioita on valmisteltu salaa ja demokraattiselle
osallistumiselle ei ole tilaa. Tästä nousee tämän vuoden sosiaalifoorumin teema: Occupy Demokratia! Uusien yhteiskunnallisten
liikkeiden syntyminen on merkki uudenlaisen yhteisöllisyyden ja
yhteisvastuun lisääntymisestä.
Yhteiskunnallista keskustelua käydään yhä enemmän netissä. Se
on tehokas väline keskustelujen käymiseen ja tiedon jakamiseen,
mutta siellä mielipiteet myös kärjistyvät. Tarvitaan myös paikkoja, joissa eri näkemyksiä omaavat ihmiset kohtaavat kasvotusten.
Sosiaalifoorumi on paikka keskustella demokratiasta ja hyvän elämän edellytyksistä. Yhteiskunnan tulee kuvastaa kansalaistensa
arvoja: keskinäistä yhteenkuulumista, heikoimmista huolehtimista, kaikkien ihmisten yhtäläistä arvoa ja oikeudenmukaisuutta.

RAIJA KORHONEN,
SUOMEN SOSIAALIFOORUMI 2012 TILIJÄRJESTÖN KIRKON YHTEISKUNNALLISEN TYÖN TYÖNTEKIJÄT RY:N PUHEENJOHTAJA,
YHTEISKUNNALLISEN TYÖN PAPPI

S

Sosiaalifoorumin tarkoituksena on saada yhden tapahtuman sijaan aikaan jatkuva prosessi. Keskustelu siitä, minkälaista maailmaa halutaan, on jo käynnistynyt videokampanjan merkeissä sosiaalifoorumin kotisivuilla. Muitakin foorumin teemoja käsitellään
www.sosiaalifoorumi.fi - nettisivuilla. Tapahtuma näkyy myös
muun muassa www.baabeli.fi -nettisivuilla ja Stadi.TV:n lähidemokratiaa käsittelevässä keskusteluohjelmassa huhtikuussa.

TAPAHTUMASSA SEITSEMÄN ERI TEEMAA
Suomen sosiaalifoorumi tarjoaa avoimen tilan keskustelulle; yhteisten ongelmien tunnistamiselle ja ratkaisujen pohtimiselle
sekä ennen kaikkea yhteyksien luomiselle, jotta toiminta jatkuu.
Sosiaalifoorumi monimuotoistuu vuosi vuodelta ja tämä onkin
foorumin voimavara. Tänäkin vuonna sosiaalifoorumissa järjestetään reilu puolensataa eri tapahtumaa. Foorumissa etsitään
vaihtoehtoisia näkökulmia mm. maailmantalouden, kestävän kehityksen ja monikulttuurisuuden teemoihin.
Tilaisuudet järjestetään seitsemän eri teematorin alaisuudessa.
Torien teemat ovat demokratia, hyvinvointi ja eriarvoisuusteemat, talous ja finanssikriisi, työelämän kysymykset, ympäristö
ja kestävä kehitys, dialogi ja rauhan kysymykset sekä koulutus,
kulttuuri ja taide.

GLOBAALIN ETIIKAN POLULLE
Globaalin etiikan julistukses
sa vajaa 20 vuotta sitten tod
ettiin,
että sen sijaan, että ahnehd
ittaisiin loputtomasti rahaa
,
va
ikutusvaltaa ja kulutusta, on
löydettävä uudestaan koh
tuu
de
n ja
vaatimattomuuden taju.
Näyttää siltä, että olemme
kaukana globaalin etiikan
viitoittamasta tiestä. Se mitä toteu
tuu, riippuu jokaisesta. On
ehdottoman välttämätöntä, että
jokainen antaa oman pano
ksensa
vapauden, oikeudenmukais
uuden, rauhan ja elinympä
ristön
suojelemisen puolesta.
Globaalin etiikan pohjana on
kaikista maailman uskonno
ista
ja humanismista löytyvä ns.
Kultainen sääntö. Amerikan
alkuperäiskansan Kultainen sää
ntö mahtuu lyhyeen lausee
seen:
Kaiken pohjana on elämän
kunnioittaminen. Kunnioittam
inen
on esimerkiksi sitä, että an
taa jokaiselle arvon, jolloin
huolehtii kaikkien hyvinvoinnista.
HEIDI RAUTIONMAA PÄÄTO
IMITTAJA, KAUPUNKI YHTEISÖ
NÄ RY.

SUOMEN SOSIAALIFOORUMI 21.-22.4.2012 TIEDOTUSLEHTI JULKAISTU VOIMA-LEHDEN LIITTEENÄ PÄÄTOIMITTAJA
HEIDI RAUTIONMAA, HEIDI.RAUTIONMAA@GMAIL.COM LAYOUT JA DESIGN ANNA JYLHÄ, JYLHANANNA@GMAIL.COM KANSI
TUOMAS KÄRKKÄINEN, TUOMAS@PENCILTEETH.COM JULKAISIJA SUOMEN KRISTILLINEN YLIOPPILASLIITTO YHTEISTYÖSSÄ
KAUPUNKI YHTEISÖNÄ RY:N KANSSA KIITÄMME SUOMEN ULKOMINISTERIÖTÄ TALOUDELLISESTA TUESTA.

3

TALOUS JA FINANSSIKRIISI

TYÖELÄMÄN KYSYMYKSET

TULOEROT JA PÄÄOMATULOJEN VEROTUS VALTIOIDEN LIITTO ILMAN

TARVITAAN KESKUSTELUA TYÖDEMOKRATIASTA ULKOMAINEN HOITAJA SUOMEN

VUODESTA 1993 lähtien käytössä olleen eriytetyn tuloverojärjestelmän aikana suurituloisimman 1:n % tulo-osuus käytettävissä olevista tuloista kasvoi noin 3 prosentista 6:teen %
1990-luvun lopulla ja on pysynyt sen jälkeen tällä tasolla. Kevyen
pääomatuloverotuksen seurauksena keskimääräinen vero jopa
pienenee aivan ylimmissä tuloissa tulojen kasvaessa eli suurissa tuloissa verotus on regressiivistä. Ylimmän 1%:n tuloista v.
2007 oli 62 % ns. pääomatuloa (v. 1990 14 %). Tulojen muuntaminen, ansiotuloista pääomatuloksi, on ollut tärkein syy tähän
kehitykseen. Esimerkiksi USA:ssa ja Iso-Britanniassa vastaava
luku on ylimmässä 1 prosentissa noin 15%. Vuoden 2005 uudistuksessa pörssiyhtiöiden osinkoverotus kiristyi, mutta listaamattomien osalta mentiin toiseen suuntaan, kun otettiin käyttöön
erittäin kohtuuton verovapaus-sääntö: 9%/90000. Järjestelmä ei
ole vain epäoikeudenmukainen. Siinä on myös muita epäkohtia.
Listaamattomien yhtiöiden osinkoverotus ohjaa resursseja pois
yrityksen varsinaisen liiketoiminnan kannalta tärkeistä reaali-investoinneista kohti arvopapereita ja muuta sijoitusvarallisuutta.
Näitä epäkohtia ovat ottaneet esille sekä ulkomaiset että kotimaiset tutkijat. Hetemäen ryhmä tarjoaa myös hyvän analyysin
nykyisen pääomatuloverojärjestelmän heikkouksista.
Usein yrittäjäjärjestöjen puheenvuoroissa kaikki nykyjärjestelmään liittyvät epäkohdat kiistetään ilman minkäänlaisia perusteluja. Vedotaan siihen, että valtaosa yrittäjistä saa vain pieniä
osinkotuloja. Tämä on totta. Järjestelmää pystyvät käyttämään
hyväkseen vain varakkaat omistajat. Tästä syystä viimeisen 15
vuoden aikana yrittäjien keskuudessa tuloerot ovat kasvaneet
voimakkaammin kuin missään muussa sosioekonomisessa ryhmässä. Matalia osinkotuloveroja puolustellaan myös sillä, että
omistajat ovat jo maksaneet yhtiöveron. Yhtiöveron kohtaannon
taloustieteellisestä tutkimuksesta tiedetään, ettei noin yksioikoiselle kannalle löydy tukea.

HYVINVOINTIA

”MAALISKUUSSA käännettiin uusi
lehti sääntelemättömän kapitalismin historiassa, kun Euroopan unionin johtajat allekirjoittivat talouskurisopimuksen”, kirjoittaa YTK,
aktivisti Antti Ronkainen kolumnissaan. Hän muun muassa toteaa,
että nyt on löydettävä uudenlaista
kansainvälisyyttä, jolla Euroopan talous- ja rahaliitosta päästään eroon.
Kirjoitus on luettavissa www.sosiaalifoorumi.fi -sivuilta.

”T

yön laadusta ei juurikaan käydä maassamme keskustelua ja jos käydäänkin, niin sitä lähestytään edelleen
kelvollisen työn käsitteellä (decent work), ja se on kelvotonta”, näkee ekonomisti Erkki Laukkanen SAK:sta. Hänen mielestään näkökulmia tulisi ottaa saksalaisesta hyvän työn käsitteestä (Gute Arbeit). ILO:n tuoma kelvollisen työn käsite määrittelee
vain joitakin perusasioita työelämän laadusta jättäen ulkopuolelle
työntekijöiden osallistumisoikeudet ja mahdollisuudet.
”Jos tyytyy tähän kelvollisen työn käsitteeseen, ei huomioi ollenkaan sitä, kuinka ihmiset pääsevät osallistumaan omaa työympäristöä koskeviin päätöksiin”, Laukkanen sanoo. Hän on sitä
mieltä, että demokratia ei ole laajaa demokratiaa, mikäli siihen ei
sisälly työpaikkademokratia. Työpaikkademokratia täytyy tuoda
keskusteluun takaisin, ja hyvän työn käsite mahdollistaa tämän.
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MATTI TUOMALA, TAMPEREEN YLIOPISTON KANSANTALOUSTIETEEN PROFESSORI

SUOMEN VÄESTÖ vanhenee ja työikäinen väki vähenee. Hoitajien globaali virta köyhästä etelästä rikkaaseen pohjoiseen on
vanha juttu. Englanninkielisen koulutuksen saaneita filippiiniläisiä ja nigerialaisia hoitajia on suhteellisen helppo viedä USA:n
ja Britannian hoitomarkkinoille. Nyt ulkomaalaisia hoitajia kutsutaan hätiin myös Suomessa. Heidän tänne asettumisessaan
on kuitenkin yksi iso, pienen maan haaste: tuo kirotun pieni ja
vaikea kieli.
Oma erityinen lukunsa hoitoalan monikulttuuristumisessa on
terveydenhuollon ammattinimikkeiden laillistaminen. Hoitajan
hommiin ei onneksi kävellä noin vain. Ulkomailla suoritetun tutkinnon vastaavuuden selvittämisen lisäksi tulijan on haettava
Valviralta oikeutta toimia laillistettuna ammattihenkilönä.

MONISUUNTAINEN SOPEUTUMINEN VAATII
AIKAA JA OSAAMISTA
Kirsti Kangas Oikeutta siivoojille - liikkeestä kuuntelee kiinnostuneena Erkki Laukkasen
puheita hyvän työn käsitteen
rantauttamisesta Suomeen.

Suomalaisissa terveydenhuollon työyhteisöissä on varta vasten
tuotujen hoitajien lisäksi muista syistä maahan muuttaneita. Suomessa oppinsa saaneidenkaan sopeutuminen terveydenhuollon
kiireiseen arkeen ei suju aina ihan kivuttomasti. Jossakin syntyy
ongelma rukoushetkistä, aina kohtalaisen hyväkään kielitaito ei
tahdo taipua kirjaamiseen, jollekin sodan käyneelle vanhukselle
venäläinen hoitaja on loukkaus.
Hoitamiseen koulutetut ammattilaiset törmäävät kysymyksiin,
joita heidän opiskeluaikanaan ei vielä ollut olemassa. Monisuuntainen sopeutuminen vaatii kaikilta aikaa ja uutta osaamista.
Suomalaisten hoitajien asenteet ulkomaalaisia kohtaan vaihtelevat positiivisesta kiinnostuksesta avoimeen ennakkoluuloisuuteen. Yksinkertaistava ”Maassa maan tavalla” -ajattelu tuntuu
helpottavan monimutkaisten tilanteiden hallintaa. Ammattien
välisessä vertailussa hoitajien ulkomaalaisasenteet olivat keskimäärin lähempänä poliisia ja rajavartioita kuin esimerkiksi opettajia. Päivystyspoliklinikan tai vuodeosaston arjessa kohtaamiset
voivat olla raadollisia: kipu ja kiire eivät edistä vuorovaikutusta.

Puolueiden suhtautumisessa listaamattomien yhtiöiden omistajien osinkoverotukseen puheet oikeudenmukaisuudesta ja esille
tuoduista muista epäkohdista näyttävät unohtuneen. Vasemmistopuolueet ja vihreät ajoivat hallitusneuvotteluissa järjestelmän
muuttamista. Kokoomus halusi säilyttää nykyisen järjestelmän.
Oppositioon jääneet Keskusta ja Perussuomalaiset halusivat vähentää vain verovapaan osinkotulon ylärajaa. Onko todella niin,
että varakkaiden omistajien poliittinen vaikutusvalta on niin suurta, etteivät porvarilliset puolueet uskalla puuttua kohtuuttomiin
”saavutettuihin” etuihin?
Pääomatuloverotuksen epäkohdat ovat myös ikävästi jäämässä - sinänsä aiheellisen - yritysjohdon palkitsemiskeskustelun
varjoon. Onko Ben Zyskowicz vilpittömästi liikkeellä vai onko
kyseessä ”red herring” eli huomion siirtäminen kasvaneista tuloeroista ”ahneisiin” johtajiin? Vaikka
poistaisimme tilastoista kaikki suuret
optiotulot, ylimmän 1:n % käytettävissä olevien tulojen osuudessa muutokset ilmenisivät desimaalipisteen
jälkeen. Zyskowicz ja muut poliitikot
voivat halutessaan vaikuttaa suoraan
siihen millainen verojärjestelmä meillä on. Tätä mahdollisuutta heillä ei ole
pörssiyhtiöiden palkitsemiskäytäntöihin. Todellinen suurituloisten verotuksen kiristäminen ei onnistu ennen kuin
tulojen muuntokanava tukitaan.

TERVEYDENHUOLLOSSA ETSII PAIKKAANSA

PÄIVI VARTIAINEN-ORA, TYÖVÄEN SIVISTYSLIITTO TSL

UUDENLAINEN PANKKITOIMINTA KIINNOSTAA
ERITYISESTI EUROOPASSA toimii jo useita erilaisia eettisiä
pankkeja ja sosiaalisia rahoittajia. Eettiset pankit lainaavat rahaa
sosiaalisiin ja ekologisiin kohteisiin kulttuurihankkeiden lisäksi.
”Eettisiä pankkeja kannattavat ihmiset näkevät, että pankin pitäisi toimia paikallisesti, avoimesti ja ilman maksimaalisen voiton tavoittelua, vähän niin kuin pankit vanhaan hyvään aikaan”,
kertoo Pankki2.0-seminaaria järjestävä Marika Lohi. Hän tutustui
pankkiin, joka rahoitti paikallisyhteisöjä, ekologista yritystoimintaa ja luomuviljelyä.
”Menin katsomaan ja jouduin pellolle, tai oikeammin puutarhaan
kitkemään porkkanapenkkiä. Tutustuin viljelijän elämään polvieni
ja kinttujeni kautta ja näin kuinka monitaitureita monimuotoisten
tilojen viljelijät olivat. Toteutin läpinäkyvyyden periaatetta ja sain
syödä omien säästöjeni avulla syntynyttä ruokaa”, kertoo Lohi.
”Tällaista toimintaahan tekevät ihmiset, jotka haluavat muuttaa
maailmaansa paremmaksi paikallisesti omassa kylässään, alu-

eellisesti tai kansainvälisesti. Heillä on toiminnassaan rahoitustarpeita, koska taloudellisessa toiminnassa kulut ilmestyvät ennen tuottoja. Tallettajien säästöjä tarvitaan, jotta uudet hankkeet
voivat toteutua lainarahoituksella”.
Uusia eettisiä pankkeja syntyy pankkialoitteista. Tänä keväänä,
18. - 19.5., selvitetään Pankki2.0- seminaarissa Aalto-yliopiston
kauppakorkeakoulussa, minkälaista pankkia suomalaiset haluaisivat tukea. Pankki 2.0 -hanke on mukana myös Suomen sosiaalifoorumissa.

KEVÄÄN 2012 TAMPEREEN
SOSIAALIFOORUMI
PIDETÄÄN FINLAYSONIN ALUEELLA
HELATORSTAINA 17. TOUKOKUUTA.
MUKANA MYÖS MAHDOLLISUUKSIEN TORI.
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YMPÄRISTÖ JA KESTÄVÄ KEHITYS
KEHITYS VAATII SITÄ AIDOSTI KUVAAVIA
MITTAREITA

AIKAPANKKI, KANSALAISLIIKKEET
JA DEMOKRATIA

JATKUVIEN KRIISIEN maa-

elsinkiin vuonna 2009 perustetussa aikapankissa on mukana puolitoistatuhatta ihmistä. Suomesta löytyy kaikkiaan 29 aikapankkia. Aikapankin jäsenet vaihtavat palveluja käyttäen aikapisteitä
eli krediittejä. Yksi tunti mitä tahansa työtä on hinnoiteltu aikapankin
valuutalla – Stadin aikapankin tapauksessa ”tovilla”, joita vaihdettiin
vuonna 2011 noin 2200.

ilmassa talouskasvu ja kilpailukyky hallitsevat nykypäivän
keskustelua ja päätöksentekoa.
Taloudellista
suorituskykyä
mittaava bruttokansantuote
(BKT) on pitkään ollut hallitseva yhteiskunnallisen kehityksen mittari. Kun kehitystä mitataan vain rahassa, jätetään
ulkopuolelle monia inhimillisen
hyvinvoinnin kannalta keskeisiä sosiaalisia ja ekologisia
ulottuvuuksia. BKT on kehityksen mittarina riittämätön eikä
tee oikeutta yhteiskuntien inhimillisille todellisuuksille.
Erityisen huonosti BKT soveltuu kehittyvien maiden kehityksen
seurantaan, sillä se sivuuttaa esimerkiksi naisten tekemän pienviljelytoiminnan. Kehityksen mittareilla on merkitystä, sillä ne ohjaavat päätöksentekoa ja kehitysavun kohdentamista. Keskitulotason
maat tarjoavat tästä esimerkin. Vaikka nopea vaurastuminen on
luonut useille valtioille paremmat edellytykset huolehtia kansalaisistaan, näin ei usein ole tapahtunut vaan epätasa-arvo ja tuloerot ovat maissa suuria ongelmia. Tuloerot sivuuttavat mittarit
ohittavat sen tosiasian, että kehityseroissa on usein pitkälti kyse
resurssien epätasaisesta jakautumisesta. Jotta kehitysapu tavoittaisi kaikkein heikoimmassa asemassa olevat, tarvitaan indikaattoreita, jotka tunnistavat inhimillistä todellisuutta BKT:a paremmin.
Näin voidaan tavoittaa myös ne ihmiset, jotka jäävät talouskasvun
hyödyn ulkopuolelle.
Julkisessa keskustelussa on viime aikoina noussut esiin yhä enemmän vaihtoehtoisia malleja mitata kehitystä. Tällöin mitataan esimerkiksi työllisyyttä, onnellisuutta ja kulutuksen ekologista kestävyyttä. Monia näistä mittareista käytetään jo.
YK:n inhimillisen kehityksen mittari (HDI) painottaa eri maiden
kehitysasteiden arviointia koulutustasoa, eliniän odotetta ja elintasoa vertaillen. Lupaavia indikaattoreita ovat olleet myös kehityksen eri elementtejä yhdistelevät mittarit, joiden lähtökohtana
on kulutuksen mittaaminen tulonjako, kestävä talouskasvu ja ympäristövaikutukset huomioiden. Tällaisia ovat esimerkiksi kestävän
taloudellisen hyvinvoinnin mittari ISEW (Index of Sustainable Economic Welfare) ja aidon kehityksen mittari GPI (Genuine Progress
Index).
BKT:n puutteet on tiedostettu niin EU:ssa kuin Suomessakin. Suomen
tuoreessa kehityspoliittisessa toimenpideohjelmassa tunnustetaan
BKT:n rajallisuus kehityksen kuvaajana ja sitoudutaan edistämään
uusien mittareiden käyttöönottoa YK:n kesäkuussa järjestettävän
kestävän kehityksen Rio+20 -huippukokouksessa.
Keskustelua hyvinvoinnin ja kehityksen mittareista tulee jatkaa.
Politiikan suunnittelua ohjaavat aina arvot, joita eri mittarit heijastelevat. Keskustelussa olisi tärkeää määritellä ne arvot, joita kohti
kehityksellä pyritään. Talouskriisi voidaan nähdä myös mahdollisuutena siirtyä kasvuajattelusta kestävän hyvinvoinnin painottamiseen. Talouskasvu ei voi olla itseisarvo vaan sen tulee olla väline
hyvinvoinnin tuottamisessa.
Mittarit tarjoavat laskennallista tilastotietoa todellisuudesta, jonka
pohjalta poliittisia päätöksiä tehdään. Jotta apua voidaan tarjota
sitä eniten tarvitseville, tulee heikoimmassa asemassa olevien
myös näkyä tilastoissa. On aika miettiä, miten tilastot ja mittarit
hyödyttävät mahdollisuuksiamme edistää globaalia hyvinvointia.

RILLI LAPPALAINEN, KEHYKSEN PÄÄSIHTEERI

H

Stadin Aikapankin jäseneksi voivat liittyä yhtä hyvin yksilöt kuin osuuskunnat ja yhdistyksetkin. Sitä luonnehtii jäsenten luoma käsite – arvo
-kartta. Kartan käsitteet ja arvot viittaavat vuorovaikutussuhteita kehittäviin toimintoihin, jotka edistävät tasa-arvoa, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja ekologista kestävyyttä.
Aikapankki on kuin postmoderni muunnelma naapuriavusta. Aikapankista puhuttaessa ei tavallisesti ajatella ammattimaisesti tehtyä työtä,
mutta toisinaan kuitenkin juuri siitä on kyse. Voisiko tällaista toiminta
– näköalana paikallistalouden rakentaminen tasa-arvon, yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ja taloudellisen kestävyyden pohjalta – soveltaa laajemmin työkaluksi kulttuurin ja rakenteiden muutokselle?
Keinoksi soveltuisi hyvin ”tovi-vero”. Stadin aikapankki kerää jo nyt
kaikista vaihdoista ”veroa”, jolla kustannetaan jäsenten Aikapankille
tekemä työ. Samaan tapaan voitaisiin käyttää tovi-veroa yhteisöllisiin
hankkeisiin, joita jäsenet toivovat ja jotka olisivat aikapankin määriteltyjen arvojen mukaisia. Elävän ja toimivan demokratian välttämätön
osa, kansalaisliikkeet ja -järjestöt, saattaisi myös saada lisäresursseja aikapankin kautta. Kansalaisjärjestöjen pääasiassa vapaaehtoisesti
tehtyä työtä voitaisiin tukea toveilla. Silloin järjestöjen jäsenet saisivat
ei-rahallista työapua ja samalla järjestöt saisivat houkuteltua aikapankin kautta enemmän toimijoita.
Kuntien ja kaupunkien kanssa voisi myös harjoittaa toviverotuksen suhteen monenlaista yhteistyötä, mutta aikapankkia ei saisi käyttää julkisten menojen keinotekoiseen säästämiseen. Päinvastoin; tovi-veroa
voisi käyttää yhteisöjen voimistamiseen, arvojen luomiseen ja juurruttamiseen sekä julkisen tilan haltuunottoon ihmisten arvojen mukaisesti. Tämä lisäisi ihmisten itsemääräämisoikeutta, ja tukisi yhteisöjen vapaata, avointa toimintaa.

OTSO KIVEKÄS JA ANTTI POIKOLA

KEVYEN LIIKENTEEN
RIESA
PYÖRÄILYN ASEMA on suomalaisessa liikennesuunnittelussa ollut
perinteisesti helppo – asemaa ei ole. Liikenne on tarkoittanut autoliikennettä, jota lasketaan, ennustetaan ja jolle rakennetaan parhaita
mahdollisia väyliä. Niihin vain lisätään julkinen ja kevyt liikenne.
Käsite ”kevyt liikenne”, liikenneaktiivien innovaatio 70-luvulta, pyrki silloin tekemään pyöräilyn ja jalankulun liikennesuunnittelulle näkyväksi.
Ajatus oli, että moottorittomat kulkijat tarvitsevat omat väylät erillään
moottoriliikenteestä, mutta käsitteestä muodostui kiviriippa, jolla saatiin aikaan huonoa suunnittelua 40 vuotta.
Erillisen väylästön teko varsinkin kaupunkien keskustoissa on käytännössä mahdotonta. Jalankulkijat ja pyöräilijät on asetettu taistelemaan
toisiaan vastaan rajallisesta tilassa samalla, kun autoilijan näkökulmasta heidät suunniteltiin mahdollisimman huomaamattomiksi. Onnettomuudet tapahtuvat risteyksissä, pyöräily ei suju ja jalankulkijat pelkäävät pyöräilijöitä – syystäkin.
Muutos on kuitenkin jo ilmassa. Viranomaiset, kuten Liikennevirasto ja
Helsingin seudun liikenne, luopuvat yksi toisensa jälkeen kevyen liiken-

teen käsitteestä ja siirtyvät puhumaan kävelystä ja pyöräilystä. Aluksi
vaihtuvat sanat, seuraavaksi ajatukset. Aletaan ymmärtää, ettei pyöräily ole nopeaa kävelyä.
Erottelu on olennaista, koska kävely on paljon muutakin kuin liikennettä. Kävely on ihmisen tapa olla. Siihen ei tarvita liikenneväyliä, vain
tilaa. Kävelytilassa pitää lasten saada juoksennella ja koirien tempoa
hihnojaan. Kävelyn tulisi olla ensisijainen suunnittelulähtökohta: varataan kävelylle sopivaa kaupunkitilaa ja sovitetaan liikenne siihen.
Pyöräily ei kävelijöiden tilaan sovi. Se on liikennettä, johon tarvitaan
sujuvia väyliä. Niiden suunnittelu vaatii ratkaisuja, joiden suhteen
oppia saa helposti muualta Euroopasta.
Uudet suunnittelutavat näkyvät ensimmäisenä Helsingissä, jossa
suunnitellaan pyöräkaistoja ja -taskuja sekä pyöräilyn laatukäytäviä,
eli erityisen korkeatasoisia väyliä. Pikkuhiljaa ne leviävät muualle, jos
liikennesuunnittelun opetuksessa huomioidaan pyöräilykin, eikä vain
autoväylien mitoitus. Ja siirrytään kevyen liikenteen riesasta liikenteen
kokonaisvaltaiseen suunnitteluun.

NIKLAS TOIVAKAINEN JA RUBY VAN DER WEKKEN, STADIN
AIKAPANKKI

NÄYTTELYT MAAPALLO - MEIDÄN KOTIMME, KUKA PÄÄT
INALA
LATI
!
ESSÄ
TÄÄ VEDESTÄ? JA TAISTELEMME YHD
ÖN
SEN AMERIKAN NAISET YHTEISKUNNAN JA YMPÄRIST
ORUOIKEUDENMUKAISUUDESTA ESITELLÄÄN SOSIAALIFO
MIN KOTISIVUILLA.

VIHREÄ KASVU VAI DEGROWTH?
JARNA PASANEN on kansalaisaktivisti Tampereelta. Suomen sosi-

aalifoorumi on jo pitkään ollut hänelle yksi kevään kohokohdista. Pasanen on viime aikoina keskittynyt etenkin kahteen asiaan: Talouskasvun
autuuden kyseenalaistamiseen ja rakennussuojeluun.
Jarna Pasanen puhuu mielellään ekosolidaarisesta yhteiskunnasta, joka
kutsuu olemaan solidaarinen toisia ja maapalloa kohtaan. Siinä yhdistyvät tasa-arvo ja ympäristö.
”Kyse on esimerkiksi kasvutalouden oikeudenmukaisesta purkamisesta.
Jokaiselle maapallon asukkaalle kuuluu samanlainen osuus maapallon
tarjoamista resursseista. Että se olisi ympäristön kantokyvyn kannalta
mahdollista, meidän vauraiden, ylikuluttavien ihmisten tulee vähentää
kulutustamme isosti”, sanoo Jarna Pasanen.
Jarna Pasanen näkee, että vihreä kasvu on vähän samanlainen paradoksi kuin ”ekologinen ympäristötuho”. Vihreä kasvu on fantasia, josta
haaveillaan, kun halutaan saada kaikki: sekä korkea kulutustaso että
puhdas ympäristö. Nainen on degrowthin eli hallitun ja oikeudenmukaisen talouslaskun kannalla. ”Sitten kun jossakin talous kasvaa ilman
että energian ja luonnonvarojen kulutus kasvaa, niin voin lopettaa talouslaskun vaatimisen”.

DEMOKRATIA ON KOKONAISVALTAINEN ASIA
Jotta YK:n ympäristökokous Rio +20 onnistuisi, Jarna Pasasen mielestä
pitäisi ryhtyä talouskasvupakon purkamiseen. Vauraiden maiden tulisi
tunnustaa, etteivät niiden kulutus ja talous voi enää kasvaa, ja on keksittävä jotain muuta yhteiskunnan ylimmäksi tavoitteeksi. ”Ympäristökokouksessa pitäisi ainakin kuulla etelän ja pohjoisen järjestöjen ääntä,
sillä sieltä niitä ratkaisuja nousee.”
Demokratiaa voidaan Jarna Pasesen mielestä edistää rajoittamalla
kapitalismia eli pääoman valtaa.
Pasanen kiittelee occupy- liikettä,
joka on onnistuneesti tuonut esiin
epäkohtia, joita esiintyy ihmisten
mahdollisuuksissa päättää taloudellisista valtasuhteista.
”Usein unohtuu, että demokratia on
kokonaisvaltainen juttu. Ei riitä, että
poliittinen järjestelmä on kansanvaltainen. Demokratiaa eli tasa-arvoisten ihmisten yhdessä sopimista
tarvitaan myös perheissä ja muissa
yhteisöissä, suhteessa luontoon ja
vaikkapa tietojärjestelmissä.”
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DEMOKRATIA
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MONIÄÄNINEN
TORIKOKOUS EI
OLE YHDEN
ASIAN LIIKE.
JOKAINEN VOI
VAIKUTTAA OSALLISTUMALLA.

Torikokous-liike syntyi Suomeen Espanjan demokratia-aktivistien koolle kutsumana kansainvälisenä mielenosoituspäivänä
15.10.2011, jolloin katuja ja puistoja vallattiin 82 maassa ja lähes
1 000 kaupungissa. Liikkeellä oli miljoonia ihmisiä, muun muassa
Madridissa lähes 500 000 ja Barcelonassa lähes 250 000 ”suuttunutta”.
Suomessa mielenosoittajat olivat liikkeellä 11 kaupungissa. Turku ja Tampere pystyttivät samana päivänä mielenosoitusleirit.
Helsingissä mielenosoitusleiri perustettiin 20.10.2011 Kansalaistorille, kauniille nurmikolla Musiikkitalon ja Sanomatalon väliin,
jossa se on saanut toistaiseksi olla rauhassa. Tätä lehteä luettaessa kesä on jo pitkällä – tiedämme paremmin, joko World Design
Capital haluaa nurmikkonsa takaisin!
nsalaistorilla.
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TORIKOKOUS-LIIKKEEN TAUSTA on vuoden 2011 arabikeväässä – Suomen näkökulmasta katsottuna 15.5.2011 Espanjassa
tapahtuneessa kansannousussa, jossa syrjäyttävään yhteiskuntakehitykseen kyllästyneet kansalaiset ottivat Madridissa Puerta
del Sol – aukion haltuunsa pystyttämällä sinne telttaleirin. Espanjassa liike on nimeltään Indignados, ”suuttuneet”.

MINKÄLAISTA KESKUSTELUA HALUAT NÄHDÄ ARBIKSELLA? OSA
VASTAAJISTA KUULUU LIIKKEESEEN, OSA EI.
JUHO: ”Aiheella ei ole väliä. Pääasia, että tulisi selkeys siitä, että
oma mielipide ei välttämättä ole se ratkaiseva. Tuo enemmän
perspektiiviä, kun useampi ihminen pohtii samaa asiaa. Yhdessä
pystyy aivan eri tavalla punnitsemaan asioita. Rohkaisen ihmisiä puhumaan. Torikokous mielletään rahan valtaa vastustavaksi
liikkeeksi. Se antaa meistä väärän kuvan. Aiheita on yhtä paljon
kuin ihmisillä ongelmia.”

ILKKA: ”Olen ajatellut sosialismin ja kapitalismin rinnakkaiseloa
samassa maassa. Omaisuus on varkautta. Se on myös suoja hirmuvaltaa vastaan. Perustarpeiden tyydyttäminen ei saisi aiheuttaa
ihmiselle kohtuutonta taakkaa. Tämä kaikki nivoutuu kysymykseen
tasa-arvosta ja vapaudesta. Merkityksellisyyden kokemuksesta.”
JOUKO 1: ”Haluan olla mukana luomassa avointa tilaa, jossa
demokratian epäkohdat heräävät eloon rohkean keskustelun ja
väittelyn kautta. Kollektiivisen kokemuksen kautta voimme hylätä kuppikuntaisuuden, löytää konsensuksen toimintatapojen ja
ratkaisumallien suhteen. Tämä ei ole helppoa: kollektiivinen kokemus on paloiteltu, yksityistetty palvelemaan tuotantotalouden
tarpeita. Kollektiivisen kokemuksen edellyttämä tila on riistettävä talouden ja politiikan eliitiltä takaisin ihmisille!”

MITÄ MIELTÄ?

Liike tekee päätökset kaikille avoimissa yleiskokouksissa konsensusperiaatteella. Menetelmä varmistaa perusteellisen keskustelun. Varjopuoli on siinä, että asiat saattavat jäädä jauhamaan paikoilleen ja
päätöstä ei koskaan synny. Harmin paikka!
Konsensusmenettely on päätöksentekomenetelmänä uutta lähes
kaikille siihen osallistuville. Menetelmä ei ole valmis. Se kehittyy
käyttäjiensä viemään suuntaan. Varmaa on kuitenkin se, että menetelmä on osallistava. Kun muut puhuvat, sinä kuuntelet muita. Kun
sinä puhut, muut kuuntelevat sinua. Demokratiavajetta ei synny. Jokainen yleiskokoukseen osallistuva tuntee olevansa osa liikettä, kykenevänsä osallistumaan itseään koskeviin päätöksiin.
Puheenvuorojen kommentointi yleiskokouksissa tapahtuu kansainväliseen tapaan käsimerkeillä. Ylimääräisiä, lannistavia kommentteja ei sallita. Vain se, jolla on puheenvuoro, voi puhua. Näin estetään
ylimääräinen vallankäyttö, annetaan tilaa epävarmoille, hiljaisille,
herkille puhujille. Kaikki meistä eivät ole aamiaisekseen kerosiinia
nauttivia ekstroverttejä!
Hyvä ystävä! Olet harvinaisen lähellä ainutlaatuista tilaisuutta ottaa osaa Torikokous-liikkeen kaksi vuorokautta kestävään yleiskokoukseen – haastaa itsesi suoraan dialogiin yhteiskuntakehityksen
epäkohdista ja mahdollisuuksista muiden sosiaalifoorumin vieraiden
kanssa. Jos haluat yöpyä foorumin aikana Kansalaistorilla, ota makuupussi mukaan!

Moniääninen Torikokous ei ole yhden asian liike. Tavoitteista keskustellaan yleiskokouksissa. Johtajia ei ole. Jokainen voi vaikuttaa
osallistumalla. Kukaan ei edusta Torikokousta. Kaikki, jotka haluavat olla osa liikettä, ovat Torikokous!

AVOKÄMMENTEN PYÖRITTELYÄ ILMASSA
= KANNATAN / OLEN SAMAA MIELTÄ

Avajaisissa piispa Irja Askola sekä
YLLÄTYSVIERAITA.

SOSIAALIFOORUMIN
PÄÄTTÄJÄISISSÄ
SUNNUNTAINA 22.4. KLO 15.00

vedetään seminaarien ja yleiskokouks
en
keskusteluiden langat yhteen: Mitä
viikonlopusta jäi käteen? Kuinka
varmistamme keskustelun jatkumise
n?

KÄSIVARRET RISTISSÄ
= VASTUSTAN / OLEN ERI MIELTÄ

JOUKO 2: ”Kyllä nämä Occupy- liikkeen perusjutut ovat edelleen
ajankohtaisia: ahneuden ja eriarvoisuuden kasvu, eliitin piittaamattomuus, irtisanomisten ja pörssikurssien yhteys, huonojen
työhehtojen lisääntyminen, nuorisotyöttömyys, sosiaaliturvan
romutus…”
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PAND -taiteilijat rauhan puolesta ylpeänä esittää:

Occupy Kaisaniemi
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Oikeudenmukaisuuden puolesta
vihanlietsontaa ja rasismia vastaan!

VEERA: ”Tajusin Helsingin Narinkkatorilla järjestetyssä ensimmäisessä Torikokouksessa, että voin näyttää, että en hyväksy pahoinvointia. Tajusin, että voin oikeasti seistä arvojeni takana. Olin
tuntenut pitkään itseni voimattomaksi. Enää en suostu hyväksymään sitä, että maailman rikkain prosentti riistää ja orjuuttaa 99
% ihmisistä. En suostu enää hyväksymään sitä, että tuhoamme
maapallon, jolla elämme. En suostu enää hyväksymään sitä, että
raha ja ahneus määrittävät kaiken. Se, ettei tee tai sano mitään,
on yhtä kuin olla itse se, joka riistää, tuhoaa luontoa. Siksi olen
mukana Torikokouksessa. Se ei ole helppoa. Helpompaa olisi palata oravanpyörään, vaipua taas puoliksi uneen, vakuuttaa itselleen, että joku muu varmaan hoitaa asiat kuntoon.”

Torikokous-liike valtaa Arbiksen,
käynnistäen liikuntasalissa kaksi
vuorokautta kestävän yleiskokouks
en.
Kuka tahansa voi osallistua avoime
en
keskusteluun hyvästä yhteiskunnas
ta. Jos
haluat yöpyä Kansalaistorilla, ota
makuupussi mukaan!

KOLME KESKEISTÄ TORIKOKOUS-LIIKKEEN KÄSIMERKKIÄ. LOPUT OPIT YLEISKOKOUKSESSA!

Johtajuuden puuttuminen, toisaalta toiminnan läpäisevä moniäänisyys pitävät liikkeen varpaillaan. Torikokous sanoutuu irti
uskonnoista, puoluepoliittisesta toiminnasta ja ammattiyhdistysliikkeistä. Virallista doktriinia ei ole. Kenelläkään ei ole valtaa
tehdä päätöksiä toisten puolesta.

MINNA: ”Kansalaisten pitäisi oppia tuntemaan ulos sulkemisen
mekanismeja, olla valmiita astumaan epämukavuusvyöhykkeelle.
Toivon, että sosiaalifoorumi tarjoaa toimivan alustan tälle dialogille. Sosiaalifoorumi on aina tarjonnut minulle syötteitä kriittiseen
ajatteluun - havaitsemaan eriarvoisuutta aiheuttavia mekanismeja. Toisenlainen maailma on mahdollinen. Olemmeko valmiita pohtimaan kysymystä yhdessä erilaisten tahojen kanssa?”

SOSIAALIFOORUMIN AVAJAISET
LAUANTAINA 21.4. KLO 10.00

TORIKOKOUKSEN VERKKOSIVUT:
HTTP://TORILLATAVATAAN.WORDPRESS.COM

21.4.
Ravintola Kaisaniemessä
Liput 10e
Ohjelma alkaa
klo 19.30

mm. Kristiina Halkola,
Heinäsirkka, Transit Cafe,
Yona ja Pienet liikkuvat pilvet,
Nefes, Mikko Perkoila

www.facebook.com/pandinrauhankonsertti

TULE VALTAAMAAN ARBIS
YHDESSÄ TORIKOKOUKSEN KANSSA!

Rakkaalla lapsella on monta nimeä.
Amerikkalaisesta näkökulmasta katsottuna liikettä kutsutaan Occupyliikkeeksi (tunnetuin valtaus lienee
Occupy Wall Street), espanjalaisesta
näkökulmasta demokratialiikkeeksi tai 15M-liikkeeksi. Joillekin liike
on vain valtausliike. Toukokuussa
(12.5.) järjestettävä 12M-tapahtuma
tuonee nimiperheeseen uuden jälkeläisen: 12M-liikkeen.

www.facebook.com/pandinrauhankonsertti

JUTTU:JOUKO KÄMÄRÄINEN
KUVA: VEERA AALTONEN

Suomen
Sosiaalifoorumi
2012

KISSAUINTILIIKE
= TOISTAT ITSEÄSI / MENE ASIAAN!
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DIALOGI JA RAUHANKYSYMYKSET

TaiteIlijat konsertoivat
vihapuheita vastaan
RAVINTOLA KAISANIEMI vallataan poikkitaiteellisin keinoin
huhtikuun 21. päivä. Suuri rauhankonsertti on jatkoa Pand taiteilijat rauhan puolesta -järjestön pitkälle perinteelle käyttää
taidetta rauhantyön välineenä. Poikkitaiteellinen ilta taistelee
ahneutta, suvaitsemattomuutta ja rasismia vastaan. Alun perin
puolisen sataa taiteilijaa ilmoittautui konserttiin vapaaehtoispohjalta. Kaikki eivät mahtuneet mukaan.

senliittojen
afrikkalaisten jä
ICEMin ja sen
Igangassa
njan klinikka
HIV/AIDS-kampa
.
Ugandassa 2011

Sosiaalifoorumissa toiminnan naisia etelästä
Intohimoina Afrikka ja naisten oikeudet

Ugandassa uskontodialogi on myös sosiaalityötä

- AFRIKKA KAIKESSA moninaisuudessaan, se on intohimoni,

”Naisten on saatava sosiaaliselle työlleen sille kuuluvaa arvostusta”, sanoo ugandalainen sosiaalityöntekijä Despina Namwembe. Hän edistää ruohonjuuritasolla eri uskontoja edustavien
keskinäisiä suhteita. Hän käsittelee työssään myös ihmisoikeuskysymyksiä, toteuttaa puhtaan veden kampanjoita ja koordinoi
muitakin kestävän kehityksen hankkeita.

Paule Ndessomin kirjoittaa toimistoltaan Johannesburgista, EteläAfrikasta. – Tietenkin poikani ja perheeni lisäksi. Ja naisten asiat
vievät kaiken aikani.
Paule tietää, mistä puhuu, sillä hän on asunut elämänsä ensimmäiset 21 vuotta Norsunluurannikolla Länsi-Afrikassa ja viimeisimmät
15 vuotta Etelä-Afrikassa. Väliin mahtuu viiden vuoden opiskelujakso Yhdysvalloissa, josta ”sydän kutsui” takaisin Afrikkaan.
Jo vuosikausia Paule Ndessomin on kiertänyt Afrikan maita kansainvälisen ammattiyhdistysliikkeen hankekoordinaattorina. Nyt työnantajana on kemiantehtaiden, kaivosten ja voimalaitosten työntekijöitä järjestävä kansainvälinen ammattijärjestö ICEM, joka on
valinnut Paulen johtamaan haastavaa hanketta: kahdeksan Afrikan
maata kattavaa valistuskampanjaa HIV/AIDSin ehkäisemiseksi.
Kyse ei ole pelkästään tartuntojen ehkäisystä, vaan myös tartuntavaaraan liittyvän syrjinnän ja tautiin liittyvien tabujen vähentämisestä työpaikoilla ja asuinyhteisöissä. Ei helppo tehtävä
miehisillä aloilla – siksi siihen tarvitaankin Paulen kaltaista, valovoimaista ja suorasanaista naista, joka uskaltaa marssia pölyisten kaivosmiesten työmaaparakkiin puhumaan seksistä ja vastuullisesta käytöksestä.

”Uskontojenvälisen vuoropuhelun on oltava sosiaalista toimintaa. Ensin tulee kuitenkin rakentaa luottamusta ja keskinäistä
ymmärrystä ja vasta sen jälkeen voidaan toimia yhdessä”, sanoo
Despina. Naisen työnantaja on kansainvälinen uskontodialogijärjestö United Religions Iniative (URI), jolla on Suomessa neljä toimintapiiriä. Yksi niistä, Uskot ilman rajoja ry., toimii yhteistyössä
Kampalan toimiston kanssa Holy Drop! - projektin myötä. Despina vierailee myös sosiaalifoorumin Torikokouksessa lauantaina
kello 15.30.
”Uskontojenvälise
llä yhteistyöllä saadaan
aikaa sosiaalista yhteisymm
ärrystä yhteiskuntaan”, sa
noo Despina
Namwebme.

- Olen todella innoissani tästä hankkeesta, Paule sanoo. – Uskon
että se pystyy antamaan inhimilliset kasvot tälle tuhoisalle epidemialle ja tarjoamaan moraalista tukea erityisesti naisille.

JUKKA PÄÄKKÖNEN, SASK

Foorumissa keskustelua arabikevään vaikutuksista
”Marokon monarkian on uudistuttava”, vaatii sosiaalifoorumiin saapuva Ali Lmrabet, toimittaja ja ihmisoikeusjärjestö AMDH:n (Association Marocaine des Droits Humaine) jäsen. Tämä marokkolainen
on joutunut useaan otteeseen törmäyskurssille Marokon kuningaskunnan kanssa käsitellessään monia arkaluontoisia kysymyksiä,
kuten Marokon ihmisoikeustilannetta, kuninkaan omaisuutta ja
miehitetyn Länsi-Saharan asemaa.
Suomen sosiaalifoorumiin saapuvat myös Dina Aziz El-Maraghy
ja Hassan A. Mosa, jotka toimivat epyptiläisessä Development No
Borders - kansalaisjärjestössä. DNB:n perustivat vajaa kymmenen

DESPINA JA PAULE VIERAILEVAT MYÖS SOSIAALIFOORUMIN
TORIKOKOUKSESSA LAUANTAINA KELLO 15.15.

vuotta sitten opiskelijat, jotka halusivat tutustua toisiin kulttuureihin ja jotka uskoivat, että he voivat muuttaa yhteiskuntaa. DNB
toimii muukalaisvihan, rasismin ja syrjinnän kitkemiseksi. Se myös
edistää aktiivista kansalaisuutta ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksia yhteiskunnassa. Viime vuonna Anna Lindh säätiön kulttuuridialogipalkinnolla (Euro-Med Award for Dialogue between Cultures) palkittu taho järjestää muun muassa työpajoja, joissa teemoina
ovat poliittinen tietoisuus, kulttuurienvälinen oppiminen, aktiivinen
osallistuminen, oikeudet ja velvollisuudet sekä yhteenkuuluvuuden
tunne. Egyptiläiset saapuvat Suomeen Anna Lindh - säätiön kansallisen verkoston ja TAPRIn vieraina.
Lue lisää sosiaalifoorumin vieraista WWW.SOSIAALIFOORUMI.
FI- sivuilta.

‟

ALUN PERIN
PUOLISEN SATA
TAITEILIJAA
ILMOITTAUTUI
KONSERTTIIN
VAPAAEHTOISPOHJALTA.

”Taiteilijoiden reaktio on paras merkki siitä, että Pandin tämänvuotinen teema on
osunut nappiin”, sanoo Pandin puheenjohtaja Juha-Pekka Väisänen. Käsitetaiteilija
Väisänen itse on kuin ilmentymä konsertin päämääristä. Hän on kasvanut adoptioperheessä Pieksämäellä. Hänellä oli
aina kaksi perhettä, biologisen äidin perhe ja adoptioperhe. Tämä on epäilemättä
leimannut taiteilijan työtä, joka yhdistää
taiteentekemisen ja aktivismin.

Toinen Juha-Pekka Väisäsen elämää ja taidetta leimaava seikka on
sukupuolinen suuntautuminen. Hän kertoo, ettei ole joutunut fyysisen väkivallan kohteeksi homoutensa vuoksi. Hän on oppinut
olemaan aina vähemmistöihin kuuluvien, köyhien ja vähäosaisten
puolella.

IHMISSUOJELU TAITEILIJAN TYÖNÄ
Occupy Kaisaniemi -konsertin tuottajatiimiin kuuluva nukketeatteriohjaaja Elviira Davidov tulee hyvin monikulttuurisesta kodista. Isä
on New Yorkin juutalainen, jonka sukujuuret ovat Ukrainassa ja Puolassa, äiti suomalainen. Kajaanissa kasvanut taiteilija on opiskellut
tanssia ja nukketeatterin tekemistä Prahassa ja Turun Taideakatemiassa. Kiertely eri puolella maailmaa ja monikulttuurinen tausta
tekevät sen, ettei ole oikein sidottu mihinkään paikkaan, sanoo Davidov. Hänellä on kotoisa olo missä tahansa, ja samalla on orpo olo
missä tahansa.
Elviira Davidov
ja Juha-Pekka Väisänen teke
vät taidetta rasismin poist
amiseksi.
Kuvaaja: Luis Ba
udrand

Nukketeatteritaiteilija tutustui romanien elämään sekä Suomessa
että Romaniassa ja Bulgariassa. Moni täällä oleileva löysi väliaikaisen
katonkin päänsä päälle hänen luotaan. Lopulta syntyi nukketeatteriteos, puheenvuoro suvaitsevaisemman maailman puolesta.

JUANITA PÉREZ

HYVINVOINTI JA ERIARVOISUUS

KOULUTUS, KULTTUURI JA TAIDE
logiaan. Keskityin aika paljon syrjäytymisen värikkään kehän tutkimiseen, joten oli luonnollista, että osallistuin ensimmäiseen KKK:n
tilaisuuteen nelisen vuotta sitten. Siellä puhuttiin oikeista asioista.
Tunnen olevani mukana Suomen vaikuttavimmassa puoluepoliittisesti riippumattomassa syrjäytymisen vastaisessa kansalaisverkostossa.

MITEN KÖYHYYS SAADAAN POISTETTUA?

KUKA KUUNTELEE KÖYHÄÄ?
KUKA OLET?
Olen Kari Lehtonen ja olen syntynyt vuonna 1942. Varhennetulle työeläkkeelle jäin tulojen puutteessa kahdeksan vuotta sitten.
Lopetin työnteon viime vuoden lopussa jatkaakseni opintojani ja
laatiakseni velkajärjestelyhakemuksen. Jos jotain olen elämässä
oppinut, on se suurelta osin tapahtunut lasteni kautta. Elämäni
motto on: Ihminen voi kaatua ainoastaan eteenpäin.

MIKSI OLET MUKANA KUKA KUUNTELEE KÖYHÄÄ
- VERKOSTOSSA?
Toiminta liittyi opintojeni aiheisiin. Kirjauduin uudelleen yliopistoon vuonna 2002 ja vaihdoin kansantaloustieteen sosiaalipsyko-
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EU:n köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen vastaisen järjestön
(EAPN) ja sen kaikkien maakohtaisten organisaatioiden sitkeän
työn ja aktiivisen seurannan takia on pystytty vaikuttamaan EU:n
komissioon ja parlamenttiin. On hyväksytty suunnitelma, minkä
tarkoituksena on poistaa 20 miljoonan ihmisen köyhyys Euroopasta vuoteen 2020 mennessä. Kritiikistä huolimatta komissio painottaa kuitenkin edelleen taloudellisen kasvun merkitystä ilman että
on takeita tulonjaon oikeudenmukaisemmasta jakautumisesta.
Kuitenkin, vaikka viimeisen 10 - 20 vuoden kokemukset osoittavat
BKT:n Euroopan maissa kasvaneen, tuloerot ylimpien ja alimpien
luokkien kohdalla ovat kasvaneet! Hyvinvoinnin pisarat tulee levittää nimenomaan heikoimpien hyväksi ja heidän voimaannuttamiseksi ihmisarvoiseen elämään. Panostaminen koituu koko järjestelmälle hyödyksi.
Syrjäytymis- ja köyhyyskeskustelut pyörivät rahan ympärillä. Se
johtunee monen ihmisen taloudellisesta ahdingosta. Kuitenkaan
pelkkä rahallinen avustus tässä ja nyt ei ole kestävää kehitystä.
Koulujärjestelmässämme on suuri aukko. Kotitaloustunnilla opitaan
kyllä tekemään hyviä ruokia, sämpylöitä ja jälkiruokia, mutta se ei
suinkaan opeta lasta tai nuorta ymmärtämään missä raadollisessa
talousympäristössä hän elää. Seteliautomaatit luovat väärän kuvan rahan hankinnasta. Nuorison pitkittynyt työttömyys ei voi olla
heijastumatta lähitulevaisuuden sosiaaliseen ja talouselämään.

WWW.SOSIAALIFOORUMI.FI- SIVUILLA ON LISÄKSI LUETTAVANA
ANNA-MARIA ISOLAN VASTAUKSET SAMOIHIN KYSYMYKSIIN.

POLITIIKASTA.FI HAASTAA KESKUSTELEMAAN POLITIIKASTA
JA POLITIIKANTUTKIMUKSESTA
HUHTIKUUSSA 2012 on avautunut uusi interaktiivinen nettisivusto politiikasta.fi. Sivusto kanavoi niin tutkijoiden blogikirjoituksia, analyysejä politiikan tutkimuksen näkökulmasta kuin mielenkiintoisia kommentaareja politiikkaan liittyvistä uutisistakin.
”Politiikasta.fi-sivustolla pääsee lukemaan ja keskustelemaan
politiikasta ja siihen liittyvästä tutkimuksesta. Ideana on, että sivustolta saa kattavaa ja jatkuvasti päivittyvää tietoa politiikasta
sekä siitä mitä politiikantutkimuksen saralla Suomessa tapahtuu”, toteaa yliopistonlehtori Emilia Palonen sivuston vastaava
päätoimittaja.
Se on kohtaamispaikka politiikan tutkijoille, toimittajille, järjestötoimijoille ja muille politiikasta kiinnostuneille. Politiikasta.
fi -sivustoa tuottaa Valtiotieteellinen yhdistys yhdessä Suomen
rauhantutkimusyhdistyksen kanssa. Sivusto avattiin huhtikuussa
2012. Sivustolla voi lukea suomen-, ruotsin- ja englanninkielisiä
artikkeleita.

LEEA LAMMINPÄÄ

10 VUOTTA TÄYTTÄVÄ PIKSELIÄHKY POHTII URBAANIN
ELÄMÄNTAVAN MUUTOSTA

P

ikseliähky tunnetaan parhaiten vuosittaisen festivaalin järjestäjänä. Vuonna 2002 alkunsa saanut festivaali
oli aluksi paljolti elektroniseen taiteeseen ja audiovisuaaliseen kulttuuriin painottunut tapahtuma. Vuonna 2008
Pikseliähky aloitti kokeiluluonteisesti Pixelversity -koulutusohjelman, jonka tavoitteena oli laajentaa Pikseliähkyn teemoja myös festivaalin ulkopuolella. Tänä päivänä Pixelversity on aktiivinen ympärivuotinen koulutusohjelma, jonka
teemoja kuluvan vuonna ovat muun muassa luovan naapuruston taidot sekä kierrätysmateriaaleja hyödyntävä open
design. Kaiken toiminnan lähtökohdiksi ovat nousseet kestävä kehitys sekä avoin tiedonvälitys ja yhdessä oppiminen.
Kuka tahansa on tervetullut mukaan toimintaan ja Creative
neighborhood skills -teeman alla pohditaankin erityisesti
uutta osallistavaa kaupunkikulttuuria.
Kuluvana vuonna Pikseliähkyn toiminnassa on avattu uusia
yhteistyökuvioita erityisesti Viron ja Luoteis-Venäjän suuntaan. Sosiaalifoorumissa Pikseliähky esittäytyy yhdessä Tallinnalaisen ajatushautomo Linnalaborin kanssa.

KATI HURME

AVOIMUUS TOTEUTUU SUOMESSA HUONOSTI
Finnair-skandaali osoitti jälleen kerran, että huolimatta hyvästä
sijoituksestaan kansainvälisissä vertailuissa Suomi ei ole immuuni huonolle hallinnolle, salailulle, jopa korruptiolle. Avainsana on
avoimuus ja korjattavaa olisi monilla sektoreilla.
Transparency Suomi ry julkaisi arviointiraporttinsa, Kansallisen integriteettitutkimuksen, helmikuussa 2012. Sen tärkeimpiä viestejä Suomelle olivat se, että hyväveliverkostot ovat suuri ongelma ja
intressiristiriidat pitäisi nostaa paremmin esiin. Ristikkäiset intressit ovat hyvin yleisiä paitsi suuryritysten hallituksissa myös paikallisesti. Suomessa on kuntia, joiden päätöksenteko on käytännössä
muutaman suvun tai jopa henkilön hallussa. Kuntatasolla suuria
avoimuusongelmia aiheuttavat myös mm. kaavoitus sekä julkiset

PILAPIIRTÄJÄ ALI FERZAT ESILLÄ
SOSIAALIFOORUMISSA
POLIITTISISTA AIHEISTAAN tunnettu syyrialainen pilapiirtäjä Ali Ferzat nousi eräänlaiseksi arabikevään symboliksi
jouduttuaan turvallisuusjoukkojen pahoinpitelemäksi viime
vuoden elokuussa. Ferzat on systemaattisesti asettunut tavallisten rauhanomaisesti toimivien ihmisten puolelle. Mies
on nyt maanpaossa Kuwaitissa mutta jatkaa kuviensa julkaisemista, ja saapuu Suomen sosiaalifoorumiin.
Ali Ferzat on piirroksillaan ottanut pitkäjänteisesti kantaa
Syyrian hallintoon liittyviin asioihin. Sosiaalifoorumin näyttelyssä on kuvia, joiden sisältöä voidaan pitää aika universaalina ja länsimaisestakin näkökulmasta helposti lähestyttävänä. Ferzat on luvannut piirtää uuden pilakuvan jokaisena päivänä niin kauan kuin Syyrian kansannousu jatkuu. Ali
Ferzatin on tarkoitus tulla itsekin sosiaalifoorumiin.
Lue Saana Jokisen artikkeli Syyriasta WWW.SOSIAALIFOORUMI.FI-sivuilta.

HELENA KEKKONEN ON SOSIAALIFOORUMIN
AKTIIVINEN OSALLISTUJA
Ensimmäisenä maailmassa Unescon rauhankasvatuspalkinnolla
vuonna 1981 palkittu Helena Kekkonen osallistuu mielellään sosiaalifoorumiin. Hän ei ole korkeasta iästään huolimatta jäänyt miehensä Riston kanssa eläkkeelle. Rauhantyö on elämäntapa. Katso
Helena Kekkosen haastattelu www.sosiaalifoorumi.fi - sivuilta.
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kilpailut. EU:n kilpailulainsäädäntö on niin monimutkaista että se
voi, paradoksaalista kyllä, aiheuttaa tilanteen jossa tarjouskilpailun voittajaksi selviytyy se, ken tuntee byrokratian säännöt parhaiten, ei se, joka ehkä tuottaisi palvelun tyydyttävimmin.
Tutkimus paljasti myös muita epäkohtia niin Suomen kuin koko
Euroopan avoimuudessa. Esimerkiksi julkisuuslaki – jollainen
löytyy Espanjaa lukuun ottamatta kaikista Euroopan maista – on
Suomessa varsin edistyksellinen paperilla. Kaikki sen edellytykset, varsinkin mitä tulee viranomaisten omaan aktiiviseen tiedottamiseen, eivät kuitenkaan täyty. Lisäksi mm. lobbaus on erittäin
ei-läpinäkyvä alue myös Suomessa. Transparency Suomi ry on
puhunut pakollisen lobbarirekisterin perustamisen puolesta; toistaiseksi sellaista ei maassamme ole.

SALLA NAZARENKO, TRANSPARENCY SUOMI RY.
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Sosiaalifoorumin ohjelma
LAUANTAI KLO 10-12
TORIKOKOUKSEN AVAUS. LIIKUNTASALI
HYVÄN TYÖN MÄÄRITELMÄ – HYVÄ TYÖ, MITÄ SE ON?

talous-verkosto). Puheenjohtaja Teivo Teivainen (Professor of World Politics). Järj. Stadin Aikapankki, Attac,
Solidaarisuustalous-verkosto, Yhteiskunnalliset yrittäjät, Merkur-Pankki. Lk 35.

Ekonomisti Erkki Laukkanen, SAK ja keskustelu (työelämän osaajia, luottamusmiehiä, ay-aktiiveja) Järj. HYVÄSTÄ PUHEESTA JA TOIMINNASTA
SAK, Rakennusliitto, Oikeutta siivoojille, TYÖ, lk 23.
Mitkä asiat edistävät eri kulttuuri-ja uskontotaustaisten
12-14
ihmisten sosiaalista rinnakkaiseloa? Parhaista käytänteistä keskustelevat monikulttuurisuusläänintaiteilija
ORJALAIVA
Outi Korhonen, Hülya Kytö, opettaja Suaad Onniselkä
Mitä tapahtuu Virosta Suomeen tulleille duunareille ja Sanna-Maaria Tornivaara. Järjestäjinä Daisy Ladies
– sosiaaliturvan, palkan, verotuksen ja perhe-elämän ry., Religions for Peace Suomen naisverkosto, Kaupunki
saralla? Alustus asiantuntija Eve Kyntäjä, SAK, keskus- yhteisönä ry. ja Yhdessä työhön -projekti / Yhteisvastelemassa veroneuvos Markku Hirvonen, tarkastaja tuukeräys. Lk 41.
Pirjo Laukkanen ulkomaalaisvalvonta ESAVI, pääluottamusmies Jari Jääskeläinen, YIT, toimitsija Niina Koi- VUOROVAIKUTTEINEN TYÖPAJA
vuniemi, PAM,
Lakien syntyminen ideasta lakiehdotukseksi, niiden
käsittely eduskunnassa, jne. Yleisö voidaan jakaa ryhMISTÄ KYSYMYS OCCUPY-LIIKKEESSÄ?
miin, jotka edustavat kansalaisia, hallitusta ja opposi–KIRJAN JULKISTAMISSEMINAARI.
tiota -> simuloidaan keskustelu, joka jonkin esimerkTeppo Eskelinen, Marissa Varmavuori, kommentoi- kilakialoitteen osalta syntyy. Keskustelijoina Joonas
massa Occupy-pamfletin kääntäjiä ja Torikokouksen Pekkanen ja Juha Yrjölä. Järj.Avoin ministeriö, Kansan
aktivisteja. Järj. Into-kustannus, Työväen Sivistysliitto, muisti. Lk 42.
Vasemmistofoorumi. Lk 23.
PANKKI 2.0
BEYOND BKT – MISTÄ UUDET HYVINVOINTIMITTARIT?

Yhteiskunnan hyvinvointia ei voida mitata yksin bruttokansantuotteella. Tule kuuntelemaan, kun asiantuntijat laittavat BKT:n ahtaalle ja panelistit puntaroivat
vaihtoehtoisten mittareiden käyttökelpoisuutta. Järj.
Kehys ry ja Suomen World Vision. Lk 13.
UUDEN KASVATUS- JA KOULUTUSPOLITIIKAN
LUOMINEN – HAASTE KANSALAISYHTEISKUNNALLE

Keskustelua lasten ja nuorten hyvinvoinnin rakentamisen ja vahvistamisen tehtävistä maassamme. Tutkija,
SM Venla Bernelius, Kalle Hernberg, Anna-Mili Tölkkö,
opiskelija. Eeva Kaukoluoto, YTM, FT. Keskustelua vetää Tuula Vuori-Salo, PsL Järj. Hyvinvointivaltion vaalijat, HYVA ry. ja Demokraattinen sivistysliitto, lk 21.
LAKIEN SUKUPUOLI- JA SOSIAALISET VAIKUTUKSET

Tilaisuudessa esitellään tapoja, kuinka yhdistykset ja
järjestöt voivat arvioida valmistelussa olevien lakien /
säädösten vaikutuksia kansalaisten elämään ja hyvinvointiin. Alustajat: Anita Kelles ja Anja-Riitta Ketokoski.
Järj Hyvinvointivaltion vaalijat ry (HYVA) ja Helsingin
Pro kuntapalvelut. Lk 22.

Järj. Merkur-pankki, Talousdemokratia. Lk 43.
PAPERITTOMIEN OIKEUDELLINEN ASEMA JA PÄÄSY
PALVELUIHIN SUOMALAISESSA YHTEISKUNNASSA

Kansalaisjärjestöjen ja viranomaisten näkökulmia paperittomien siirtolaisten asemaan Helsingissä. Mukana Tarja Korpaeus-Hellsten, Paula Tiittala (Global Clinic), Niina Vuolajärvi (Vapaa liikkuvuus-verkosto), Essi
Thesslund (Pro-tukipiste ry). Lk 44.
KLO 14-16
DEGROWTH VS. VIHREÄ KASVU - KUMPI VOITTAA?

Kukapa ei haluaisi lopettaa ympäristötuhoa ja lisätä tasaarvoa.Mutta miten tässä onnistutaan?Yhdetvaativatkasvupakosta vapautumista ja talouslaskun toivottamista
tervetulleeksi, toiset esittävät vihreän kasvun ratkaisevan aikamme suuret haasteet. Tule kuulemaan, ovatko
ratkaisun avaimet vihreän kasvun apostoleilla vai degrowth -utoopikoilla! Väittelemässä mm: Timo Järvensivu (Aalto-yliopisto, degrowth.fi), Antti Alaja (Sorsasäätiö) Järj. Suomen degrowth-verkosto, Maan ystävät,
HY:n Attac. Juhlasali

EUROKRIISI JA SEN VAIKUTUS KANSALAISTEN PERUSOIKEUKSIIN Juho Lilja, Antti Ronkainen. Järj. Vaihtoehto

EU:lle tiedotuskeskus ja Työpaikkojen rauhantoimikunta. Lk 12.
KASVAAKO KOULUSSA KRIITTISEKSI JA ROHKEAKSI
RAUHANTEKIJÄKSI?

Demokraattinen yhteiskunta vaatii toimiakseen kriittisiä, rauhantahtoisia ja aktiivisia kansalaisia. Edistääkö
koulumme nuorten kasvua itsenäiseen ja väkivallattomaan ajatteluun? Millaisia taitoja tarvitaan konfliktien
luovaan ja väkivallattomaan ratkaisemiseen? VTT Sari
Vesikansa, Verso-hankkeen Maija Gellin, luokanopettajaksi opiskeleva Jaakko Miettunen. Järj. Rauhankasvatusinstituutti ry, KSL ja Suomen sovittelufoorumin
koulusovittelu -hanke. Lk 33.
HOW CAN CULTURAL ASSOCIATIONS ENGAGE WITH
URBAN/SOCIAL CHANGE?

When can or should cultural associations hand over
community-orientated projects to the local communities they are initiated with? Pixelache Helsinki and
Linnalabor Tallinn discuss the organizational and participatory practices of engaging in one’s neighbourhood
and the diﬀerent economies involved. They will cover
diﬀerent citizen, volunteer, artistic and activist strategies, as well as grassroots community development in
their recent work. Järj. Pixelache Helsinki & Linnalabor,
Tallinn. Lk 41.
USKOMATON VAKAUMUSTEN VAPAUS JA YHDENVERTAISUUS. PÄIVÄHOITO, KOULUT, INTTI JA HAUTAUSTOIMI?

Miten yhdenvertaisuus sekä uskonnon, omantunnon ja
vakaumuksen vapaus toteutuvat Suomessa? OTK Kaisa Robbins ja FM, lehtori Esa Ylikoski ja FM Heta Saxell,
Järj. Helsingin vapaa-ajattelijat ry ja Helsingin Humanistiyhdistys. Lk 42.
HYVÄSTÄ PUHEESTA JA TOIMINNASTA

Mitkä asiat edistävät eri kulttuuri-ja uskontotaustaisten
ihmisten sosiaalista rinnakkaiseloa? Parhaista käytänteistä keskustelevat mm. monikulttuurisuusläänintaiteilija Outi Korhonen, ETNOn lähettiläs Hülya Kytö, opettaja
Suaad Onniselkä ja Sanna-Maaria Tornivaara. Järjestäjinä Daisy Ladies ry., Religions for Peace Suomen naisverkosto, Kaupunki yhteisönä ry. , Yhdessä työhön -projekti
/ Yhteisvastuukeräys ja Rasmus ry. Lk 41.

TULOEROT, TALOUSKASVU JA KRIISIT;
KANSALAISREAKTIOT MAAILMALLA.

Suomestako uraanin ja ydinenergian tuottaja ja viejä - luonnon pilaantumisen uhalla? VAI panostetaanko uusiutuvan energian kehittämiseen? tutkija Mika
Flöjt, Anna-Liisa Mattsoﬀ, Helena Maijala, Olkiluotoblockade, prof. Peter Lund. Järj. Naiset Rauhan Puolesta,
Edelleen Ei ydinvoimaa –kansalaisliike, Naiset Atomivoimaa Vastaan, TEP Tekniikka elämää palvelemaan.
Klo 12-14.30 Lk 11.

KLO 16-18
TALVIVAARAFOORUMI

Tuloerot, talouskasvu ja kriisit, prof. Matti Tuomala ja
Reformit ja rakenneuudistukset, kapitalismikritiikistä
toimintaan, päätoimittaja, valt.tri Arja Alho. Järj. TSL,
Ydin-lehti. Lk 23.

Talvivaaran kaivoshankkeen arviointia lähialueen asukkaiden ja kansanliikkeen näkökulmasta. Ari Kananen,
opettaja, insinööri, lähiseudun asukas, Leo Schroderus,
Talvivaaran vedet, Antti Lankinen, Kainuun luonnonsuojelupiirin kaivosvastaava. Järj. Kainuun luonnonsuojelupiiri. Juhlasali

MIKÄ MÄTTÄÄ ILMASTOPOLITIIKASSA

Suomessa etsitään kiivaasti keinoja uudistaa talouden
rakennetta niin, että menestyisimme muuttuvassa
kansainvälisessä työnjaossa. Samalla omistuksesta on
kansainvälisillä pääomamarkkinoilla tullut ylikuumentunutta peliä. Minkälainen omistajuus edesauttaisi
uudenlaista investointipolitiikkaa, työllistäisi ja vauhdittaisi ekologista rakennemuutosta taloudessa? Miten omistamisen hyödyt voisivat jakaantua useammin
myös palkansaajien eduksi? Voitaisiinko kasvavien toiKOULU JA NUORTEN KANSALAISPÄTEVYYS
mialojen vauhdittamisessa käyttää hyväksi uusia valtiOnko koulu onnistunut tukahduttamaan vai kannusta- onyhtiöitä? Järj.Ammattiliitto Pro, Kalevi Sorsa –säätiö,
maan nuorten kansalaisaktiivisuutta? Nuorisotutkija Vasemmistofoorumi, lk 13.
Sakari Suutarinen ja eri tavoin aktiivisia nuoria vuoropuhelussa. Järj. Nuorisotutkimusverkosto. Lk 21
SYYRIAN KANSA VAPAUTEEN
Syyrian sisällissota jatkuu. Mikä voisi olla kansainväVAIHTOEHTOJA NYKYISEN MARKKINATALOUDEN
lisen yhteisön rooli konfliktin ratkaisemiseksi? KeskusDEMOKRATIAVAJEELLE
telemassa Mania Alkhatib, Anu Tuukkanen, Reijo E.
Teppo Eskelinen, Antti Jauhiainen, Tuomas Salonen, Heinonen, Saana-Maria Jokinen ja syyrialainen pilapiirJoona Mäkinen, Järj. Parecon Finland, Attac, Rauhan- täjä Ali Ferzat. Ari Kerkkänen osallistuu Skypen avulla
puolustajat, lk 22.
tilaisuuteen. Puheenjohtajana Teemu Matinpuro. Järj.
Uskot ilman rajoja ry. ja Suomen Rauhanpuolustajat ry.
OPISKELIJOIDEN PALKATON TYÖHARJOITTELU JA AY-LIIKE Lk.23.
Opintoihin sisällytetään nykyisin yhä enemmän työharjoittelua. Missä menee tulevan ammatin käytännön ”TAIDE MAAILMAA MUUTTAMASSA – KONKREETTISIA
harjoittelun ja palkattoman työvoiman hyväksikäytön KAMPANJOITA JA TOSI TOIMIA PAREMMAN MAAILMAN
raja? Miten ay-liike näkee tilanteen, entä opiskelijajär- PUOLESTA”
jestöt? Mukana AOVAn pj Ted Apter ja edustaja Suomen klovni Hanna Terävä – Pellenä päin koko maailmaa
Ammattikorkeakouluopiskelijoiden liitto SAMOK ry:stä. muusikko Henna Hartikainen - Työnkulman puolesta
Puheenjohtajana Akava Uusimaan puheenjohtaja, laki- Kuopio, käsitetaiteilija JP Väisänen – ”Ei Guggenheimia
mies Otso Nykänen. Järj. 3+1 -ryhmä, Helsingin seura- verorahoilla kirjailija Rita Dahl – Suomalaista ja afrikkakuntien yhteiskunnallinen työ. Lk 35
laista kirjailijayhteistyötä. Pand-taiteilijat rauhan puolesta ja Kuopion Työn kulman puolesta-liike Lk 22.

URAANITEOLLISUUDEN RUMAT JALANJÄLJET

Tavoitteena on antaa kuva siitä miksi ilmastopolitiikka laahaa ja mitä sille voi tehdä. Tuodaan esille sekä
yritysten politiikkaa hidastava vaikutus, että eri intressiryhmien ja valtaryhmien ilmasto-epäoikeudenmukaisuutta aiheuttavat jännitteet. Alustukset Jonas
Biström ja Laura Meller, Maan ystävät, Tapio Laakso,
Greenpeace ja Venla Virkamäki, SLL. Järj. Maan ystävät, SLL, Greenpeace. Lk 12
EUROKRIISI JA AY-LIIKE -RUOHONJUURITASON ÄÄNI

Eurokriisi syö demokratian ja Euroopan kansojen
elämisen ehdot. Solidaarisuus on ay-työn kivijalka.
Pääluottamusmies Lasse Nevalainen PAU: n Pasilan
osasto. Pääluottamusmies Teppo Rautiainen Helsingin
kirvesmiehet. Kansainvälisen Rakennus - ja Puuliiton
UITBB: n ja Tanskan ”Muutos nyt” liikkeen edustajat.
Luottamusmies Jussi-Petteri Lappi, PAU: n Helsingin
osasto. Järj. Kriittinen ay-verkosto, Rakennusliiton
osasto No 1, Helsingin Kirvesmiehet, Posti- ja logistiikka-alan Unionin Pasilan osasto ja Demokraattinen
Sivistysliitto, DSL. Lk 33.
KILPAILUA PAIKALLISTALOUDESSA?

Tilaisuus käsittelee paikallistalouden rakentamista.
Keskusteluaiheina on työ, pien- ja yhteiskunnallinen
yrittäjyys, verot, aikapankki, kuntapalvelut ja rahoitus. Emma Kari (kaupunginvaltuutettu, Vihreät), Janne
Lemetinen (Yhteiskunnalliset yrittäjät), Jukka Lassila
(Oma Maa), Jussi Ahokas (Attac), Oscar Fresan (Merkur
Pankki), Pekka Pättiniemi (KSL), Ruby van der Wekken
(Stadin Aikapankki), ja Tero Toivanen (Solidaarisuus-

SUURI DEMOKRATIAHUIJAUS?

Onko demokratia kriisissä? Mikä on ihmisten tietämys
päätöksenteosta ja politiikasta? Miten voimme kehittää demokratiaa ja kansalaisten osallistumista päätöksentekoon? Suoraa kansanvaltaa ja lähidemokratiaa
vai valistunut edustuksellinen yksinvaltias? Aiheesta
keskustelemassa demokratia-aktivistit Henrik Jaakkola
ja Tommi Uschanov, puhetta johtaa Lotte Heikkinen Vasemmistonuorista ja Emilia Palonen Vapaus valita toisin -verkostosta. Järj.Etelä-Suomen Vasemmistonuoret
ry, Vapaus valita toisin -verkosto ja Helsingin Yhteiskunnallinen Opisto – HYO. Lk 13

VALTION PALUU! OLISIKO UUDESTA VALTIONYHTIÖPOLITIIKASTA TALOUDEN VAUHDITTAJAKSI?

PÖYRY MEKONGILLA: ONGELMAT, RATKAISUT JA KANSALAISYHTEISKUNNAN ROOLI

Pyöreän pöydän keskustelu, jossa kestävän kehityksen
kesäkuussa korvaavasta vihreän talouden käsitteestä
käydään avointa keskustelua. Alustamassa Flavio Pazo
(World Rainforest Movement) sekä Tuuli Hakkarainen
(Kepa), kommentoimassa ainakin Mira Käkönen (Siemenpuu säätiö), Otto Bruun (Maattomien ystävät ry)
sekä muita kansalaisliikkeiden ja -järjestöjen edustajia
niin Suomesta kuin Latinalaisesta Amerikasta. Järj. Siemenpuu, Maattomien Ystävät. Lk 11.

Ideapajan tavoitteena on edistää suomalaisten järjestöjen keskustelua suomalaisten toimijoiden toiminnasta (yritykset, julkiset toimijat) Kaakkois-Aasiassa,
ja keskustella erityisesti ajankohtaisesta Xayaburin
patohankkeesta. Mukana Siemenpuu-säätiön Mekong-ryhmästä Liisa Uimonen, Mira Käkönen, Tove
Selin sekä Richard Thompson Coon, Maan ystävistä Otto Bruun ja Olli-Pekka Haavisto ja SYKEstä Juha EUROKRIISIN TAUSTOISTA – MIKSI EUROOPAN VASEMSarkkula; kommenttipuheenvuorot Aalto-yliopisto ja MISTON KANSALAISALOITE?
Kepa. Järj. Siemenpuu-säätiö, Maan ystävät. Lk 21. Eurokriisin laskut pannaan kansojen maksettavaksi ja
sen aiheuttajat pääsevät kuin koira veräjästä. Tämä ei
PERUSTULOSTA TODELLISUUS!
ole oikein. Niinpä Euroopan Vasemmisto käynnistää
järj. Vihreät nuoret ja opiskelijat, Vasemmistonuoret, EU:n alueella kansalaisaloitteen eurokriisin seurausten
Lk 11.
suuntaamisesta oikeudenmukaisemmin. Alustajana
yliaktuaari Olli Savela. Järj. Demokraattinen sivistysLAHJATALOUDESTA VASTAUS KAPITALISMIN ONGELMIIN? liitto DSL ja Demokraattinen naisverkosto. Lk 22.
Mistä lahjatalousajattelussa on kyse? Mitä lahjatalous voisi käytännössä olla nyt, kapitalismin oloissa? USKONTOJEN KÖYHÄT
Dosentti Kaarina Kailo, Ruby van der Wekken Stadin Minkälaisia tulkintoja eri uskonnoilla on köyhyydestä?
Aikapankista ja Solidaarinen talous -verkostosta sekä Miten uskontojen edustajat työskentelevät köyhyyden
Elina Turunen Commons-verkostosta. Järj. Vasemmis- poistamiseksi?Keskustelemassa mm Kari Latvus (ev.
tonaiset, Stadin Aikapankki, Solidaarinen talous –ver- lut.), Isra Lehtinen (islam), Marko Näätänen ( hindul.)
kosto, Helsingin Yhteiskunnallinen Opisto, Commons- ja Lars Silén (bahai). sekä ugandalainen sosiaalityönverkosto, lk 12.
tekijä ja uskontodialogi-toimija Despina Namwembe
(ort.). Keskustelun järjestävät Diakonian tutkimuksen
HANKALA SUKUPUOLI
seura DTS, Uskot ilman rajoja ry., Helsingin Uskontojen
Keskustelutilaisuus koskien translakia. Järjestää So- Foorumi sekä URI:n Helsingin kristitty-muslimidialogisialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry, Sosialide- piiri. Lk 33.
mokraattiset Nuoret ja Sosialidemokraattinen HLBT
-yhdistys - Pinkkiruusu ry.Vastuujärjestäjänä toimii VUOSI ARABIKEVÄÄN ALKAMISESTA JA USA:N UUDET
SONK ja yhteyshenkilönä pääsihteeri Anni Lahtinen, DOKTRIINIT ? ONKO SOTA IRANIA VASTAAN VÄISTÄMÄTÖN?
0452775070, paasihteeri@sonk.fi, lk 33.
Jani Poimala (Marxilainen työväenliitto) ja Dimitris Mizaras (Marxilainen työväenliitto), Henri Häkkinen. Järj.
SIIRRETYT-ELOKUVAFESTIVAALIN SATOA
MarxilainenTyöväenliitto ja Sosialistiliitto. Lk 35
Siemenpuu-säätiön viimesyksyisen elokuvafestivaalin
satoa ja keskustelua vetämässä Siemenpuu-yhdistyk- RUOKASUVERENITEETTI JA SOLIDAARINEN VAIHTO
sen aktiivit. Lk 35.
Ruoan riittävyys ja sen tasainen jakautuminen kaikkien ihmisten kesken ympäristöä tuhoamatta on haasVASEMMISTO JA HALLITUS - VAIKEA YHTÄLÖ
te. Ruokasuvereniteetin hengessä ja kestävin keinoin
Voiko vasemmisto saavuttaa tavoitteitaan hallitukses- tuotettujen elintarvikkeiden vaihto voi myös olla luonta käsin? Järj. Helsingin yhteiskunnallinen opisto, Va- teeltaan solidaarista, marginalisoitujen ihmisryhmien
semmistofoorumi ja Vasemmistonaiset. Lk 41.
kamppailua tukevaa. Mm. Osuuskunta Oman Maan
Daniel Fernandez Saez, sekä zapatistikahvia Suomeen
SUNNUNTAI
maahantuovan Café Caracol-verkoston Johan Ehrstedt,
KLO 11-13
tietokirjailija Mervi Leppäkorpi. Järj. Turun MaailmanEGYPTI – TULEVAISUUS AVOINNA
kauppayhdistys ry. Lk 41.
Tavoitteena on pohtia Egyptin tulevaisuuden haasteita
ja miettiä miten maan demokratia- ja tasa-arvokehitys- MAROKKO: POHJOIS-AFRIKAN VIIMEINEN ABSOLUUTtä voidaan tukea. Vieraita egyptiläisestä Development TIINEN MONARKIA DEMOKRAATTISTEN MUUTOSTEN
No Borders -järjestöstä. . Järj. Suomen Sadankomitea PAINEESSA
ry, Ydin-lehti ja SaferGlobe Finland. Juhlasali.
Marokkolainen oimittaja ja ihmisoikeusjärjestö AMDH:n
(Association Marocaine des Droits Humaine) jäsen Ali
VOIKO SYRJÄYTYMISTÄ VASTUSTAA?
Lmrabet kertoo vähemmän tunnetuista ‘arabikevään’
sosiaalineuvoja Pirkko Justander, Invalidiliitto koke- tapahtumista. Marokossa ei ole kulunut yhtä viikkoa
musasiantuntija Matias Toivonen, Suoja-Pirtti ry
ilman mielenosoituksia tai yhteenottoja mielenosoittapuheenjohtaja Marja Eronen, EAPN-Fin Terveys ja köy- jien ja järjestystä ylläpitävien tahojen välillä. Lmrabetin
hyys -työryhmä kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto, mukaan mikäli monarkia halutaan säilyttää, sen on väohjausryhmän jäsen Puheenjohtajana: Jouko Karjalai- hintään muutettava muotoaan. Sen on lakattava olenen; Kuka kuuntelee köyhää verkosto, Suoja-Pirtti ry, masta absoluuttinen. Järj. Rauhanpuolustajat. Lk 42.
Järj. Kuka kuuntelee köyhää verkosto, Suoja-Pirtti ry,
EAPN-Fin Terveys ja köyhyys –työryhmä. lk 23
KLO 13-15
MIHIN USKONNONVAPAUTTA TARVITAAN?

Onko Suomessa jokaisella mahdollisuus uskonnollisen
identiteettinsä mukaiseen elämään, vai kupliiko pinnan alla islam-viha? Paneelikeskustelussa kuulemme
nuorten kokemuksia uskonnonvapauden toteutumisesta tai toteutumattomuudesta heidän omassa elämässään. Mukana myös suurlähettiläs Ilari Rantakari
ja mufti Waliid Hammoud. Järj. Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto, Suomen Muslimiliitto, Suomen Ekumeenisen Neuvoston nuorisojaosto, Suomen Islamilaisen
Neuvoston nuorisolautakunta ja Suomen Musliminaiset. lk 13.
TERVEYSYRITYSTEN VERONKIERROSTA
KUNTIEN VERENKIERTOON!

Terveyspalvelujen järjestäminen on viime vuosina
muuttunut, kun ne ovat yhä enemmän joutuneet finanssitoimijoiden käsiin. Tämä on johtanut mm. veronkiertoon. Arvioimme Helsingin tilannetta ja saamme tietoa myös muista Pohjoismaista. Puhujina mm.
Thomas Wallgren ja Kai Lindroos. Puhetta johtaa Anita
Kelles-Viitanen, Järj.Pro Kuntapalvelut ja Attac. Lk 21.
VIHREÄ TALOUS JA RIO+20 HUIPPUKOKOUS

Mitä ajatella vihreästä kasvusta, sen mahdollisuuksista, ongelmista sekä kansalaisyhteiskunnan roolista?

MITEN KÄY LÄHIDEMOKRATIAN KUNTAUUDISTUKSESSA?

MIKÄ ON MAAHANMUUTTAJAHOITAJAN PAIKKA?

Ulkomaalaistaustaiset hoitajat suomalaisilla työpaikoilla. Toiminnallinen työpaja, jossa alustuksia ja yhteistoiminnallista ajatusten vaihtoa monikulttuuristen hoitolan työyhteisöjen haasteista tutkimustiedon
ja kokemustiedon pohjalta. Pajan vetää kouluttaja
Päivi Vartiainen-Ora, TSL, asiantuntijoina mm. tutkija
Katja Keisala, Tampereen yliopisto, kehittämispäällikkö Kirsi Markkanen, Tehy ja JHL:n edustaja. Järj. TSL,
JHL, Tehy. Lk 13.
AIKAPANKKI JA KANSALAISLIIKKEET – WORLD CAFÉ

Keskustelua ja ideointia siitä, miten aikapankit voisivat tukea kansanliikkeitä. Niklas Toivakainen, Stadin
Aikapankki, Peter Kuria (Shalin ry), Emilia Palonen
(Vapaus Valita Toisin) Järj. Stadin Aikapankki, Shalin
ry, Vapaus Valita Toisin Lk.21.
TEKIJÄNOIKEUS - MITÄ VOISI TEHDÄ TOISIN?

Tekijänoikeuskeskustelu, jossa tekijänoikeudesta voi
ja pitää puhua vasemmistolaisittain. Marko Korvela
Demokraattisesta sivistysliitosta, puoluesihteeri Harri Kivistö Piraattipuolueesta, piraattimielinen graafikko ja vapaa kirjoittaja Lilja Tamminen Vihreistä, Kommunistisen nuorisoliiton Heikki Ketoharju. Lk 22.
KUKA MAKSAA LAPSET?

Vanhempainvapaiden tulevaisuus. Vanhempainvapaa-järjestelmän epäkohdat – tulevaisuuden paremmat mallit ja niiden rahoitus. Paneelikeskustelu jossa
yleisöllä aktiivinen rooli. Tutkijoita puhumassa. Järj.
Helsingin Vasemmistofeministit ja Helsingin Työväenyhdistyksen Naisosasto ry. TYÖ. Lk 11
MIELEKKYYTTÄ MAAILMANMATKAILUUN

Yhteys kulutuksen uhkaamaan ja häätämään elämään: yhteys alkuperäiskulttuureihin ja etelän ympäristöaktivismiin. Ville-Veikko Hirvelä (Emmaus
Aurinkotehdas ry.), Kai Vaara (Katajamäki ry.), Peter
Kuria ja Lotta Kinnunen (Shalin ry.) Mervi Leppäkorpi.
Järj: Siemenpuu-säätiön Intia-ryhmä, Emmaus Aurinkotehdas, Katajamäen ekoyhteisö ja Shalin ry. Lk 12.
SEMINAARI LAKIEN SUKUPUOLI- JA
SOSIAALISISTA VAIKUTUKSISTA

Tilaisuudessa esitellään tapoja, kuinka yhdistykset
ja järjestöt voivat arvioida valmistelussa olevien lakien / säädösten vaikutuksia kansalaisten elämään
ja hyvinvointiin. Alustajat: Anita Kelles ja Anja-Riitta
Ketokoski. Järj. Hyvinvointivaltion vaalijat ry HYVA ja
Helsingin Pro Kuntapalvelut. Lk 33.
SUOMEN RATIFIOITAVA YK:N VAMMAISSOPIMUS

YK:n yleissopimuksen vammaisten oikeuksista on ratifioinut yli 100 maata. Joukossa ei ole Suomi. Mitkä
syyt ovat viivyttäneet ratifiointia. Missä vaiheessa on
itsemääräämisoikeuden rajoittamista koskeva lainvalmistelu? Mitä ratifiointi merkitsee vammaisten
elämässä? Lääkäri Antti Holopainen, Timo Piippo. Järj.
Helsingin seudun Sairaus- ja Tapaturmainvalidit ry,
Asukasliitto ry ja Terveysrintama. Lk 35.
GDEIM IZIK, LÄNSI-SAHARA,

Arabikevään ensimmäinen kipinä Joidenkin lähteiden
mukaan arabikevät käynnistyi itse asiassa nimenomaan länsisaharalaisten protestileirillä Marokon
miehitysvaltaa vastaan Gdeim Izikissä loka-marraskuussa 2010. Yhteenotot alueella jatkuivat muun
muassa jalkapallo-ottelun yhteydessä Dahklassa
helmikuussa 2011. Ihmisoikeustilanne alueella on
edelleen hyvin vakava. Dokumenttielokuva kertaa
uutispimentoon jääneen kansannousun tapahtumat.
Järj. Rauhanpuolustajat. Lk 42.

Kansalaiset kaipaavat osallistumista ja toimivaa lähidemokratiaa. Onko kuntauudistus mahdollisuus
parantaa demokratian toimintaa vai katoaako valta
entistä kauemmaksi? Mitä toimivan lähidemokratian
kehittäminen edellyttää päätöksentekoprosesseilta?
Paneelikeskustelussa Järvi-Suomen kyläasiamies Henrik Hausen ja Roihuvuori-seuran ja Dodo ry:n aktiivi
Antti Möller, kaupunginvaltuutettu Ville Ylikahri (vihr.)
Järj. Vihreä Sivistys- ja Opintokeskus ViSiO ja Ajatuspa15-17
ja e2. Juhlasali

PÄÄTÖSTILAISUUS, LIIKUNTASALI

PYÖRÄILY, DEMOKRATIA JA TASA-ARVO

Virkamiehet, poliitikot ja kansalaiset on syytä saada
tiiviimpään keskusteluyhteyteen liikenteen kehittämisessä, ja tämä seminaari on askel siihen suuntaan.
Mukana Otso Kivekäs Helsingin Polkupyöräilijöistä,
Timo Kontio (sdp) Helsingin kaupungin demokratiaryhmästä, Marek Salermo Kaupunkisuunnitteluvirastosta,
pyöräilyaktiivi Jari Aho, Silvia Modig (vas) kaupunkisuunnittelulautakunnasta. Järj. Helsingin seudun Maan
ystävät ry yhteistyössä Helsingin Polkupyöräilijät ry:n,
Liikennepoliittinen yhdistys Enemmistö ry:n, Helsingin
luonnonsuojeluyhdistys ry:n ja Luonto-Liiton Uudenmaan piirin kanssa. Lk 23.

Tilaisuudessa tehdään yhteenvetoa päivien annista.
Mukana ohjelmansuorittajia ja Sosiaalifoorumin vieraita.
16.45
VAPAUS VALITA TOISIN RY:N AVOIN VUOSIKOKOUS

lk 21 Välittömästi päätöstilaisuuden jälkeen, kuitenkin viimeistään klo 16.45
vapausvalitatoisin.wordpress.com
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