
Solidaarisuus – mitä se on?
Humanitaarisen avun esittely



     Hei!

Olen 9 vuotta ja asun Guldossa, Darfurissa. Darfur on a lue 
Sudanissa, joka puolestaan sijaitsee Afrikassa. Oletko 
kuullut paikasta?
Asuin aiemmin maaseudulla ja sain syödäkseni joka 
päivä. Ruokaa ei ol lut pa ljon, mutta se riitti meille. 
Elämä oli hauskaa. 

Sitten kotimaassani a lkoivat kovat taiste lut. 
Eräänä päivänä sotilaat tulivat kylääni . He 
polttivat kaiken ja tappoivat monia ihmisiä. 
Kaikki tuhottiin. Sotilaiden saapuessa olin 
muutaman metrin päässä poimimassa mangoja. 
He hyökkäsivät kimppuuni, mutta eivät 
tappaneet. Haavoituin ja olin kauhuissani . 
 
Yhden päivän aikana koko elämäni 
tuhoutui . Minulla ei ol lut enää kotia, 
ei ruokaa eikä mitään paikkaa, minne 
mennä. Olin myös peloissani, koska 
sotilaat voisivat palata minä hetkenä 
hyvänsä.

Mihin olisin voinut mennä, missä 
nukkua? Mistä saisin syömistä ja 
juomista? Ja kuka suoje lis i minua?

       Inaya (Sudan)



Euroopan unionin (EU) jäsenet ovat demokraattisia eurooppalaisia maita, jotka yhdessä pyrkivät kohentamaan 
kansalaistensa elämää ja tekemään maailmastamme paremman.

EU-maiden välillä on toki eroja: toiset ovat rikkaampia kuin toiset, mutta vähitellen nämä erot pienenevät. 
Valtaosa EU:n kansalaisista on kuitenkin etuoikeutetussa asemassa moniin muihin maailman alueisiin verrattuna.

Maailmassa on liian monia paikkoja, joissa ihmiset eivät pysty tyydyttämään edes perustarpeitaan (vesi, ravinto, 
suoja, sairaanhoito).  
 
Ihminen kuitenkin tarvitsee vettä, ruokaa, katon päänsä päälle ja terveyspalveluja elääkseen.

Tiesitkö, että EU tekee arvokasta työtä hädänalaisten auttamiseksi ympäri maailman?

Solidaarisuus ei ole periaate, jota sovelletaan vain EU:n sisällä. 
Se on yksi EU:n perusarvoista, ja sitä on osoitettava kaikkia maailman ihmisiä kohtaan.

Tässä esitteessä selitetään, miten EU antaa elintärkeää apua maailman huono-
onnisemmissa osissa asuville miljoonille hädänalaisille.

Eurooppalainen solidaarisuus 
– sitoutumista käytännössä 
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Mitä humanitaarisella kriisillä tarkoitetaan?

Humanitaarisesta kriisistä puhutaan silloin, kun kokonaiset yhteisöt tai maat ovat uhattuina  
- luonnononnettomuuden (esim. maanjäristys, tulva, kuivuus, epidemia) tai  
- ihmisen aiheuttaman katastrofin (esim. puutteellinen turvallisuustilanne, sota) johdosta
ja kun väestön perustarpeita ei voida täyttää, eikä maalla ole resursseja omien kansalaistensa auttamiseksi. 

Humanitaarisen kriisin uhreilla on usein vain yksi toivo: että muut maat, joilla on tarvittavat resurssit, tulevat 
heidän avukseen. Tällöin puhutaan kansainvälisestä solidaarisuudesta. 

Euroopan komissio, joka on EU:n hallintoelin, kantaa kortensa kekoon soveltamalla humanitaarisen avun 
politiikkaa. EU on päättänyt käyttää osan budjettivaroistaan nopean avun toimittamiseen humanitaaristen 
kriisien uhreille eri puolilla maailmaa.

Humanitaarinen apu on perustavanlaatuista apua sitä eniten tarvitseville rotuun, 
uskontoon, sukupuoleen, kansallisuuteen ja poliittiseen vakauteen katsomatta. Se on 
ilmaista, ja sen ainoana ehtona on, että avuntarve on todellinen.

Kun kokonainen maa 
tarvitsee apua…
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Humanitaarisissa kriiseissä perustarpeita ovat yleensä vesi, ravinto, terveydenhoito ja suoja. 
Joissakin tilanteissa voi olla muitakin olennaisia tarpeita, joihin on vastattava, esimerkiksi 
suojelu (varsinkin lasten), koulunkäynnin mahdollistaminen ja miinanraivaus.

Yksi tunnettu humanitaarinen kriisi on Intian valtamerellä tapahtunut tsunami, joka 
uutisoitiin kattavasti.
On myös sellaisia kriisejä, joista ei juurikaan puhuta, esimerkiksi Pohjois-Ugandan konflikti. 
Alueella taisteltiin yli 20 vuotta ja yli miljoonan ihmisen tilanne oli epätoivoinen. Tällaisia 
kriisejä kutsutaan unohdetuiksi kriiseiksi. 
 
Tiedotusvälineiden raportoimiin kriiseihin on helpompi saada apua kuin unohdettuihin 
kriiseihin. Näin ei saisi olla. Euroopan komissio auttaakin hädässä olevia ihmisiä riippumatta 
siitä, onko televisiokamera paikalla vai ei.
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Miten EU:n apu saadaan sitä tarvitseville?

Verot ja muut maksut 
EU:n jäsenvaltioissa EU:n talousarvio

Maatalous

Työllisyys

                            
Koulutus 

 
Humanitaarinen apu

 
Muu

Komission osuus EU:n talousarviosta kattaa 
eri aloja, esimerkiksi:
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Euroopan komissio käyttää aina avustusjärjestöjä ihmisten 
auttamiseen. Ne saavat varoja komissiolta humanitaarisiin 
avustushankkeisiin. Ohessa joitakin esimerkkejä.

Esimerkkejä hankkeista, joita yhteistyötahot 
ovat toteuttaneet humanitaarisissa 
kriiseissä komissiolta saadulla rahoituksella:

Lääkärit ilman rajoja 
Valtiosta riippumaton järjestö, joka 
tarjoaa sairaanhoitoa hädänalaisille OXFAM

Valtiosta riippumaton järjestö, joka 
on erikoistunut humanitaariseen 

avustustoimintaan, esimerkiksi erilaisten 
tarvikkeiden, juomaveden ja 

telttojen jakeluunPUNAINEN RISTI  
Maailman suurin humanitaarinen järjestö, 
joka sekin toimii useilla avustussektoreilla: 

terveydenhoito, suojan ja suojelun 
tarjoaminen jne.

UNICEF
Unicef on YK:n erityisjärjestö, jonka 
tehtävänä on huolehtia siitä, että 

lasten oikeuksia kunnioitetaan 
maailmanlaajuisesti niin sodan kuin 

rauhankin aikana
Ja monet muut…

Pakistanin 
maanjäristyksessä 

loukkaantuneiden hoito

Telttojen pystyttäminen 
tsunamin uhreille 

Indonesiassa

Pakolaisnaisille tarkoitetun 
synnytyskeskuksen 
avaaminen Länsi-

Saharassa

Ruokintakeskuksen 
avaaminen nälkää näkeville 

lapsille Somaliassa

Jokainen tekee 
sitä, minkä osaa 
parhaiten – ja 
tuloksia syntyy!

‘
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Onko humanitaarisia kriisejä monissakin maissa?

Vastaus löytyy oheisesta maailmankartasta, jossa on väritetty
- sinisellä Euroopan unioni  
- oranssilla maat/alueet, joissa olevan humanitaarisen kriisin helpottamiseksi Euroopan komissio on antanut hiljattain apua.

Afrikka
Angola
Benin
Burkina Faso
Burundi
Eritrea
Etiopia
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Kap Verde
Kenia
Komorit
Kongon demokraattinen tasavalta
Kongon tasavalta
Lesotho
Liberia
Madagaskar
Malawi
Mali
Mauritania
Mozambik
Niger
Nigeria
Norsunluurannikko

Ruanda
Sambia
Senegal
Sierra Leone
Somalia
Sudan
Swazimaa
Tansania
Togo
Tšad
Uganda
Zimbabwe

Keski-Aasia
Georgia
Kazakstan
Kirgisia
Mongolia
Pohjois-Kaukasia (Tšetšenia)
Tadžikistan
Turkmenistan
Uzbekistan

Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka
Algeria (Länsi-Sahara)
Jemen

Jordania
Libanon
Palestiinalaisalueet
Syyria
Turkki

Etelä-Aasia
Afganistan
Bangladesh
Intia
Iran
Malediivit
Nepal
Pakistan
Sri Lanka

Kaakkois-Aasia / 
Tyynenmeren alue
Cookinsaaret
Filippiinit
Indonesia
Itä-Timor
Kambodža
Laos
Myanmar/Burma
Papua-Uusi-Guinea

Pohjois-Korea 
Salomonsaaret
Thaimaa
Vietnam

Latinalainen Amerikka / 
Karibian alue
Bolivia
Costa Rica
Dominikaaninen tasavalta
Ecuador
El Salvador
Grenada
Guatemala
Guyana
Haiti
Honduras
Kolumbia
Nicaragua
Panama 
Peru
Suriname
Turks- ja Caicossaaret
Venezuela
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Lapset ovat usein kriisin ensimmäisiä uhreja, koska he ovat aikuisia haavoittuvampia ja koska 
heidän kasvunsa turvaaminen on aikuisten varassa. Lasten suojeleminen ja auttaminen onkin 
kaikkein tärkeintä.

”Lapsen tulee aina ja kaikissa olosuhteissa olla ensisijalla suojelua ja apua annettaessa.”
 YK:n 20. marraskuuta 1959 antaman lapsen oikeuksien julistuksen periaate 8

En tiennytkään , 
että hädänalaisia 
maita on niin 
paljon!   
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Voitko kuvitella elämää ilman vettä? 
Heti ylös noustuasi avaat hanan – juodaksesi, peseytyäksesi, vetääksesi vessan. Sinulla on omassa kodissasi vettä 
käytössä vuorokauden ympäri! Viidenneksellä maailman väestöstä (1,1 miljardilla ihmisillä) ei ole näin 
onnellinen tilanne.

Pelkkä veden saanti ei riitä. Veden on oltava puhdasta, koska saastunut vesi levittää sairauksia ja aiheuttaa vakavia 
epidemioita. Luonnononnettomuus voi tuhota kaiken veden jakeluun ja käsittelyyn liittyvän infrastruktuurin (esim. 
viemärit) samoin kuin sadon ja ruokavarastot. Kun ihmiset joutuvat pakenemaan taisteluja, he eivät voi ottaa vettä 
mukaansa.

Vesi aiheuttaa maailmanlaajuisesti eniten kuolleisuutta. Epäpuhdas vesi aiheuttaa monia tauteja 
ja tappaa 8 miljoonaa ihmistä vuosittain. Valtaosa uhreista on lapsia.  

Euroopan komissio tukee hankkeita, joissa on tavoitteena

-  toimittaa ja jakaa juomavettä tarpeen mukaan
- kunnostaa tai rakentaa vedenjakelujärjestelmiä (kaivoja, putkia jne.)
- kunnostaa tai rakentaa vedenkäsittely- ja saniteettijärjestelmiä 
(viemäreitä, puhdistuslaitoksia, vessoja jne.)

Miljardilta ihmiseltä 
puutuu puhdas vesi!
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Ihminen tarvitsee ruokaa elääkseen. Euroopassa tämä on itsestäänselvyys, emme edes 
ajattele asiaa. Jos mielesi tekee pikkupurtavaa, voit kaivaa välipalan laukustasi, ja illalla 
syöt aterian ennen nukkumaan menoa. Monilla ihmisillä on sen sijaan hyvin vähän tai EI 
LAINKAAN syötävää.

- Tulva tai pitkään jatkunut kuivuus voi tuhota koko sadon
- Konflikti tai sota voi johtaa siihen, että miljoonien on paettava henkensä edestä. He joutuvat 

lähtemään tien päälle tai pakenemaan naapurimaihin, eivätkä he siksi pysty ansaitsemaan 
elantoaan. Myös aseistautuneet ryhmät voivat varastaa kaiken ravinnoksi kelpaavan.

Euroopan komissio rahoittaa hankkeita, joissa on tavoitteena

- Euroopan komissio rahoittaa hankkeita, joissa on tavoitteena
- hoitaa aliravittuja lapsia ja opettaa heitä, kuinka syöminen on aloitettava pienillä annoksilla (Tilannetta on 
valvottava tarkasti, koska on vaarallista, jos pitkään aliravittuna ollut henkilö alkaa yhtäkkiä syödä suuria määriä. 
Keho tarvitsee aikaa toipuakseen.)
- jakaa työkaluja ja siemeniä kylvämistä varten
- jakaa tuotantoeläimiä tai hoitaa sairasta karjaa.

Komissio tekee kaikkensa, jotta ihmisillä olisi syötävää siihen asti, kunnes maiden 
viranomaiset löytävät pitkäaikaiset ratkaisut ongelmiin.

Joka päivä maailmassa kuolee 24 000 ihmistä nälkään liittyvien ongelmien seurauksena. 
Siis yksi ihmishenki joka neljäs sekunti.
  

On väärin , että vielä 
nykyäänkin ihmisiä 

kuolee nälkään .  
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Katto pään päällä, seinät ympärillä suojaamassa, 
turvallinen kolo, oma sänky – kaikki ne voi menettää 
äkillisesti

- konflikteissa, joissa ihmisten on paettava 
väkivaltaisuuksia kotiseudultaan tai  maastaan ja pelastettava oma ja perheenjäsentensä henki

- luonnononnettomuuksissa, kuten maanjäristyksissä ja tulvissa, joissa rakennuksista ei jää jäljelle mitään.

Maailmassa on yli 35 miljoonaa ihmistä, joiden on täytynyt paeta kodeistaan. Heistä 10 
miljoonaa on joutunut hakemaan turvaa toisesta maasta.
   

Euroopan komissio auttaa heitä rahoittamalla hankkeita, joissa on tavoitteena

- pystyttää telttaleirejä suojan tarjoamiseksi siihen asti, kunnes ihmiset voivat palata koteihinsa
- auttaa uusien kotien rakentamisessa mahdollisuuksien mukaan
- jakaa rakennusmateriaaleja, jotta ihmiset voivat itse rakentaa kotinsa uudelleen.

”Lapsen tulee saada nauttia sosiaalista turvaa. Hänen tulee saada kasvaa ja kehittyä terveenä. Lapsen ja hänen äitinsä on sen 
vuoksi saatava erityistä hoitoa ja huolenpitoa siihen luettuna asianmukainen hoito ennen ja jälkeen synnytyksen. Lapsella tulee 
olla oikeus asianmukaiseen ravintoon, asumiseen, virkistykseen ja lääkintähuoltoon.” 
YK:n 20. marraskuuta 1959 antaman lapsen oikeuksien julistuksen periaate 4
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Jos kaikki on tuhoutunut, tarjolla ei ole myöskään terveydenhuoltoa.

Humanitaarisesta kriisistä kärsivillä alueilla sellaisetkin taudit ovat usein tappavia, jotka Euroopassa eivät enää ole 
vakavia tai jotka ovat helposti hoidettavissa. Sairastuneet ovat hyvin usein lapsia, jotka ovat ravinnon ja juomaveden 
puutteesta johtuen valmiiksi heikossa kunnossa, joita ei ole rokotettu ja jotka eivät saa lääkinnällistä apua.

Usein yksinkertainen hoito tai rokote voisi pelastaa lapsen hengen. Kaikilla ei kuitenkaan ole 
mahdollisuutta niiden saantiin. Päivittäin 6 000 lasta kuolee ripuliin, joka on varsin helposti 
hoidettava tauti.   

Euroopan komissio rahoittaa hankkeita, joissa on tavoitteena

-  tarjota lääkkeitä ja lääkintälaitteita
-  kunnostaa sairaaloita ja potilaiden vastaanottotiloja
-  kouluttaa hoitohenkilökuntaa paikalla
- jakaa terveystietoa ja järjestää rokotuskampanjoita.
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Nämä ovat elintärkeitä 
asioita! Mistä voin lukea 

lisää?  http://ec.europa.eu/echo 13



Tämän esitteen luettuasi ymmärrät ehkä paremmin, että olet osa laajempaa 
yhteisöä, joka on solidaarinen muuta maailmaa kohtaan. 
Miljoonia ihmishenkiä säästyy vuosittain sen ansiosta, että poliitikot 
päättävät käytännön toimista, joilla tuetaan kaikkein haavoittuvimpia.

Solidaarisuus ei siis ole pelkkää sanahelinää.
Solidaarisuus on tietoisuutta muista – yksi niistä arvoista, joka on tehnyt 
meistä sellaisia kuin olemme ja muokkaa meitä edelleen.

Solidaarisuus, ihmisarvon kunnioittaminen, tasa-arvo, suvaitsevaisuus ja henkilökohtainen sitoutuminen 

Jokainen meistä voi noudattaa näitä arvoja päivittäin ja siten osallistua 
oikeudenmukaisemman maailman luomiseen.

Solidaarisuus koskee meitä kaikkia, koska maailmamme on 
yksi ja yhteinen.

Valokuvat: 
- ECHO : Nick Bridger, Yassine Gaba, François Goemans, Peter Holdsworth, Yves Horent, 
 Sandrine Jackson, Karin Michotte, Alain Robyns. 
-  Action Contra el Hambre/Sergio Crudeli, Norwegian Refugee Council, 
 UNICEF/Steve Sabella, Milus paintings, Piirustukset: «Bambini-soldato del Nord 
 Uganda», julkaisija AVSI, OXFAM/Rajendra Shaw.

Julkaisija: humanitaarisen avun pääosasto ECHO, Euroopan komissio.  Esite on painettu 
kierrätyspaperille.
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