TIEDOTE 24.03.2022

UKRAINASSA
SODITAAN
MITÄ JÄRJESTÖT
VOIVAT
TEHDÄ?

Kansalaisjärjestöt kokoontuivat Pyöreät pöydät -tilaisuuteen Zoom-alustalla
7.3. 2022 keskustelemaan mahdollisuuksista auttaa ukrainalaisia ja puolustaa
demokratiaa.
Kaksi keskeisintä näkemystä keskustelujen pohjalta:

• ”Suora apu sota-alueelle sekä sieltä pakeneville kannattaa ohjata
kokeneiden humanitääristen järjestöjen kautta. Esimerkiksi osallistua SPR:n keräykseen: https://www.punainenristi.fi/ ”
• ”Avun pitää vastata tarvetta. Meidän ei pidä hosua, vaan toimia
koordinoidusti. Varsinkin Suomeen saapuvat avuntarpeessa olevat
tulevat tarvitsemaan mitä moninaisempaa apua välittömästi sekä
pitkään, vuosien ajan mm. sivistys- ja osaamis-, ja työllistymiskysymyksissä. ”

Tilaisuudessa kartoitettiin keinoja, mahdollisuuksia auttaa
hädässä olevia ja perustettiin kaksi työryhmää auttamaan
Ukrainaa ja ukrainalaisia järjestötasolla.

Mitä konkreettista voimme tehdä yhdessä ukrainalaisten auttamiseksi?
Järjestöjen verkostoa ukrainalaisten auttamiseksi ja avun
koordinaatiota pidettiin keskustelussa erityisen tärkeinä.
Sota-alueelle meneminen on vaarallista ja avun ohjaaminen
edellyttää osaamista. Tässä tilanteessa paikan päällä auttaminen tapahtuu parhaiten kokeneiden humanitääristä apua
tarjoavien järjestöjen, kuten SPR:n kautta. Koordinoimaton
apu ei saavu perille. Lisäksi, esimerkiksi kuljetukset sellaiselle
avulle, jota ei tarvita, estää tarvittavan avun perillemenoa.

Tavoitteita ei pidä sekoittaa: humanitäärinen apu ja sotilaallinen apu ovat eri asioita. Järjestöt jotka tekevät humanitääristä apua eivät voi olla mukana sotilaallista apua tuottavissa
hankkeissa.
Tarvitsemme Suomessa laajaa keskustelua ja tehokasta tiedon
jakamista siitä, mitä apua todella tarvitaan. Esimerkiksi
tarvitsemme muistilistoja asioista joita huomioida ja linkkilistoja tärkeästä informaatiosta. Tarvitsemme kaikki tietoa siitä,
miten auttaa oikein, vaikuttavasti ja tarpeen mukaan.
Lisäksi rasismin vastaisella viikolla voisimme tuoda esiin
yhteistä rintamaamme esimerkiksi jakamalla tätä viestiä:
“Maailman tapahtumat nostavat myös Suomessa pintaan
syrjimistä ja #rasismi:a. Olemme mukana #kansalaisjärjestöt
ja #säätiöt-verkostossa, ja #antirasistinen toiminta on meidän
kaikkien velvollisuus, joka päivä. Lisätietoa: @PunainenRisti
https://www.punainenristi.fi/rasisminvastainen-viikko ”

”Kutsutaan näihin verkostoihin myös Suomessa asuvat ukrainalaiset
ja venäjänkielisten ihmisten ryhmät. Ettemme puhuisi yli ja ohi ihmisten.”
”Pitää tarkkaan miettiä miten mahdollisesti Suomessa perustettava
työryhmä pystyy aidosti tuomaan lisäarvoa ”demokratian puolustamisen ja ukrainalaisten auttamisen koordinointiin” tilanteessa, jossa
”koko maailma” osoittaa solidaarisuutta ja tukea Ukrainalle...”
Mitä voimme tehdä pidemmällä aikavälillä ukrainalaisten tueksi?
Entä, mitä voimme tehdä Euroopassa ja globaalisti demokratian
puolustamiseksi?
Auttamistyössä on kaksi tasoa
Järjestöjen auttamistyöhön kuuluvat paitsi Ukrainassa tapahtuvan humanitäärisen työn tukeminen niin myös Suomessa
paikallinen apu pakolaisille, Suomen ukrainalaiselle väestölle
sekä Suomen venäjänkielisille.
Kaiken auttavan toiminnan koordinaatio on tärkeää. Pyöreä
pöytä perusti kaksi koordinaatiotyöryhmää. Työryhmä 1
koordinoi järjestöjen Suomessa tapahtuvaa auttamistoimintaa ja Työryhmä 2 tarkastelee pidempiaikaista demokratiatyötä, kansainvälistä ulottuvuutta sekä jälleenrakennusapua Ukrainassa.
Työryhmä 1 aloittaa toimintansa tiedonkeruulla sekä todellisen avuntarpeen kartoittamisella ja järjestökentän mahdollisuuksien selvittämisellä. Työryhmä pyrkii konsultoimaan
humanitäärisen avun järjestöjä, Ulkoministeriöitä, Sisäministeriöitä, Migriä, kuntia ja kaupunkeja mahdollisuuksien
mukaan. Työryhmä pyrkii auttamaan mahdollisuuksien
mukaan mm. Suomen ukrainalaisten omaa avustustoimintaa,
esim. Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry:n avustuskeskusta
Helsingissä (https://ukrainians.fi/fi/avustuskeskus/).
Työryhmä 2 pyrkii luomaan valmiuksia, tuottamaan osaamista ja jakamaan tietoa – joita tarvitaan sekä sodan jälkeiseen
jälleenrakennukseen että tulevien kriisien kohtaamiseen.
Toisena työryhmän tavoitteena on avuntarpeen kartoitta-

minen ja järjestöjen auttamispotentiaalin kohdentaminen
globaalisti ja pitkäjänteisesti yhteistyössä Ulkoministeriön ja
humanitääristen järjestöjen kanssa. Työryhmä miettii myös
keinoja kansalaisyhteiskuntien ja demokratian vahvistamiseksi sekä tietoisuuden ylläpitämiseksi muista humanitäärisistä
kriiseistä.
Työryhmä 1 aloitti toimintansa järjestäymiskokouksella 14.3.
ja kokoontuu säännöllisesti viikoittain. Työryhmä 2 aloittaa
toimintansa myöhemmin keväällä. Työryhmät paitsi viestivät
järjestökentän suuntaan niin pyrkivät järjestämään tilaisuuksia sekä lisäämään keskustelua ja parantamaan tiedonkulkua
yhteiskunnassa. Tavoittena on kohdata avun tarve oikea-aikaisesti ja tarpeen mukaisesti.

”Kannattaa ajatella, että murheellisuudesta huolimatta tämä kaikki on parhaimmillaan yhteiskuntarauhaa vahvistava ”liikekannallepano”. Kaikkia hyviä
voimia yhteiskunnassa kootaan nyt yhteen. Normaaliarjessa emme aina muista
toisiamme, vaan puuhailemme kukin omiamme.”
”Ukrainalaisten hätä on koskettanut meitä kaikkia syvästi. Suomalainen järjestökenttä on osa vapaan demokratiamme ja sivistyksemme syvintä ydintä ja
eturintamaa. Yhdistysten halu auttaa juontaa juurensa tästä järjestöjä yhdistävästä palosta kohti parempaa maailmaa.”
– Severi Hämäri, Kriittisen korkeakoulun pj.

Tietoa Pyöreistä pöydistä
Tilaisuudessa noudatettiin Chatham House -sääntöä eli
esitettyä tietoa saa vapaasti käyttää, mutta asian esittäjän henkilöllisyyttä ei kerrota eikä asiasisältöä yhdistetä esittäjäänsä.
Tilaisuuteen osallistuivat ilmoittautumisjärjestyksessä Suomen Operaatio Libero ry, Pirkanmaan Martat ry, Marttaliitto
ry, Etelä-Helsingin kansalaisopisto, Tekstin talo ry, Nuoren
voiman liitto, Setlementtiliitto, Kansalaisfoorumi, Marttaliitto ry, Parisuhdekeskus Kataja ry, Työväen Sivistysliitto, Maaja kotitalousnaisten Keskus ry, Autismiliitto/Autism Finland,
Kansalaisareena ry, Suomi Seura ry, Suomen partiolaiset,
Invalidiliitto, SPR, Sitra, Väestöliitto, Opintokeskus Sivis,
Avoin yhteiskunta ry, ja Finns for Ukraine -verkosto. Osallistujia oli 33.
Tilaisuuden kutsuivat KVS-säätiö ja Kriittinen korkeakoulu.
Tilaisuuden puheenjohtajana toimi dialogiammattilainen,
Severi Hämäri, Kriittisen korkeakoulun pj.
Tilaisuudessa alustivat Ulkoministeriön yksikönpäällikkö
Sirpa Oksanen ja asiantuntija Riikka Mikkonen.
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