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Kirkon Ulkomaanapu 
uskoperustaisena järjestönä

TT Antti Laine 30.1.2020

Kirkon Ulkomaanapu

on 
- Suomen evankelis-luterilaisen kirkon järjestö
- uskoperustainen järjestö

toteuttaa 
- kirkon sille antamaa valtuutusta tehdä 
kehitysyhteistyötä, humanitaarista avustustyötä 
ja vaikuttamistyötä
- kirkon kansainvälistä diakoniaa
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Kirkon Ulkomaanapu

Toiminta perustuu Jeesuksen tiivistämiin kultaiseen 
sääntöön ja rakkauden kaksoiskäskyyn

Tavoitteena on luoda toivoa, rakentaa rauhaa ja 
edistää oikeudenmukaisuutta

Autamme valikoimatta

Jumala on luonut ihmisen omaksi kuvakseen ja 
heijastaa läsnäoloaan kaikissa luoduissa

Siksi jokainen ihminen on mittaamattoman arvokas

Tämän perusteella KUA auttaa valikoimatta ja toimii 
yhteistyössä kaikkien ihmisten kanssa
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Autamme valikoimatta

Jeesuksessa Jumala on tullut ihmiseksi ja asettunut 
kärsivän ihmisen osaan

Apua tarvitsevassa lähimmäisessä kohtaamme itse 
Jeesuksen

Siksi lähimmäisestä välittäminen ja hänen 
auttamisensa on erottamaton osa kristityn 
identiteettiä

Edistämme oikeudenmukaisuutta

Kirkon Ulkomaanavun toiminta keskittyy hyvin 
hauraisiin olosuhteisiin, joissa ihmisarvoisen elämän 
edellytykset ovat uhattuina

KUA tekee työtä laadukkaan koulutuksen, kestävän 
toimeentulon ja rauhan puolesta

Nämä tavoitteet tukevat globaalin oikeuden-
mukaisuuden toteutumista ja Jumalan ihmisille 
antamaa tehtävää huolehtia luomakunnasta
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Edistämme oikeudenmukaisuutta

Jokaisen ihmisen arvon ja ihmisarvoisen elämän 
puolustaminen on luovuttamaton lähtökohta Kirkon 
Ulkomaanavun työssä

Ihmisarvoon perustuvat myös ihmisoikeudet, jotka 
ovat syntyneet kristinuskon sekä muiden uskontojen 
ja vakaumusten yhteisten arvojen pohjalta

Edistämme uskontojenvälistä 
yhteistyötä

Kirkon Ulkomaanapu arvostaa työntekijöidensä, 
hyödynsaajiensa ja kumppaneidensa erilaisia 
maailmankatsomuksia ja vastustaa kaikkea vakaumuksiin 
perustuvaa syrjintää

KUA edistää toiminnassaan uskontojen välistä yhteistyötä ja 
vuoropuhelua

Uskonnot ovat merkittävä voimavara kestävän kehityksen ja 
oikeudenmukaisen maailman rakentamisessa
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“Minun tahtoni on, että te lähdette 
liikkeelle ja tuotatte hedelmää, sitä 
hedelmää joka pysyy.” (Joh. 15:16)

Suunnitteilla KUA-messu

Laadi Kirkon Ulkomaanavun toimintaan 
liittyvä esirukous
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Edistääkö uskonto kestävää 
kehitystä?

TT Antti Laine 30.1.2020

Miten uskonto liittyy 
kestävään kehitykseen?
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Käsitteitä

Kestävä kehitys

Uskonto ja kehitys

Uskoperustainen järjestö

Kestävä kehitys

Paikallista ja globaalia yhteiskunnallista muutosta

Päämääränä turvata tuleville sukupolville yhtä hyvät 
tai paremmat toimintamahdollisuudet kuin nykyisillä 
sukupolvilla

Ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys
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Raamattu ja kestävä kehitys

Ekologinen kestävyys
→ Ensimmäinen uskonkohta, 1. Moos. 2:15

Taloudellinen kestävyys
→ Kohtuullisuuden periaate, 2. Kor. 8:13-14

Sosiaalinen kestävyys
→ Kultaisen säännön etiikka, Matt. 7:12

Kristinusko ja kestävä kehitys
Käsitys Jumalasta
→ Kristuksessa Jumala on tullut ihmiseksi ja 
asettunut kärsivän ihmisen osaan

Käsitys ihmisestä 
→ Ihminen on Jumalan luoma ja siksi arvokas

Käsitys kirkosta
→ Kirkko ei palvele itseään, vaan suuntautuu tähän 
maailmaan
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Uskonnon merkitys

Yli 80 prosenttia maailman väestöstä kuuluu 
johonkin uskonnolliseen yhteisöön

Uskonnolliset arvot vaikuttavat ihmisten ajatteluun ja 
toimintaan

Muutos pysyvämpi, jos se perustuu arvoihin ja 
vakaumukseen

Uskonnon vaikuttavuus

Yhteydet syrjäisimpiinkin alueisiin

Valmiit ja pysyvät verkostot

Paikallistuntemus

Motivaation lähde ja voimavara
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Uskonnolliset johtajat

Uskonnollisiin johtajiin vaikuttamalla voidaan 
vaikuttaa kokonaisiin yhteisöihin

Ei kuitenkaan vain johtajat, vaan myös naiset ja 
nuoret

Uskonnolliset yhteisöt

Edistävät mukaan ottamista, eivät poissulkemista

Tarjoavat rauhanomaisia kanavia konfliktinratkaisuun

Pitävät yllä ihmisoikeuksia

Muistuttavat poliittisia johtajia heidän vastuustaan

UN Special Adviser David Nabarro 2016
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Uskoperustaiset järjestöt

Monilla kehitysyhteistyötä pitkään tehneillä 
järjestöillä on uskonnollinen arvopohja

Uskoperustaiset järjestöt antavat maailmanlaajuisesti 
kolmanneksen humanitaarisesta avusta koko 
maailmassa

Niillä on myös merkittävä rooli terveydenhuollon 
palvelujen järjestäjänä, erityisesti Saharan 
eteläpuolisessa Afrikassa

Ulkoministeriön 
kumppanuusjärjestöt

Järjestöistä noin kolmasosa on uskoperustaisia 
järjestöjä

FIDA International, Frikyrklig Samverkan, Kirkon 
Ulkomaanapu, Suomen Lähetysseura, Suomen World 
Vision
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Uskonto ja kehitys – vanha ja 
uusi asia

Vanha: esimerkiksi kirkkojen diakoninen toiminta

Uusi: uskonnon rooli kehitysyhteistyössä

Uskonto ja kehitys – miksi 
(vasta) nyt

Miksi nyt: tarve uusille kumppaneille, uskontojen ja 
uskoperustaisten järjestöjen omalaatuisuuden 
arvostaminen

Miksi vasta nyt: länsimainen maallistumiskehitys, 
uskonto yksityisasiana, uskontolukutaidottomuus, 
pelko ja kokemus ihmisoikeusloukkauksista
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Esimerkkejä KUA:n työstä eri 
uskontokuntien kanssa

Kambodza: koulutus ja konfliktin ratkaisu, 
buddhalaisuus

Keski-Afrikan tasavalta: rauhantyö, islam

Israel: ihmisoikeustyö, juutalaisuus

Kiitos!


