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Alistettu, sorrettu, orjuutettu.
Nämä ovat sanoja, jotka
monelle länsimaalaiselle
tulee mieleen kehitysmaiden
naisista. Mutta kehitysmaiden
naiset ovat paljon muutakin.
He ovat poliitikkoja, uranaisia
ja huippu-urheilĳoita, aivan
kuten suomalaisetkin naiset.

African Care ry:n hanke kehitysmaiden naisvaikuttajat tuo esiin kehitysmaissa asuvia vahvoja naisia. Hankkeen työpajoihin on osallistunut syksyllä 2015 yhteensä kymmenen nuorta pääkaupunkiseudun eri lukioista. Työpajoissa on keskusteltu kehitysmaiden naisten näkymisestä suomalaisessa mediassa ja pohdittu, miksi jaottelemme ihmisiä ”meihin” ja ”muihin”. Hankkeen aikana opimme,
että tietämättömyys ja ennakkoluulot ovat suurimpia syitä jaottelujen tekemiseen, ja näin ollen
tietoisuuden lisääminen muualla asuvista ihmisistä auttaa vähentämään vastakkainasetteluja.
Vaikka naisiin kohdistuva syrjintä onkin edelleen yleistä ympäri maailmaa, myös kehitysmaissa
asuu vahvoja, menestyviä ja itsenäisiä naisia. Tässä esittelemme heistä muutaman.
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–Ellen Johnson Sirleaf, Liberian presidentti

Paettuaan vuosiksi Yhdysvaltoihin Ellen Johnson Sirleaf olisi saattanut luovuttaa Liberian suhteen täysin. Vuosikymmenten erilaisten taistojen jälkeen
hän on nykyään Liberian presidentti, nobelisti, ja vaikuttajanainen Afrikassa.
Sirleaf on elänyt vuoronperään Yhdysvalloissa ja Liberiassa. Hän opiskeli kummassakin maassa, mutta suoritti tutkintonsa lopulta Harvardissa.
Valmistuttuaan hän toimi apulaistalousministerinä kahden vuoden ajan,
kunnes erosi budjettia koskevien erimielisyyksien takia. Vuonna 1985
Sirleaf tuomittiin vankilaan “kansankiihotuksesta”, vastustettuaan presidentti Doeta. Liberian ankeat vankilaolot eivät lannistaneet 47-vuotiasta
naista, ja vapauduttuaan hän pakeni Yhdysvaltoihin. Liberian ensimmäisen
sisällissodan alkaessa (1989) Sirleaf palasi Liberaan, ja osallistui kapinaan

presidentti Doeta vastaan. Sirleafille suositeltiin asetettavan 30 vuoden
kielto politiikkaan osallistumisesta, kunnes hän lopulta kritisoi Charles
Taylorin tapaa kapinoida.
2005 Sirleaf valittiin presidentiksi, asetuttuaan ehdolle kolmatta kertaa.
Hän on Afrikan ensimmäinen naispresidentti ja koko maailman ensimmäinen musta naispresidentti. Vuonna 2010 Liberia sai anteeksi 4 miljardin
dollarin velat.
Sirleaf on myös tehnyt työtä YK:ssa, ja on ansainnut myös Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2011. Palkinto myönnettiin hänelle, Leymah Gboweelle
ja Tawakel Karmanille naisten oikeuksien rauhanomaisesta edistämisestä.
Sirleaf on ansainnut yli 20 palkintoa ja kunnianosoitusta.
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“All girls know that they
can be anything now. That
transformation is to me one of
the most satisfying things.”

–Rigoberta Menchu Tum, guatemalalainen ihmisoikeustaistelija

Miten Guatemalalainen naiskansalaisaktivisti joutui maanpakoon? Rigoberta Menchu aloitti jo teini-ikäisenä naisten oikeuksien puolesta taistelemisen. Koko hänen perheensä taisteli aktiivisesti erilaisten oikeuksien
puolesta Guatemalassa. Hänen isänsä liittyi talonpoikien komiteaan,
jonka jälkeen myös Rigoberta liittyi isän perässä. Samana vuonna hänen
isänsä ja veljensä kidutettiin ja murhattiin. Myöhemmin myös hänen
äitinsä raiskattiin ja murhattiin. Tämä ei kuitenkaan estänyt Rigobertaa
jatkamasta aktiivisena kansalaisena. Hän joutui ensimmäisen kerran
maanpakoon vuonna 1981, koska hän vastusti sotilaallista voimaa.
Hän aloitti uuden elämän Meksikossa. Siellä hän alkoi vaikuttaa
Guatemalan köyhien ihmisten puolesta ja siitä, miten he ovat kärsineet
armeijan käsissä. Vuonna 1983 Menchu tapasi venezuelalaisen antropologin Elisabeth Burgos Debrayn. Rigoberta kertoi tarinansa hänelle

useaan osaan jaetussa haastattelussa. Tämän jälkeen haastattelun
pohjalta tehtiin kirja nimeltään ”I, Rigoberta Menchu”. Kirja herätti
maailmanlaajuisen huomion siitä mitä kauheuksia Guatemalassa tapahtui.
Muutama vuosi myöhemmin Rigoberta palasi Guatemalaan taistelemaan intiaanien ihmisoikeuksien puolesta. Hän sai useita tappouhkauksia, jonka jälkeen hän joutui uudelleen maanpakoon.
Vuonna 1992 Rigoberta Menchu palkittiin Nobelin rauhanpalkinnolla.
Hän oli ensimmäinen, joka vastaanotti palkinnon alkuperäiskansojen
ihmisenä. Nykypäivään mennessä Menchu on palkittu erilaisilla kansainvälisillä palkinnoilla. Hän pyrki Guatemalan presidentiksi vuosina
2007 ja 2011, mutta ei päässyt kummallakaan kerralla. Menchu kuitenkin jatkaa työskentelyä oikeuksien ja rauhan puolesta Guatemalassa.
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”This world’s not going to
change unless we’re willing
to change ourselves.”

Saina Nehwal, intialainen sulkapalloilija

Intialainen Saina Nehwal ei olisi koskaan voinut uskoa ottaessaan sulkapallomailan ensimmäistä kertaa käteensä, että siitä voisi jonain päivänä seurata jotakin suurta. Nimittäin jo tähän päivään mennessä 25-vuotias Nehwal
on saavuttanut Intian parhaan sulkapalloilijan arvonimen. Eikä siinä vielä
kaikki, sillä hän on monien mielestä yksi koko maailman parhaista sulkapalloilijoista. Miten näin onkaan sitten päässyt käymään, että tavallinen
intialainen tyttö on pystynyt nousemaan tällaiseen kuuluisuuteen? No, siitä
on paljolti kiittäminen hänen vanhempiaan ja tietenkin kovaa harjoittelemista, sillä mikään maailmassa ei tietenkään tule ilmaiseksi.
Kahden intohimoisen sulkapalloilijan perheeseen Intian Hisarissa syntynyt Nehwal rakastui vanhempiensa lailla kyseiseen lajiin, ja he mahdollistivat parhaan mahdollisen pohjan hänen loistavalle menestykselleen. Tämä
työskentely tuotti tulosta, ja nykyään nuori sulkapalloilijatähti voi myöntää
voittaneensa vuonna 2008 ensimmäisenä intialaisena nuorten sulkapallon
maailmanmestaruuskilpailut ja vuonna 2012 seisoneensa Lontoon olympialaisissa pronssikorokkeella. Sitä eivät monet ikipäivänä voi sanoa kokeneensa.
Kisamenestys toi Nehwalille myös hieman lisätuloja, sillä vuonna
2012 hän solmi kolme vuotta kestävän, 7,4 miljoonan dollarin arvoisen

sopimuksen Rhiti-manageritoimiston kanssa, mikä on yli kuusi kertaa
enemmän kuin Barack Obaman palkka. Tekikö tämä vaikutuksen? No,
siinä tapauksessa kannattaa pysyä kuulolla, sillä tulemme taas luultavasti
näkemään loistavaa käsipeliä vuoden 2016 kesäolympialaisissa Rio de
Janeirossa.
On hienoa nähdä, että niin suurta ja monipuolista maata edustaa nuori
nainen! Kyllä, NAINEN.
Intia on teollistunut kehitysmaa, jossa elintaso ja hyvinvointi ovat nousussa huolimatta niiden epätasaisesta jakautumisesta. Ja koska naisten
oikeuksista kamppaillaan, eikä suuresta kehityksestä huolimatta olla vielä
päästy tavoitteeseen, niin henkilöt kuten Saina Nehwal ovat erittäin arvokkaita esikuvia. Nuoret tytöt tarvitsevat hyviä, rohkaisevia esikuvia, jotka
ovat eläviä esimerkkejä siitä, että naisetkin voivat menestyä niin ”miehisessä” asiassa kuin urheilussa! Ja vielä moisella menestyksellä nuoresta
iästä huolimatta.
Nehwalilta löytyy kyllä tarpeeksi ahkeruutta, voimavaroja, itsekuria,
halua ja todellista omistautumista intohimolleen, joiden avulla on hän menestymisen lisäksi voinut todellakin toteuttaa suuren unelmansa.
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Can She Do It? Yes,
She Can!

–Wangari Maathai, kenialainen ympäristöaktivisti

Kasvaessaan farmilla Wangari Maathai kohtasi jo nuorena viljelyn vaikutukset ympäröiviin metsiin. Tämä oli alkua hänen pitkälle ympäristöuralle,
joka alkoi biologian opiskeluna yliopistossa. Myöhemmin hän osallistui
YK:n kokoukseen, jossa hän ymmärsi että Kenian suurimmat ongelmat johtuvat ympäristön rappeutumisesta.
Wangari Maathai syntyi huhtikuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1940
Ihithen kylässä Keniassa. Myöhemmin Wangari Maathai muutti perheensä
kanssa farmille isänsä töiden perässä, mutta myöhemmin muutti veljiensä
luokse koulunkäynnin vuoksi.
Wangari Maathai kävi yliopistoja useassa maassa, hankkien tutkintoja
mm. Saksassa. Wangari Maathaista tuli ensimmäinen nainen itä- ja keski-Afrikasta, joka suoritti tohtorintutkinnon. Myöhemmin hän toimi jonkin
aikaa professorina ja hänet nimitettiin eläinlääketieteellisen tiedekunnan
puheenjohtajaksi.
1970-luvun loppupuolella Wangari Maathai esitteli idean, jossa yhteisö
istuttaisi puita. Tästä ideasta hän lähti kehittelemään laajempaa organisaatiota, josta lopulta synty Green Belt Movement. Green Belt Movement pyrkii
vähentämään köyhyyttä ja estämään metsien häviämistä istuttamalla

puita. Ympäristöliike Green Belt Movement levisi myös muualle Afrikkaan
ja liikkeen ansiosta on istutettu yli 30 miljoonaa puuta.
Wangari Mathaai jatkoi luonnon puolestapuhujana kuolemaansa
saakka. Hän ehti toimia lukuisissa ympäristöviroissa puhuen ympäristön
tärkeydestä. Wangari Maathai oli myös mukana politiikassa ja toimi Kenian
oppositioon Daniel arap Moi:n valta-aikana.
Vuonna 2004 Wangari Maathai sai ensimmäisenä afrikkalaisena naisena
ja ensimmäisenä ympäristönsuojelijana Nobelin rauhanpalkinnon.
25. syyskuuta vuonna 2011 Wangari Maathai menehtyi 71-vuotiaana hävittyään taistelun syövälle. Vuonna 2012 Collaborative Partnership on Forests,
kansainvälinen metsien ongelmien parissa toimivien järjestöjen kumppanuus, käynnisti Wangari Maathai palkinnon. 20 000 dollarin arvoinen
palkinto kunnioittaa ja muistaa tätä ainutlaatuista metsien puolesta taistelevaa naista. Maathain kuoleman jälkeen 2013 hänen muistokseen istutettiin
puita Pittsburghin yliopistoon. Valitsimme juuri hänet julisteemme aiheeksi,
koska hänellä on ollut suuri vaikutus omaan yhteisöönsä, mutta hän on myös
inspiraatio kaikille naisille ympäri maailma. Tässä on nainen joka on elämänsä aikana ehtinyt vaikuttaa maailmaan paljon positiivisella tavalla.
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“You cannot protect the
environment unless you empower
the people, you inform them, and
you help them understand that
these resources are their own,
that they must protect them.”

Miksi kiinalainen näyttelijä on valittu 100 vaikutusvaltaisimman naisen joukkoon?
Yao Chen syntyi 5.lokakuuta vuonna 1979 Shishin kaupungissa. Hän
opiskeli Pekingin elokuva-akatemiassa näyttelyä neljä vuotta ja lopulta nousi kuuluisuuteen näyttelijän uransa kautta. Yao Chen on ollut
kahdesti naimisissa ja hänellä on yksi poika.
Yao Chen on todella suosittu sosiaalisessa mediassa ja tekee vaikutustyötä sitä kautta. Yao Chenillä on Weibossa eli “Kiinan twitterissä”
77 miljoonaa seuraajaa, joka on 10 miljoonaa seuraajaa enemmän kuin
Yhdysvaltain presidentillä Barak Obamalla on Twitterissä. Kiinan

Angelina Jolieksi kutsuttu näyttelijä on lisännyt suuren yleisön tietoisuutta yhteiskunnallisista epäkohdista Kiinassa ja ulkomailla sosiaalisen median kautta ja saanut kerättyä paljon lahjoituksia pakolaisten
hyväksi.
Chen on toiminut ensimmäisenä kiinalaisena YK:n pakolaisjärjestö
UNHCR:n hyvän tahdon lähettiläänä vuodesta 2010. Hän on auttanut pakolaisia Myanmarissa, Somaliassa ja Sudanissa. Yao Chen on
myös antanut tukensa valtion mediasensuuria vastustavan Southern
Weekend -sanomalehden toimittajille. Vuonna 2014 Forbes listasi Yao
Chenin 100 vaikutusvaltaisimman naisen joukkoon sijalle 83.
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“Weibo can be used to help
someone who is in need, and
it’s amazing what people
can make happen just by
reposting or commenting.”
–Yao Chen, kiinalainen näyttelijä

