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Mielipide
lauantaina 24.1.2015

Kehitysavun ytimessä on ruokaturvan
kohentaminen

Veli Pohjonen

Suo men Af rik kaan an ta maa ke hi tys apua on ta pa na ai ka ajoin mol la ta te hot to mak si. Vii mek si näin te ki
kir jas saan eläk keel le siir ty nyt suur lä het ti läs Mat ti Kää riäi nen (HS Ko ti maa 22. 1.).

Mol laa jil ta on hä mär ty nyt ke hi tys avun suu ri lin ja. Se ve det tiin yli 60 vuot ta sit ten, kun maail man ruo -
ka- ja maa ta lous jär jes tön FAO:n pää joh ta ja va roit ti, et tä kak si kol mas osaa ih mis kun nas ta on ajau tu -
mas sa nä län hä tään. Nä län hä däs tä oli sil loin tuo rei ta muis to ja niin kin lä hel tä kuin Neu vos to lii tos ta.
Sii hen kuu lu nees sa Uk rai nas sa kuo li 1920- ja 1930-lu vuil la mil joo nia ih mi siä.

Maa pal lon vä ki lu vun ar vioi tiin kas va van toi sen maail man so dan jäl keen no peas ti eten kin Af ri kan köy -
his sä mais sa. Ke hi tys avun suu rek si lin jak si tu li tor jua nii tä uh kaa va nä län hä tä. Suo mi läh ti mu kaan
vuon na 1965. Ul ko mi nis te riöön pe rus tet tiin ke hi ty sa pu toi mis to. Sen en sim mäi set ve tä jät oli vat Jaak -
ko Ilo nie mi ja Mart ti Ah ti saa ri.

FAO:n en nus tus tu li ajan koh tai sek si Etio pias sa vuon na 1984. Etio piaa koet te li sil loin en nen ko ke ma -
ton kui vuus. Pe rät täis ten vuo sien kui vuus jak so oli vie nyt mu ka naan ky lä läi sil tä vil jan sie me net.

Kun sis sien kans sa so ti va hal li tus ei pys ty nyt ja ka maan uut ta sie men vil jaa, mil joo nal le ylä maan vil je -
li jäl le tu li nä län hä tä. He jät ti vät ko ti pel ton sa ja läh ti vät lap si neen vael ta maan koh ti kau pun ke ja. Pi ka-
apu py säyt ti hei dät lei rei hin.

Nä län hä tä pois tui, mut ta vain ti la päi ses ti. Sik si rik kaat maat li sä si vät sa mal la no peas ti Etio pian ke hi -
ty sa pua. Hank keil la oli yh tei nen ta voi te. Vil ja sa dot on saa ta va py sy vään nou suun, jot ta vuo den 1984
näl kä ja pa ko lais aal to ei vät enää tois tu.

Etio pian maan vil je lyä on ke hi tet ty niin, et tä vet tä sääs tyy ja maa pe rä hoi tuu. Pen ger ryk set ovat il mes -
ty neet ylän kö maan pel to mai se maan ke rää mään sa de kau den yli pur sua vaa kos teut ta.

Suo mi oli mu ka na, kun jo ki laak so jen ylä rin teil le is tu tet tiin ener gia puu ta. Juu ril laan puut py säyt ti vät
rin ne maan ku lu mi sen ja te ki vät maa pe rän huo koi sek si. Sa teet oh jau tui vat enem män poh ja ve teen ja si -
ten vii veel lä ala rin tei den vil ja mail le.

Mi tä Etio pian ruoan tuo tan nol le ta pah tui? FAO:n en na koin ti toi mis ton (GIEWS) tar kat lu ke mat al ka vat
vuo des ta 1993, kun poh joi nen Erit rea oli ir taan tu nut emä maas ta.

Etio pian vuo tui nen vil ja sa to oli sil loin seit se män mil joo naa ton nia. Vuon na 2014 vil ja sa to oli 22,3
mil joo naa ton nia eli yli kol min ker tai nen al ku lu ke maan ver rat tu na.

Ruoan tuo tan toa tär keäm pi on ruo ka tur van pa ra ne mi nen. Köy häs sä Af ri kan maas sa sen yk sin ker tai sin
mit ta ri on hen keä koh ti las ket tu vuo tui nen vil ja sa to. Vuon na 1993 etio pia lai sia oli 53 mil joo naa ja
vuon na 2014 jo 97 mil joo naa. Sil ti hen keä koh ti las ket tu vil jan tuo tan to nou si. Ruo ka tur va oli 132 ki -
loa jak son alus sa ja 231 ki loa jak son lo pus sa. Etio pian ruo ka tur vaa on sil ti vie lä tar ve pa ran taa: Suo -
mes sa vuo den 2014 vas taa va lu ke ma oli 730 ki loa hen ki löä koh ti.
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Etio pian esi merk ki näyt tää, et tä ke hi tys apu tuot taa tu los ta, kun se oh ja taan suu reen lin jaan: ruoan tuo -
tan non ke hit tä mi seen ja ruo ka tur van ko hen ta mi seen. Ke hi tys avul la on osan sa sii nä, et tä pää osa maail -
man väes tös tä ei ajau tu nut FAO:n pel kää mään nä län hä tään.

Ve li Poh jo nen
maa ta lous- ja met sä tie tei den
toh to ri, 17 vuot ta Af ri kan ke hi tys avus sa toi mi nut
Kuu sa mo


