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MAAILMASSA
RAUHA
Sitten, kun olen täysiikäinen,
voin
äänestää
sellaisia poliitikkoja, joilla
on suunnitelmia maailmanrauhan edistämiseksi.
Voin myös tehdä kriisialueiden turvallisuutta tukevia lahjoituksia tai osallistua järjestöjen toimintaan.

2049

MAAILMASSA
TASA-ARVO
Ihmisten välinen tasa-arvo on vihdoin saatu toimimaan. Naiset saavat yhtä
hyvää palkaa kuin miehetkin. Ketään ei arvostella/
syrjitä/lajitella sukupuolen,
kansalaisuuden, suuntautumisen tai ihonvärin mukaan. Lapsiorjia ei enää ole
– kaikki työtekijät saavat
kohtuullista palkkaa iästään
riippumatta. Myös homot
pääsevät naimisiin laillisesti.

2018

MAAILMA EI
TUHOUDUKAAN
Vähentämällä ylimääräistä kulutusta, saasteet
vähenevät. Voin keksiä
uusia ekologisia ajatuksia ja käyttää uusiutuvia
luonnonvaroja.

Maaliskuun alussa yli
3000
yhdeksäsluokkalaista kirjoitti oman
hyvän tulevaisuuden uutisensa osana YK ja maailman tila -koulukilpailua.
Tule sinäkin luomaan
parempaa
maailmaa
hyvillä uutisilla!

www.yk.fi/yk70

PIENIKIN VOI TEHDÄ KOKO MAAILMASTA
ONNELLISEN
Onni on ruumiin ja sielun harmoniaa, sanoo moskovalainen Maksim, 54. Onni on toisten ihmisten
tekemistä onnellisiksi ja omasta olemassaolosta iloitsemista, pohtii puolestaan Burman pääkaupungissa Yangonissa asuva Yeenan, 30. Helsinkiläiselle Elinalle, 34, onnellisuus syntyy elämästä
rakkaiden ihmisten keskellä tehden sitä, mitä rakastaa. Sao Paulolaiselle Biancalle, 27, onni on
juustoleipä kahvilla kylmänä päivänä sekä sen tiedostamista, että uneksiminen on ilmaista ja
uneksiessaan ihminen voi olla kaikkea sitä, mitä hän on ikinä halunnutkin olla.

20. maaliskuuta 2015

O

nn e l l i s u u s
merkitsee
ihmisille
eri
puolilla
maailmaa varsin henkilökohtaisia
asioita.
Miksi ihmeessä maailman päättäjät ovat
päättäneet
julistaa
oman päivänsä tälle
vaikeasti
määriteltävälle käsitteelle, joka
on jotain abstraktin tunteen ja hieman konkreettisemman
hyvinvoinnin välistä – tai
ehkä näitä molempia?

Talousmittareista onnellisuusmittareihin
Maaliskuun 20. päivänä
2015 vietetään kolmatta kertaa YK:n julistamaa kansainvälistä
onnellisuuden päivää.
Aloite päivään tuli keskellä Himalajan vuoristoa sijaitsevalta, reilun
700 000 asukkaan Bhutanilta vuonna 2011.
Bhutan on pieni, buddhalainen maa, joka
on avannut rajansa
ulkopuolisille
ensimmäistä kertaa vasta
vajaat 40 vuotta sitten. Sen bruttokansantuote on suhteellisesti

maailman pienimpien
joukkossa sijalla 135,
mutta maasta on tästä
huolimatta kehittynyt
viimeisten vuosikymmenien aikana kehittynyt
eräänlainen
Shangri La, myyttinen
onnen paikka, jossa
ihmisten hyvinvointia
mitataan BKT:n sijasta
onnellisuusindeksillä.
Vuonna 1972 Bhutan
hylkäsi ajatuksen siitä,
että talouden kasvu
on ainoa keino mitata
ihmisten hyvinvointia
ja kehitti rinnalle bruttokansanonnellisuus
-indeksin (gross national
happiness). Ajatus pe-

rustuu buddhalaiseen
filosofiaan ja mittaa
ihmisten
henkisen,
fyysisen ja sosiaalisen
hyvinvoinnin
lisäksi
myös ympäristön hyvinvointia.
Uuden mittariston ja
sitä seuranneiden toimien aikana Bhutan
on kaksinkertaistanut
elinajanodotteensa ja
saanut lähes 100 %
lapsista
aloittamaan
koulunkäynnin.
Bhutan on myös asettanut
tavoitteekseen täydellisen hiilineutraliuden
ja julistanut 60 % pinta-alastaan koskemattomaksi metsäksi.

Vuonna 2010 Bhutan
julkaisi laajan tutkimuksen onnellisuuspolitiikkansa onnistumisista ja
jo seuraavana vuonna
YK:n yleiskokous teki
päätöslauselman Onnellisuus: kohti kokonaisvaltaista lähestymistapaa kehitykseen.
Kansainvälinen
onnellisuuden päivä
Seuraavan,
vuonna
2012 hyväksytyn onnellisuuden
päivää
käsittelevän
päätöslauselman mukaan onnellisuuden tavoittelu
on ihmisten universaali
ja
perustavanlaatuinen ominaisuus ja
pyrkimys, joka tulee
ottaa vahvemmin huomioon kaikessa julkisessa päätöksenteossa ympäri maailmaa.
Päätöslauselma
tunnustaa tarpeen kattavammalle, oikeudenmukaisemmalle
ja
tasapainoisemmalle
suhtautumiselle talouskasvuun, joka edistää
kestävää
kehitystä,
köyhyyden poistamista, kaikkien maailman
ihmisten onnellisuutta
sekä hyvinvointia.
Maailman
päättäjät
ovat siis julistaneet

päivän, joka kutsuu
kaikki
jäsenmaat,
järjestöt, yhteisöt ja
yksittäiset
ihmiset
levittämään sanomaa
oikeudenmukaisemmasta, kestävämmästä
ja
onnellisemmasta
maailmasta. Erityisesti tänä vuonna nämä
teemat ovat maailman
päätöksenteon
keskiössä.

Kerrankin
ovat pieniä
kuunnelleet.

Kansainvälisen
yhteisön supervuosi
Lokakuussa tulee kuluneeksi 70 vuotta
Yhdistyneiden
kansakuntien perustamisesta. Tämän vuoden
syyskuussa päätetään
myös uusista kestävän
kehityksen tavoitteista, jotka korvaavat
vuonna 2000 asetetut
vuosituhattavoitteet.
Vuosi huipentuu Pariisin ilmastokokoukseen
joulukuussa,
jonka
tavoitteena on vihdoin
saavuttaa kaikkia maailman maita laillisesti
sitova ilmastosopimus.
Syyskuussa
päätettävät kestävän kehityksen tavoitteet ovat
tärkeitä myös meille,
pohjoisen hyvinvointivaltion asukkaille siitä
syystä, että ne koske-

Señor Pedro on yksi
viidestä Maailman parhaiden uutisten aikajanalla
seikkailevista
henkilöistä.
Tutustu
muihin
hahmoihin
Maailman
parhaiden
uutisten verkkosivuilla.

vat kaikkia maailman
maita. Siinä missä
vuosituhattavoitteet
koskettivat pääosin kehittyviä maita, syksyllä
päätettävät tavoitteet
köyhyyden poistamisesta, maapallon suojelemisesta ja kestävämmän tulevaisuuden luomisesta sitovat
meitä kaikkia.
Olemme siis tilantees-

ONNELLISUUSPROFESSORI
MARKKU
OJANEN: MUIDEN AUTTAMINEN LISÄÄ
HYVÄÄ MIELTÄ
Moni
vapaaehtoistyötä tekevä sanoo,
että muiden auttaminen tuo onnellisuutta
tai ainakin hyvää mieltä
omaankin
elämään.
Siitä on myös tieteellisiä todisteita, kertoo
psykologian
emeritusprofessori Markku
Ojanen, joka on tutkinut onnellisuutta.
”On olemassa pitkäaikaista seurantatutkimusta, joka tukee ajatusta siitä, että auttavaiset ihmiset ovat
keskimääräistä onnel-

lisempia ihmisiä”, hän
sanoo.
Vapaaehtoistyön teho
perustuu Ojasen mukaan
vuorovaikutukseen: autettavan ilo tuo
myös auttajalle hyvän
mielen, ja pidemmän
päälle myös varsinainen onnellisuus voi
lisääntyä.
Aina niin ei käy. Etenkin isoihin muutoksiin
pyrkivä
maailmanparantaja joutuu usein
pettymään eikä oma
onnellisuuskaan lisäänny. Ojasen mukaan
se ei ole kuitenkaan

pelkästään huono asia.
”Eihän meidän tehtävämme
elämässä
ole lisätä omaa onnellisuuttamme, vaan yhtä
paljon tai enemmänkin
muiden onnellisuutta.
Vapaaehtoistyötä
ja
maailmanparantamista
tehdään sen takia, että
maailma olisi parempi
paikka. Se ei nosta aina
onnellisuutta,
mutta
se voi olla mielekästä,
mikä on äärettömän
tärkeä asia.”
Teija Laakso/
maailma.net

sa, jossa ensimmäistä
kertaa
mahdollisesti
päätetään tavoitteista,
joissa otetaan ihmisten
hyvinvointi sekä onnellisuus huomioon ja
sidotaan se kestävään
talousajatteluun.
Tähän on monia hyviä
syitä. Kulutuksen kasvu
ei nosta koettua hyvinvointia enää tietyn rajan
jälkeen. On päinvastoin
tutkittu, että varallisuuden kasvaessa ihmisen tyytymättömyys
kasvaa, sillä hän mittaa itseään aina vaan
varakkaampiin ihmisiin.
Suomessa BKT on
kasvanut 1990 alusta,
mutta koettu hyvinvointi on tästä huolimatta laskenut.
Tule luomaan parempaa maailmaa
”Onnellisuus voi tarkoittaa eri asioita eri
ihmisille. Tästä huolimatta olemme varmasti kaikki sitä mieltä,
että se tarkoittaa työtä
konfliktien, köyhyyden
ja muiden onnettomien tilanteiden lopettamiseksi, jossa moni
lähimmäisistämme
joutuu elämään. Onnellisuus ei ole turhanpäiväisyyttä, eikä ylel-

1.

lisyyttä. Se on syvään
juurtunutta kaipausta,
jonka kaikki ihmisperheen jäsenet jakavat.
Sitä ei saa kieltää keltään ja sen on oltava
kaikkien ulottuvilla.”,
sanoi YK:n pääsihteeri
Ban Ki Moon viime
vuoden onnellisuuden
päivän puheessaan.
Maailman johtajat siis
tahtovat
maailmasta onnellisemman ja
kestävämmän paikan,
mutta
minkälaisen
maailman sinä haluaisit
luoda? Suomalaiset YKjärjestöt ovat lanseeranneet juhlavuosikampanjan, Maailman parhaat uutiset, joka kutsuu kaikkia luomaan
parempaa
maailmaa
hyvien tulevaisuuden
uutisten
muodossa
osoitteessa:
www.yk.fi/yk70v.
Aloitteen tekeminen ei
ole
merkityksetöntä,
olit sitten kuinka pieni tahansa. Tämän on
osoittanut esimerkiksi
pieni, Himalajan keskellä sijaitseva Bhutan.

Heli Pekkonen/
YK 70 vuotta -kampan-

MENE osoitteeseen
www.yk.fi/yk70v

2.

MIETI, minkä uutisen
sinä tahtoisit kuulla
tulevaisuudessa. Kirjoita
se hyvien uutisten aikajanalle ja
jaa oma paras uutisesi somessa.

3.

HAASTA ystäväsi,
kollegasi, naapurisi tai
kilpaileva harrastejoukkue
kirjoittamaan lisää hyviä uutisia.
Kun meitä on tarpeeksi monta,
on myös tulevaisuuden
visiollamme väliä.

NÄIN OSALLISTUT
MAAILMAN
PARHAIDEN UUTISTEN
JA PAREMMAN
TULEVAISUUDEN
LUOMISEEN

