ÄLÄ KERRO MARTILLE -VARAINHANKINTAKAMPANJA
Q: Miksi minun pitäisi antaa rahaa Martti Ahtisaarelle?
A: Tarkoituksena ei ole kerätä rahaa Martti Ahtisaarelle, vaan annamme lahjaksi
tukea Martille tärkeälle asialle: rauhalle. Kampanjan tuotto käytetään rauhannobelisti
Ahtisaaren perustaman CMI-järjestön rauhanvälitystyön tukemiseen.

Q: Eikö valtion pitäisi rahoittaa tällaista toimintaa?
A: Suomen valtio tuki CMI:n toimintaa kokonaisuudessaan 3,4 miljoonalla eurolla vuonna
2016, mutta kehitysyhteistyömäärärahojen leikkaukset ovat vieneet CMI:ltä yhteensä
1,7 miljoonaa euroa vuositasolla, mikä on heijastunut järjestön toimintamahdollisuuksiin.

Q: Mitä hyötyä CMI:n toiminnasta on?
A: CMI etsii ratkaisuja maailman konflikteihin vuoropuhelun ja rauhanvälityksen avulla.
Ne ovat CMI:n ydinosaamista ja tunnustetusti tehokkaimpia keinoja ratkaista konflikteja.
Rauha säästää ihmishenkiä ja rahaa. Yhden rauhanneuvottelukierroksen kulut ovat
keskimäärin 40 000 euroa, sotatoimet maksavat 4 miljardia euroa päivässä. Pitkällä
aikavälillä rauha antaa mahdollisuuden parantaa elämän edellytyksiä. Se luo pohjan
talouskasvulle ja työllisyydelle. Onnistunut rauhanprosessi rakentaa yhteiskunnista
aiempaa oikeudenmukaisempia, jotta uusia konflikteja ei enää syntyisi.

Q: Mutta mitä hyötyä CMI:stä on Suomelle?
A: Rauhanvälitys on suomalaista osaamista ja osa suomalaisten DNA:ta. Rauha onkin
osa Suomen brändiä. Suomen osallistuminen kansainväliseen yhteistyöhön rauhan
ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi on määritelty Suomen perustuslain ensimmäisessä
pykälässä ja CMI:n toiminta on linjassa Suomen kehityspolitiikan tavoitteiden ja
periaatteiden kanssa. Ulkoministeriön tilaamassa ulkopuolisessa arvioinnissa CMI:n
toiminnan todettiin hyödyttävän Suomen ulkopolitiikkaa ja myönteistä Suomi-kuvaa
maailmalla. CMI nähdään luotettavana ja ratkaisukeskeisenä toimijana, jonka työ ei
ole kytköksissä suurvaltapoliittisiin intresseihin. Presidentti Ahtisaari on suomalainen
rauhannobelisti ja hänen perintönsä elää CMI:n työn kautta.
CMI:n konfliktinratkaisutyö antaa mahdollisuuden toimia myös niissä maissa, joissa
Suomella ei ole lähetystöjä ja luoda uusia yhteistyömahdollisuuksia. Kansainväliseen
toimintaan osallistuminen antaa parhaat turvatakuut, joita Suomella voi olla.

Q: Meillä on Suomessakin ihan riittävästi ongelmia, miksi rahaa pitää laittaa
ulkomaiden ongelmien ratkaisemiseen?
A: Kansainväliset konfliktit vaikuttavat myös Suomeen. Esimerkiksi pakolaiskriisin synty,
kulku ja siitä syntyvät jännitteet ovat vahvasti kytköksissä valtiollisten ja ei-valtiollisten
toimijoiden välisiin jännitteisiin. Lisäksi geopolitiikkaan liittyvä turvallisuustilanne
Suomen lähialueilla on vahvasti yhteydessä alueellisiin jännitteisiin muualla, esimerkiksi
Itä-Euroopassa ja Lähi-idässä. Jotta pakolaisuuden ja terrorismin kaltaisiin ongelmiin
voidaan löytää kestäviä ratkaisuja, on tärkeää puuttua niiden taustalla oleviin juurisyihin.
Juuri tätä työtä CMI tekee, kun se auttaa vähentämään jännitteitä konfliktien eri
osapuolten välillä.
CMI:n rauhanvälitystyön avulla Suomi saa kriittistä tietoa siitä, mihin sekä maailman
keskeiset konfliktit että niihin liittyvät alueelliset ja kansainväliset suhteet ovat
kehittymässä. Lisäksi saadaan ensikäden tietoa hiljaisista, kytevistä konflikteista,
jotka eivät vielä ole ylittäneet uutiskynnystä.
Rauhanvälityksen kautta Suomi voi profiloitua käytännönläheisenä ja ratkaisukeskeisenä
toimijana kansainvälisessä yhteisössä sekä vahvistaa mielikuvaa suomalaisista arvoista
ja käytännöistä, jotka ovat aina olleet Suomen kansainvälisen maineen keskiössä.

Q: Eikö joku muu voisi tehdä tätä?
A: CMI on paras taho tekemään tätä työtä. Suomen ulkoministeriön teettämän
ulkopuolisen arvion mukaan CMI:n toiminta on ainutlaatuista ei vain Suomen kannalta
vaan myös globaalissa mittakaavassa. CMI:n vahvuuksia ovat valtioista riippumaton
asema, vahva asiantuntijaosaaminen sekä suomalaisuus. Tämän lisäksi työn todettiin
olevan sekä kustannustehokasta että sillä saatavan aikaan merkittäviä vaikutuksia.

Q: Entä kohdemaiden ihmiset? Eikö heidän pitäisi antaa itse päättää
omista asioistaan?
A: CMI:n näkemys on, ettei rauhanponnistuksia voi ulkoistaa. Kestävät rauhanprosessit
perustuvat aina siihen, että paikalliset ihmiset ottavat prosessin omiin käsiinsä.
CMI:n periaatteena on tukea paikallisesti ja kansallisesti johdettuja rauhanprosesseja,
laajaa yhteiskunnallista sitoutumista, sekä kaikkien keskeisten tahojen panosta
rauhanprosessissa.

CMI:n monipuolinen asiantuntemus mahdollistaa paikallisolosuhteet tuntevien rauhanvälittäjien käyttämisen konfliktialueilla. CMI tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa ja työskentelee suoraan konfliktien osapuolten kanssa. CMI:n erityinen
lisäarvo kansainvälisessä yhteisössä on sen kyky toimia välittäjänä virallisten ja epävirallisten toimijoiden välillä.

Q: Kampanja näyttää hyvin kalliilta. En halua, että lahjoitusrahani menevät
muuhun kuin rauhanvälitystyöhön.
A: Kaikki kampanjan aikana kerätyt varat käytetään CMI:n toiminnan tukemiseen.
Kampanjan toteutus ja näkyvyys tehdään pitkälti yhteistyökumppaneiden kanssa
pro bonona.

Q: Miksi asiasta ei saa kertoa Martille?
A: Haluamme antaa Martille yllätyslahjan 15.6. järjestettävässä tilaisuudessa hänen
80-vuotissyntymäpäivänsä kunniaksi, emmekä tietenkään halua pilata yllätystä
kertomalla siitä etukäteen!

