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Pandemia uhkaa edelleen maailman haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä, 
ja työmme on siksi edelleen tärkeämpää kuin koskaan aiemmin. Toimittamalla 
hätäsuojia ja muita välttämättömiä tarvikkeita autamme ihmisiä pysymään terveinä 
ja osallistumme siten tärkeällä tavalla pandemian vaikutusten ehkäisemiseen ja 
lievittämiseen ja niistä toipumiseen. 

Kansainväliset matkustusrajoitukset ovat jatkuneet myös päättyneenä vuonna. 
Rajoitukset vaikeuttavat tiimiemme pääsyä paikan päälle, mutta ne pahentavat 
lisäksi maailmanlaajuista merikonttipulaa, joka hankaloittaa kuljetusten 
järjestämistä. 

On ollut upeaa nähdä, kuinka sinnikkäät tukijamme ovat löytäneet innovatiivisia 
tapoja jatkaa avustustyömme tukemista. Olin mielissäni saadessani tavata 
RI:n presidentin Shektar Mehtan henkilökohtaisesti. Keskustelimme yhteisestä 
sitoumuksestamme toimia yhteistyössä. Minulla oli myös ilo osallistua Tanskan 
Rotaryn 100-vuotisjuhliin, joiden yhteydessä pääsin kiittämään Kööpenhaminan 
rotaryklubia osallistumisesta ShelterBoxin Tanskan jaoston perustamiseen. Kiitin 
lisäksi kaikki Tanskassa toimivia klubeja ShelterBox-kiertueemme tukemisesta. Voit 
lukea lisää tästä sivulta 15. 

Rotary tukee avustustyötämme monin eri tavoin: rotarit esimerkiksi auttavat meitä 
avustuskuljetusten tuomisessa maahan, tutustuttavat meidät paikallisiin yhteisöihin 
ja osallistuvat avustustiimeihin, jotka ovat valmiina auttamaan milloin tahansa. 
Olimme elokuussa erittäin iloisia voidessamme lähettää tiimin Haitiin – kyseessä oli 
ensimmäinen paikan päälle lähetetty ShelterBox-tiimi vuoden 2020 alun jälkeen. 

Avustustyömme Hondurasissa osoitti maailmanlaajuisten kumppanuussuhteidemme 
tärkeyden: yhteistyö Rotary Internationalin ja Habitat for Humanity -järjestön kanssa 
auttoi meitä varmistamaan, että perheet saavat toipumiseen ja jälleenrakentamiseen 
tarvitsemansa tuen. Olemme vahvempia yhdessä. 

ShelterBox ja Rotary tarttuvat yhdessä maailman merkittävimpiin haasteisiin, kuten 
ilmastonmuutokseen liittyvien sääilmiöiden vaikutuksiin maailman haavoittuvimpien 
yhteisöjen elämään.

Tuemme yhteisöjä joka päivä ja avustamme kriiseissä, jotka jäävät usein 
uutisotsikoiden ulkopuolelle. Emme voi ennustaa tulevaa, mutta Rotaryn eri 
puolilla maailmaa tarjoaman tuen ansiosta tiedämme, että olemme aina valmiina 
toimintaan. 

SANJ SRIKANTHAN 
Toimitusjohtaja

SANJ SRIKANTHANILTA 
(SHELTERBOXIN TOIMITUSJOHTAJA)
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Vuonna 2021 avustetut maat

Burkina Faso
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Sudan

HIRMUMYRSKYT TULVAT MAANJÄRISTYKSET ASEELLISET 
KONFLIKTIT

Näihin kriiseihin ovat yhdistyneet lähes poikkeuksetta koronaviruksen tuomat uhkat ja haasteet. 

APUSI ON SAAVUTTANUT KRIISIEN UHRIT VÄHINTÄÄN 9 ERI MAASSA:

Tämä raportti on tapamme kiittää sinua. On rotareiden, kumppaneidemme, vapaaehtoistemme ja 
maailmanlaajuisen tukijaverkostomme ansiota, että voimme tarjoaa elintärkeää apua ihmisille, 

jotka ovat menettäneet kotinsa konfliktin tai luonnonkatastrofin seurauksena.

KUMPPANUUSRAPORTTI 2021

ROTARYN TUKI AUTTAA JOKA VUOSI MEITÄ LAAJENTAMAAN 
TOIMINTAAMME, AVUSTAMAAN USEAMPIA IHMISIÄ 

JA SAAVUTTAMAAN ALUEITA, JOTKA OLISIVAT MUUTOIN 
ULOTTUMATTOMISSAMME.

28 000
AVUSTUSTA SAANUTTA PERHETTÄ

140 000*
AVUSTUSTA SAANUTTA IHMISTÄ

*Nämä luvut perustuvat marraskuussa 2021 saatavilla olleisiin tietoihin, ja ne sisältävät 1. tammikuuta 2021 jälkeen loppuun saatetut avustusprojektit.  
Lukuihin sisältyvät myös projektit, joiden arvioitiin päättyvän 31. joulukuuta 2021 mennessä.

Intia



Kun Haitiin iski elokuussa maanjäristys, jonka voimakkuus 
oli 7,2 Richterin asteikolla, toipumiseen ei jäänyt 
käytännössä lainkaan aikaa ennen trooppinen myrsky 
Gracen rantautumista vain muutamia päiviä myöhemmin. 
Myrskyn lähestyessä maassa kärsittiin edelleen 
jälkijäristyksistä ja etsintä- ja pelastustiimit etsivät edelleen 
hengissä selviytyneitä raunioiden keskeltä. Koska monet 
kodit olivat jo vaurioituneet tai tuhoutuneet, monilla ei ollut 
turvallista paikkaa myrskyltä suojautumiseen.

Ihmiset joutuivat mahdottoman valinnan 
eteen: he voivat joko jäädä ulos sään 
armoille tai hakea suojaa vaurioituneista, 
vaarallisista kodeista."
– Alice Jefferson, avustusprojektivastaava. 

Tiesimme, että avustaminen Haitissa olisi haasteellista.  
Maa on toipumassa edelleen vuoden 2010 tuhoisan 
maanjäristyksen ja vuoden 2016 hurrikaani Matthewin seurauksista. 
Neljännes Haitin väestöstä elää äärimmäisessä köyhyydessä, ja 
heinäkuussa sattunut maan presidentin salamurha on muuttanut 
jo entuudestaan haavoittuvan turvallisuustilanteen entistäkin 
epävakaammaksi.

Kyseessä oli pandemian alkamisen jälkeen ensimmäinen kerta, 
kun kykenimme lähettämään paikan päälle oman avustustiimimme.

Panamalaisen Boqueten rotaryklubin jäsen ja ShelterBox-
vapaaehtoinen Dave Nichols oli mukana ensimmäisessä Haitiin 
maanjäristyksen jälkeen saapuneessa avustustiimissä. Hän ei ollut 
Haitissa ensimmäistä kertaa, sillä hän oli ollut mukana myös vuoden 
2016 hurrikaani Matthewin uhreja avustamaan lähetetyssä tiimissä.

LÄHIKUVASSA:  

HAITIN MAANJÄRISTYS 
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"

MAANJÄRISTYKSEN JA MYRSKYN 
ON ARVIOITU YHDESSÄ

TUHONNEEN 61 000 KOTIA 
VAURIOITTANEEN 77 000 KOTIA

© Habitat for Humanity International

"Haitin lounaisosassa satoi kahden päivän aikana 
yli 25 cm vettä, ja rankkasateet 

toivat tullessaan syöksytulvia ja mutavyöryjä.

Palatessani vuonna 2021 kiinnitin 
välittömästi huomiota tiettyihin asioihin. 
Näin, että monet hurrikaani Matthewin 
vaurioittamista rakennuksista olivat 
edelleen korjaamatta ja että maanjäristys 
oli vaurioittanut hotellia, jossa olimme 
yöpyneet. Tapaamani ihmiset pyrkivät 
kuitenkin jatkamaan elämäänsä ja 
auttamaan itseään ja naapureitaan 
jälleenrakennustyössä maan kaoottisesta 
tilanteesta huolimatta."
– Dave Nichols, Boqueten rotaryklubin jäsen. 



Yhteistyömme Habitat for Humanity Haiti -järjestön kanssa oli erittäin 
tärkeässä asemassa, sillä se auttoi meitä varmistamaan, että avustustyö 
tapahtui paikallisen yhteisön johdolla ja että saavutimme kaikkein 
haavoittuvimmat perheet. "Laadukkaista hätäsuojamateriaaleista oli 
pulaa", muistelee Habitat Haiti -järjestön maajohtaja Jean Frenel Tham. 
"Myös perheet, joiden kodit olivat edelleen pystyssä, nukkuivat mieluummin 
ulkona siinä pelossa, että vaurioituneet rakennukset voisivat sortua."

Les Cayesin rotaryklubi sijaitsee maanjäristyksestä kärsineellä alueella, 
mutta klubin rotarit auttoivat silti meitä hankkimalla tietoja ja selvittämällä 
niiden paikkansapitävyyden ennen saapumistamme maahan. 
Rotarit auttoivat meitä myös majoituspaikan etsimisessä Les Cayesin 
maaseudulta – tämä oli todellinen haaste, sillä majoitusta tarvinneiden 
avustustyöntekijöiden määrä oli suuri välittömästi maanjäristyksen jälkeen.

Valitsimme tätä projektia varten telttojen sijasta hätäsuojapaketteja, jotta 
perheet voisivat majoittua kotiensa läheisyyteen. Tämä lähestymistapa 
auttaa välttämään "telttakaupungit", joiden huonoon hygieniaan, 
rikollisuuteen ja hyväksikäyttöön liittyvät riskit ovat korkeammat. 

Jaoimme perheille käteistä rahaa materiaalien hankintaan 
tai raivaus- ja rakennustöihin liittyvän avun palkkaamiseen. Tämä 
auttaa lisäksi välttämään tilanteet, joissa perheet joutuvat myymään 
avustustarvikkeita saadakseen rahaa ruokaan. 
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AVUSTUSTARVIKKEET SISÄLSIVÄT:

sekä makuualustoja, hyttysverkkoja ja vesiastioita.

hätäsuojapaketteja aurinkokennovalaisimia pressuja ja 
kiinnitystarvikkeita

 lämpimiä huopia ruoanlaittovälinepaketteja

Marcel asuu Chantalissa Haitissa poikansa 
Maxon (5) ja hänen sisarensa Gilainen 
kanssa. Hänen yhteisönsä on niin syrjäinen, 
että Habitat for Humanity -järjestön 
työntekijöiden oli ajettava kahden joen 
poikki ja ylitettävä jalan puroja ja mäkiä. 

Marcel pelkäsi ja koki itsensä avuttomaksi 
maanjäristyksen iskiessä. Hän rakensi 
maanjäristyksen jälkeen perheelleen puisen 
teltan, jossa he voivat yöpyä ja joka suojasi 
heitä säältä ja myrskyiltä.

Hän sanoi, että hätäsuojapaketin 
hyödyllisin tarvike oli pressu, sillä se auttoi 
häntä peittämään kotinsa sortuneet 
seinät ja piti hänet perheineen turvassa 
hurrikaanikauden aikana.

ShelterBoxin ja Habitat for Humanity -järjestön 
tiimit tekemässä yhteistyötä. Meneillään on 

hätäsuojapakettien käyttöön liittyvä koulutus.
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10 VUOTTA 
SYYRIAN 
SISÄLLISSOTAA
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"Kiitos avustanne tulvan jälkeen. Apu 
oli hyvää: vanhat patjamme olivat 
vaurioituneet tulvassa ja toimittamanne 
matot olivat hyviä. Pressumme olivat 
repeytyneet, mutta meillä on nyt uusia 
pressuja, jotka peittävät telttamme ja 
suojaavat sitä sateelta."
– Khaled

Syyriassa saavutettiin maaliskuussa traaginen virstanpylväs, 
sillä maan sisällissodan syttymisestä tuli kuluneeksi 10 
vuotta. Konflikti on ajanut kodeistaan yli 12,3 miljoonaa 
ihmistä. Monet ovat poistuneet maasta hakeakseen suojaa 
naapurimaista, ja osa on paennut kaupungeista etsimään 
suojaa muualta Syyriasta. 

Syyria on ShelterBoxin historian suurin ja pitkäaikaisin avustuskohde. 
Olemme avustaneet joulukuusta 2012 lähtien yli 400 000 ihmistä sekä 
Syyriassa että maissa, joihin Syyrian ja Irakin konfliktien kodeistaan 
ajamat pakolaiset ovat hakeutuneet.  

Syyrian ankarat talvet vaikeuttavat entisestään kodeistaan paenneiden 
elämää. Maan sisäisillä pakolaisleireillä asuvien ihmisten ei ole mahdollista 
valmistautua nollan alapuolelle laskeviin lämpötiloihin. Jaamme 
talviprojektiemme aikana hätäsuojien lisäksi myös lämpimiä vaatteita, jotka 
suojaavat lapsia kylmältä. 

Yli 16 000 ihmistä menetti tammikuussa hätäsuojansa ja 
omaisuutensa myrskyjen, lumisateiden ja tulvien seurauksena. Kokeilemme 
tänä talvena ensimmäisen kerran telttojen pohjien rakentamiseen soveltuvien 
materiaalien jakamista, sillä haluamme suojata perheitä ja heidän omaisuuttaan 
aiempaa paremmin tulvilta ja seisovalta vedeltä. Jaamme perheille tilapäiseen 
käyttöön soveltuvia betoniharkkoja, hiekkaa ja soraa. 

 
Khaled työskenteli ennen sisällissodan syttymistä opettajana, ja hänen 
perheellään oli kaikki tarvitsemansa. Kun hänen yhteisönsä joutui kiivaiden 
pommitusten kohteeksi, hän joutui pakenemaan perheineen vain vaatteet ja 
muutama tavara mukanaan. 

Khaled ja hänen perheensä asuvat nyt pakolaisleirillä. Heidän telttansa 
ja omaisuutensa vaurioituivat tammikuussa voimakkaiden myrskyjen 
koetellessa Syyrian leirejä. 

ShelterBox jakoi yhteistyössä ReliefAid-järjestön kanssa mattoja, patjoja, 
huopia ja muita hätäaputarvikkeita Khaledin perheelle ja muille samassa 
tilanteessa olleille. 

2011

–  Maassa järjestetään rauhanomaisia 
mielenosoituksia, joiden taustalla ovat 
korkea työttömyys ja poliittisen vapauden 
puute. 

–  Hallituksen reaktio rauhanomaisiin 
mielenosoituksiin johtaa väkivaltaan, joka 
kärjistyy sisällissodaksi. 

2012 2013

SYYRIAN HALLITUS KÄYTTÄÄ KEMIALLISIA 
ASEITA KAPINALLISTEN ASEMIA VASTAAN 
GHOUTASSA. 

–  YK aloittaa kemiallisten aseiden tuhoamisen 
Syyrian hallituksen luvalla. 

SYYRIAN HALLITUKSEN JOUKOT 
HYÖKKÄÄVÄT KOTEIHIN JA MUIHIN 
KAUPUNKEIHIN 

–  Vapaan Syyrian armeijaksi itseään 
kutsuva oppositioryhmittymä valtaa 
Aleppon. 

–  ShelterBox avustaa Syyrian pakolaisia 
Jordaniassa ja Irakissa.

7 9 . 5  M I L L I O N  P E O P L E  
D R I V E N  B Y  C O N F L I C T   

SHELTERBOX ALOITTAA 
ENSIMMÄISEN 
AVUSTUSPROJEKTINSA 
SYYRIASSA 
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

–  Isis julistaa Alepposta Irakin Diyalaan ulottuvan alueen 
"kalifaatikseen". 

–  YK:n välityksellä käydyt rauhanneuvottelut kaatuvat. 

–  Yhdysvallat ja viisi arabivaltiota suorittavat ilmaiskuja 
Isisiä vastaan Aleppon ja Raqqan alueilla. 

–  Perheet pohjoisessa Syyriassa saavat ensimmäisten 
joukossa ShelterBoxin uusia hätäsuojapaketteja. 

–  ShelterBox aloittaa Isisin kodeistaan ajamien Irakin 
sisäisten pakolaisten avustamisen. 

–  Isisin "kalifaatti" kukistetaan Baghouzin hyökkäyksessä. 

–  Syyrian hallituksen ilmaiskut kiihtyvät Idlibin provinssissa, 
ja yli 300 000 ihmistä pakenee kodeistaan. 

–  Turkin hallitus aloittaa "Operaatio Rauhan kevät" -nimellä 
kutsutun hyökkäyksen Koillis-Syyriaan. 

–  Avustamme 50 000 perhettä alueella. 

–  Syyrian hallitus ottaa Aleppon takaisin 
haltuunsa Iranin ja Venäjän tukemana. 

–  Turkin joukot ylittävät Syyrian rajan 
tarkoituksenaan tukea Turkin tukemaa 
Syyrian oppositiota. 

Työmme Syyriassa jatkuu 
kumppaneidemme avustuksella 
ja toimitamme hätäsuojia ja 
taloustarvikkeita yli 4 000 perheelle 
eri puolilla Idlibiä. 

–  Turkki, Venäjä ja Iran sopivat "de-
eskalaatioalueiden" perustamisesta. 

– Isis pakotetaan vetäytymään Raqqasta. 

–  ShelterBox avustaa tämän vuoden 
aikana 14 000 perhettä yhteistyössä 
Bahar-järjestön kanssa. 

–  Syyrian hallitus käynnistää hyökkäyksen 
Itä-Ghoutan läheisyydessä sijaitsevaa 
kapinallisten hallussaan pitämää aluetta 
vastaan. 

–  Syyrian hallitusta syytetään uudelleen 
kemiallisten aseiden käytöstä. 
Yhdysvallat, Ranska ja Iso-Britannia 
vastaavat ohjusiskuilla. 

–  Avustamme 45 000 ihmistä alueella. 

 

–  Venäjä tukee Syyrian hallitusta tuomitsemalla 
ilmaiskut Syyriassa. 

–  Kurdijoukot pakottavat Isisin vetäytymään Turkin 
alueelta. 

–  Isis valtaa keskisessä Syyriassa sijaitsevan muinaisen 
Palmyran kaupungin tuhoten monumentteja. 

–  Islamistikapinallisten liittoumat ottavat haltuunsa 
Idlibin provinssin. 

–  Syyrian hallitus ottaa Homsin takaisin haltuunsa. 

–  ShelterBox aloittaa avustustarvikkeiden hankkimisen 
naapurimaa Turkista; tämä nopeuttaa avun 
toimittamista sitä tarvitseville ja mahdollistaa 
monipuolisemman materiaalivalikoiman 
toimittamisen lyhyemmillä toimitusajoilla. 

–  Laajennamme toimintaamme pohjoisessa Syyriassa 
aloittamalla yhteistyön ReliefAid-järjestön kanssa. 

–  Toteutamme ensimmäisen talviprojektin, jonka 
tarkoituksena on auttaa pakolaisia selviytymään 
talvesta. 

10 000
PERHETTÄ
ON SAANUT APUA ALUEELLA 
VUODESTA 2012 LÄHTIEN 

100 
SUURTA TELTTAA 

toimitettu Lesboksen saarelle Kreikkaan 
Syyriasta Turkkiin paenneiden majoittamiseksi. 

 SHELTERBOX AVUSTAA YHDEN 
VUODEN AIKANA YLI 11 000 PERHETTÄ 
SYYRIASSA; TÄMÄ LUKU SISÄLTÄÄ 
PERHEITÄ, JOTKA OVAT PAENNEET 
HALLITUKSEN JOHTAMAA 
HYÖKKÄYSTÄ ALEPPOON. 

Olemme avustaneet 
yhteensä 
250 000 IHMISTÄ 
SYYRIASSA JA 
LÄHIALUEILLA

10 
VUOTTA 

SISÄLLISSODAN 
SYTTYMISESTÄ



Kansainvälinen jaostoverkostomme tukee väsymättömästi 
ShelterBoxin varainkeruutyötä. Jaostojemme jäsenten 
intohimo, sitoutuminen ja kokemus auttavat meitä 
kertomaan työstämme ja keräämään kotinsa konfliktien 
ja katastrofien seurauksena menettäneiden avustamiseen 
tarvitsemiamme varoja. Meillä on 14 kansainvälistä jaostoa, 
jotka kaikki ovat omistautuneiden rotarivapaaehtoisten 
perustamia. 

Vuotuinen kansainvälinen varainkeruutapaamisemme keräsi viime 
syyskuussa jaostomme koolle jakamaan ideoita, keskustelemaan 
haasteista ja iloitsemaan kuluneen vuoden menestyksistä. 
Iloitsimme tänä vuonna erityisesti jäsentemme innovaatiokyvystä, 
luovuudesta ja päättäväisyydestä, jotka mahdollistivat 
varainkeruutyön jatkamisen pandemian aikana. 

Tapaaminen tarjosi meille myös mahdollisuuden kiittää kahta 
pitkäaikaista jäsentämme ShelterBoxin hyväksi tehdystä 
mittavasta vapaaehtoistyöstä: Clements Witt on johtanut 
ShelterBoxin Saksan jaostoa 16 vuoden ajan, ja Karsten Thuen 
on ollut ShelterBoxin Tanskan jaoston johdossa 10 vuoden 
ajan. Clements ja Karsten löysivät ShelterBoxin Rotaractin ja 
Rotaryn kautta. Clements on myös ShelterBoxin Saksan jaoston 
perustaja, ja Karsten puolestaan oli ShelterBoxin Tanskan jaoston 
ensimmäinen puheenjohtaja.

Meillä oli kunnia saada vieraiksemme sekä Rotary Internationalin 
nykyinen presidentti Shekhar Mehta että RI:n tuleva presidentti 
Jennifer Jones. 

Kuinka voimme syventää näitä keskusteluja? 
Kumppaneina meidän tulee varmistaa, 
että puhallamme yhteen hiileen sen 
sijaan, että toimisimme yksin. Uskon, 
että tämä on menestyksen edellytys. 
Emme ole organisaatioina kilpailemassa 
henkilökohtaisista voitoista. Olemme 
samassa veneessä ja haluamme voittaa 
yhdessä. Meidän on voitava luottaa 
toisiimme ja siihen, että teemme aina 
parhaamme."
– Jennifer Jones

KANSAINVÄLINEN 
VARAINKERUU-
TAPAAMINEN 
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"

Yhdysvaltojen jaostoon kuuluva Bill Tobin 
ei antanut koronarajoitusten pysäyttää 
itseään. Hän järjesti virtuaalisen "road tripin" 
Yhdysvaltojen halki pitämällä esitelmän 208 
rotaryklubille yhden vuoden aikana! 
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ShelterBox on avustanut Etiopiassa vuodesta 2018 lähtien. 
Etiopian liittovaltion ja Tigrayn alueellisen johdon väliset jännitteet 
kärjistyivät aseelliseksi konfliktiksi marraskuussa 2020. Tigrayn 
alueella on yli 2 miljoonaa maan sisäistä pakolaista.1 

Alueella on käynnissä alati paheneva humanitäärinen kriisi, ja hätäsuojien 
tarpeen ennustetaan kasvavan entisestään. YK on julistanut Etiopian 
nälänhätäalueeksi, ja maata piinaavat lisäksi polttoainekriisi ja jatkuva 
koronaviruksen aiheuttama uhka. 

Toimitamme yhteistyössä Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) 
kanssa hätäsuojia, jokapäiväisen elämän kannalta välttämättömiä 
tarvikkeita ja hygieniatarvikkeita kodeistaan paenneille Tigrayn alueella. 
Toimitamme joillekin perheille omien suojien rakentamiseen tarvittavia 
materiaaleja, mutta avustamme lisäksi yhteisten suojien rakentamisessa 
ryhmille, jotka elävät tällä hetkellä ahtaissa oloissa kouluissa. 

Kun levottomuudet levisivät Shewitin kotikylään, hän juoksi hakemaan 
pienet lapsensa ja pakeni heidän kanssaan. He joutuivat kävelemään viiden 
päivän aikana 80 km turvallisen majapaikan löytääkseen.

Huhtikuu: Abiy Ahmed Ali valitaan EPRDF-puolueen 
johtajaksi, ja hänestä tulee samalla Etiopian 
pääministeri. 
Heinäkuu: Etiopian ja Eritrean välinen sota päättyy.
Syyskuu: ShelterBox ja IOM avustavat yhteistyössä 
3 495 taloutta Etiopiassa. 

1991–2018

ETIOPIA

Etiopiaa hallitsee Etiopian kansan vallankumouksellinen 
demokraattinen rintama (EPRDF).

Marraskuu: Abiy Ahmed Ali perustaa uuden puolueen 
(hyvinvointipuolue), ja keskeisessä asemassa olleet, 
korruptiosta ja syrjinnästä syytetyt tigretaustaiset poliitikot 
kieltäytyvät liittymästä uuteen puolueeseen.

2018

Syyskuu: Tigrayssa järjestetään paikallisvaalit 
keskushallinnon määräyksen vastaisesti. Kansallisia 
vaaleja koronaviruksen vuoksi siirtänyt keskushallinto 
julistaa paikallisvaalit laittomiksi.
Lokakuu: Keskushallinto keskeyttää Tigrayn alueen 
rahoittamisen.  
Marraskuu: Hyökkäys liittovaltion joukkojen tukikohtaan 
sytyttää aseellisen konfliktin alueella. Internet-, 
matkapuhelin- ja lankapuhelinyhteydet Tigrayn alueella 
katkaistaan.
Joulukuu: ShelterBox ja IOM sopivat avustustyön 
aloittamisesta Tigrayn alueella.

2020

2019

Tammikuu: Rauhanministeriö rajoittaa voimakkaasti 
avustustyöntekijöiden pääsyä Tigrayn alueelle sen 
vaarallisuuteen vedoten.
Helmikuu: Eritrean armeijan sotilaita syytetään satojen 
siviilien surmaamisesta ja järjestelmällisistä raiskauksista 
Tigrayn alueella. 
Maaliskuu: ShelterBoxin apu saavuttaa Tigrayn.
Kesäkuu: YK ilmoittaa, että yli 350 000 ihmistä 
Tigrayn alueella uhkaa nälänhätä.
Kesäkuu: Etiopian kahdesti siirretyt vaalit järjestetään 
viimein, mutta Tigrayn alueella ja joissakin muissa 
osissa maata ei ole äänestyspaikkoja turvallisuuteen ja 
logistiikkaan liittyvien haasteiden vuoksi. Addis Abebassa 
toimiva hallitus julistaa Tigrayhin "yksipuolisen tulitauon", 
jota TPLF ei tunnusta.
Marraskuu: Abiy Ahmed Ali julistaa maahan hätätilan 
ja rohkaisee tavallisia kansalaisia tarttumaan aseisiin 
Tigrayn joukkojen pysäyttämiseksi. Tigrayhin ei ole voitu 
toimittaa apua lokakuun alun jälkeen, ja polttoainetta on 
toimitettu viimeksi elokuussa. Avustusjärjestöt evakuoivat 
kaikki ei-välttämättömät työntekijät ja heidän perheensä 
Addis Abebasta.

2021

ShelterBox ja IOM avustavat 

4 600
TALOUTTA

"

1. UNHCR Regional Update #21: Ethiopia 
Situation (Tigray Region), 6 September 
2021 - Ethiopia | ReliefWeb

LÄHIKUVASSA:  

ETIOPIA 

IOM:n ja ShelterBoxin toimittama uusi suoja 
on parantanut paljon elinolojamme. Meidän 
ei tarvitse enää istua ulkona ja pelätä 
turvallisuutemme puolesta." 
– Shewit
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Keski-Amerikkaan rantautui marraskuussa 2020 kaksi 
hurrikaania vain muutaman viikon sisällä. Hurrikaanit Iota ja 
Eta aiheuttivat laajamittaista tuhoa. 

Iota oli vuoden 2020 voimakkain hurrikaani, ja se rikkoi vuoden 
2020 Atlantin hurrikaanikauden 30. nimettynä myrskynä 
saman kauden aikana muodostuneiden myrskyjen ennätyksen. 
ShelterBox tarjosi apuaan Hondurasissa, jossa arviolta 82 307 
kotia kärsi vaurioita ja yli 174 241 ihmistä joutui elämään tilapäisiin 
evakuointikeskuksiin majoittuneina. 

Tämä avustusprojekti on erinomainen esimerkki Rotary 
Internationalin ja Habitat for Humanity International -järjestön 
kanssa tekemämme yhteistyön vahvuudesta ja tehokkuudesta. 
ShelterBox ei voinut lähettää koronaviruksen aiheuttamien 
matkustusrajoitusten vuoksi omaa tiimiään Hondurasiin. 
Tarjosimme yhteistyössä San Pedro Sulan rotaryklubin ja 
Hábitat para la Humanidad Honduras- ja Habitat for Humanity 
International -järjestöjen kanssa raivaus- ja korjaustöihin liittyvää 
apua ihmisille, joiden oli mahdollista palata entisiin koteihinsa. 
Toimitimme yhdessä hätäsuojapaketteja, pressuja, työkaluja ja 
jokapäiväisen elämän kannalta välttämättömiä tarvikkeita 3 208 
perheelle. Järjestimme lisäksi koulutusta. 

Yhteistyö ShelterBoxin kanssa oli osa San Pedro Sulan rotaryklubin 
laajempaa pyrkimystä tukea ja palvella ihmisiä, joiden elämään 
Iota ja Eta olivat vaikuttaneet. Klubi jakoi lisäksi ruokaa, vaatteita, 
hygieniatarvikkeita, lääkkeitä ja kasvomaskeja. Tämä projekti 
osoitti yhteistyön voiman: jokaisen osapuolen kyvyillä, taidoilla ja 
resursseilla oli oma tärkeä tehtävänsä. 

Yhteistyö sujui ongelmitta, koska 
jokainen osapuoli ymmärsi oman 
tehtävänsä osana laajempaa prosessia; 
se oli tiimityötä parhaimmillaan."
– Alex Ulloa, San Pedro Sulan rotaryklubi.  

ShelterBox toimitti välineitä ja avustustarvikkeita, huolehti 
kansainvälisestä logistiikasta sekä tarjosi digitaalista koulutusta 
ja teknistä tukea. Panamassa sijaitseva paikallinen varastomme 
mahdollisti nopeamman reagoinnin katastrofin iskettyä. 

Habitat para la Humanidad Honduras -järjestön ja San Pedro 
Sulan rotaryklubin paikallistuntemus, suhteet ja verkostot olivat 
tärkeitä kaikissa vaiheissa avustustarvikkeiden maahantuonnista 
paikallisen yhteisön johtaman projektin toteuttamiseen. 

Habitat for Humanity Honduras -järjestö vastasi projektin 
käytännön toteutuksesta: tarpeiden kartoittamisesta, koulutusten 
järjestämisestä, avustustarvikkeiden jakelusta ja jakelujen 
jälkeisestä seurannasta ja valvonnasta. 

Järjestö varmisti, että saavutimme myös kaikkein syrjäisimmät 
ja vaikeimmin tavoitettavissa olevat yhteisöt, mukaan lukien La 
Mosquitian alueen yhteisöt, joiden avustuspaketit toimitettiin 
perille proomuilla ja kanooteilla. Järjestö toimi tiiviissä yhteistyössä 
paikallisten yhteisöjen ja viranomaisten kanssa ja varmisti siten, 
että avustettavat ihmiset olevat projektin sydän. 

 

LÄHIKUVASSA:  

HONDURAS 

"
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"Kun pääsin vihdoin palaamaan kotiin, 
näin, että kaikki oli homeessa ja pilalla. 
ShelterBoxilta saamamme apu auttoi 
meitä kotimme jälleenrakentamisessa 
myrskyn jälkeen. Kaikista tarvikkeista 
oli hyötyä, mutta pressu oli erityisen 
hyödyllinen. Käytin sitä kotini 
vaurioituneiden nurkkien ja seinien 
suojaamiseen."
– Maria

Maria ja hänen perheensä kulkivat Iotan ja Etan jälkeen 
useiden viikkojen ajan suojasta toiseen. 

AVUSTETUISTA  
PERHEISTÄ 
 oli majoittuneena  
vähimmäisvaatimukset täyttävään  
suojaan 2 kuukauden kuluessa*. 

San Pedro Sulan rotaryklubilla oli keskeinen rooli 
avustusprojektissa, sillä klubi vastasi hätäsuojapakettien perille 
saamiseen maahan liittyneestä mittavasta ja monimutkaisesta 
urakasta. Klubin jäsenet koordinoivat yhdentoista 40 jalan 
kontin saapumisen ja purkamisen, tarjosivat varaston 
avustustarvikkeiden turvallista säilyttämistä varten ja järjestivät 
tarvikkeille vapautuksen veroista. He avustivat lisäksi Habitat 
for Humanity Honduras -järjestöä avustusprojektiin osallistujien 
valinnassa, yhteisöjen mukaan saamisessa sekä hätäsuojien 
jakelussa hyödyntämällä rotaryverkostojaan ja koordinoimalla 
avustustyötä muiden samaan piiriin kuuluvien rotaryklubien 
kanssa. 

Jokaisella osapuolella oli oma 
vastuualueensa, jolloin kaikki voivat 
keskittyä omiin tehtäviinsä. Tämä alensi 
kustannuksia ja nopeutti kuljetuksia, 
ja perheet saivat siten tarvitsemansa avun 
nopeammin."
– Alex Ulloa, San Pedro Sulan rotaryklubi.  

Yhteistyömme Rotary Internationalin ja Habitat for Humanity 
International -järjestön kaltaisten organisaatioiden kanssa on 
ehdottoman tärkeää, jotta voimme varmistaa, että avustamamme 
yhteisöt saavat toipuessaan parhaan ja tarpeisiinsa parhaiten 
soveltuvan avun.

* Tämä luku perustuu 10 %:n otantaan apua saaneista.

"89 %
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Burkina Fasossa on käynnissä eräs Afrikan nopeimmin kasvavista 
pakolaiskriiseistä. Ääriryhmien väkivalta on pakottanut jo yli 
miljoona ihmistä pakenemaan kodeistaan. 

Burkina Faso oli vielä vajaa kymmenen vuotta sitten eräs Länsi-Afrikan 
vakaimpina pidetyistä valtioista. Maassa järjestettiin vuonna 2015 
ensimmäiset demokraattiset vaalit, ja tulevaisuus näytti valoisalta.

Malin puolelta Burkina Fasoon levittäytyneiden jihadistien väkivalta 
on kuitenkin lisääntynyt vuodesta 2015 lähtien. Aseellisten ryhmien 
toiminnan laajentuminen on ollut nopeaa, ja ne ovat ylittäneet valtioiden 
rajoja ja perustaneet paikallisia ryhmiään eri puolilla Sahelin aluetta, 
mukaan lukien Burkina Fasoon, Maliin ja Nigeriin.

Hallituksen joukkojen ja paikallisten puolisotilaallisten joukkojen 
pyrkimykset taistella näitä ryhmiä vastaan ovat vain lisänneet 
pakolaisuutta. Turvattomuus ja epävakaus vaikeuttavat 
avustustyöntekijöiden työtä ja avun saamista perille sitä tarvitseville. 

Olemme avustaneet humanitääristen järjestöjen kohtaamista haasteista 
huolimatta kaikkein haavoittuvimpia yhteisöjä vuodesta 2020 lähtien 
yhteystyössä Help-järjestön kanssa. 

LÄHIKUVASSA:  

BURKINA FASO

OLEMME AVUSTANEET TÄNÄ VUONNA PERHEITÄ TOIMITTAMALLA

 ja muita jokapäiväisen elämän kannalta välttämättömiä tarvikkeita, kuten saippuaa ja sankoja. 

pressuja ruoanlaittovälinepaketteja makuualustoja huopia

Koska tiimimme ei päässyt paikan päälle koronaviruksen aiheuttamien 
rajoitusten vuoksi, järjestimme Helpin kanssa etäkoulutuksen. 

<  



Yabre ja hänen perheensä viettivät ennen hyökkäyksiä 
rauhallista elämää kotikylässään. "Emme tienneet, että muissa 
maissa tapahtuvat asiat voisivat tapahtua myös meille. Elimme 
rauhallisesti, eikä yhteiselo aiheuttanut ongelmia. Viljelin maata 
ja kasvatin karjaa, ja työskentelimme kaikki yhdessä ilman 
ongelmia." 

Elämämme on muuttunut nyt täysin", 
hän jatkaa. "Meillä ei ole enää maata 
viljeltäväksi, ja meitä hävettää istua 
toimettomina, kun sataa. Olemme 
täysin riippuvaisia avustusjärjestöjen 
lahjoituksista."
– Yabre

"

Kun vierailimme maassa ensimmäisen kerran marraskuussa 2019, 
paikalliset rotarit avustivat meitä käytännön asioissa esimerkiksi 
tarjoamalla autonkuljettajan ja tulkin ja auttamalla meitä saamaan 
yhteyden tärkeisiin paikallisiin toimijoihin – he onnistuivat 
jopa järjestämään tapaamisen maan sisäisten pakolaisten 
avustamisesta vastaavan sosiaaliministerin kanssa. Tapasimme 
lisäksi Ouagadougou Crystalin rotaryklubin entisen presidentin 
Lancina Paren ja Länsi-Afrikan piirin 9101 entisen kuvernöörin 
Simon Kafandon. Tapaamisessamme keskusteltiin parhaista 
tavoista auttaa.

Yimdi ja hänen poikansa hätäsuojassa, jonka rakentamiseen 
on käytetty ShelterBoxin toimittamia pressuja.

<
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Rotary International Convention -vuosikokous jouduttiin 
järjestämään jo toistamiseen verkossa koronaviruksen 
vuoksi. Olimme iloisia voidessamme osallistua tämän vuoden 
virtuaaliseen tapahtumaan.  

Toimitusjohtajamme Sanj Srikanthan oli yksi tämän vuoden 
kokouksen avauspuhujista, ja tämä oli meille suuri kunnia. Hän 
ylisti puheessaan kumppanuuttamme Rotary Internationalin kanssa 
ja kertoi, kuinka vahvat kumppanuussuhteet ovat olleet tänä 
vuonna tärkeämpiä kuin koskaan aiemmin, sillä moniin yhteisöihin 
on kohdistunut samanaikaisesti kolme uhkaa: koronavirus, 
ilmastonmuutos ja aseellinen konflikti.  

"Rotary on ShelterBoxin kulmakivi, ja se on edelleen läsnä kaikessa 
ShelterBoxin toiminnassa. ShelterBox sai alkunsa vuonna 2000 
yksittäisen "People of Action" -periaatteen hengessä toimineen rotarin 
perustamana, ja Rotaryn laaja maailmanlaajuinen verkosto on 
mahdollistanut jo yli 2 miljoonan ihmisen avustamisen." 

Sanj oli hyvässä seurassa. Seuraava 
avauspuhuja oli Vanessa Nakate, 
ugandalainen ilmastoaktivisti ja Rise Up 
Movement -liikkeen perustaja. Vanessan 
puhe havainnollisti kuulijoille, kuinka 
ilmastonmuutos, yleistyvät sään ääri-ilmiöt 
ja vaikeasti ennustettavissa oleva sää 
vaikuttavat avustamiimme yhteisöihin eri 
puolilla Afrikkaa.  

"Afrikka on ollut historiallisesti vastuussa vain 
3 % maailmanlaajuisista päästöistä, mutta 

afrikkalaiset kärsivät tästä huolimatta jo nyt monista ilmastokriisin 
tuhoisimmista vaikutuksista: nopeasti voimistuvista hirmumyrskyistä, 
laajoista tulvista ja tappavista kuivuuskausista." 

Näitä teemoja käsitellään myös Convention-vuosikokouksessa 
ja G7-huippukokouksen aikana esittämässämme "Ilmastokriisin 
humanitääriset vaikutukset" -ilmastokriisivideossa.   

ROTARY INTERNATIONAL 
CONVENTION -VUOSIKOKOUS 2021

ILMASTOKRIISIN  
HUMANITÄÄRISET VAIKUTUKSET

"Kyse ei ole vain säästä. 
Kyse on ihmisistä."
– Vanessa Nakate, ilmastoaktivisti

tai lue minut
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www.youtube.com/watch?v=0pC0jxZsJwI



TANSKAN ROTARYN 100-VUOTISJUHLAT
Tanskan jaostomme juhlisti Rotaryn 100-vuotista historiaa Tanskassa viemällä 
ShelterBox-laatikon kiertueelle Tanskan viiden rotarypiirin halki. Jaoston 
jäsenet vierailivat yli 50 rotaract- ja rotaryklubissa. Lämmin kiitos Tanskan 
rotaryverkostolle osallistumisesta ja anteliaista lahjoituksista. Kiertue päättyi 
marraskuussa 100-vuotisjuhlia isännöineelle Kööpenhaminan rotaryklubille 
– tämä klubi on erityisen lähellä sydäntämme, sillä sen tarjoama rahoitus 
mahdollisti ShelterBoxin Tanskan jaoston perustamisen vuonna 2007. 

ROTARY VALOKEILASSA

Kanadan piirin 7070 konferenssi  
Kanadan piiriin 7070 kuuluvien klubien jäsenet 
päättivät kasvattaa tietoisuutta ja kerätä 
varoja yöpymällä kesäkuussa järjestetyn 
konferenssin aikana ShelterBox-teltassa. He 
keräsivät uskomattomat 15 600 $!

SHELTERBOAT  
Rotari Paul Weatherill ja Ison-Britannian Watton & Districtin rotaryklubin 
jäsenistä koottu tiimi meloi elokuussa kolmessa päivässä 65 km:n (40 mailin) 
matkan Norfolk Broads -kosteikkoalueen halki ShelterBox-laatikosta rakennetulla 
kanootilla, jonka nimeksi oli annettu Green Light. Paul joutui melomaan osan 
matkasta rankkasateessa, ja aallot lähes upottivat hänen kanoottinsa. Haaste 
kasvatti tietoisuutta sekä Rotaryn että ShelterBoxin toiminnasta, ja se auttoi 
lisäksi keräämään arvokkaita varoja katastrofeissa kotinsa menettäneiden 
perheiden hyväksi. 

Alex Youlten, Kerry Atkins ja ShelterBoxia 
edustanut Yinka Babalola

<
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Prahan vyöhykeinstituutti 
Tämän vuoden Prahassa järjestetty 
vyöhykeinstituutti oli erityisen mieleenpainuva, 
sillä se oli ensimmäinen kasvokkain järjestetty 
rotarytapahtumamme sitten pandemian 
alkamisen.

Oli hienoa päästä osallistumaan 
pitkän tauon jälkeen "kasvokkain" 
järjestettyyn tapahtumaan. 
Innostus ja tunnelma olivat 
käsin kosketeltavissa, ja vaikka 
voimmekin tehdä nykyään 
paljon asioita virtuaalisesti, 
mikään ei korvaa kasvokkain 
järjestettävän tapahtuman luomaa 
yhteenkuuluvuuden tunnetta."
–  Alex Youlten, ShelterBoxin Rotary-

kumppanuusjohtaja ja Ison-Britannian 
Helstonissa sijaitsevan Cober Valleyn 
rotaryklubin jäsen. 

"



KATSE 
TULEVAISUUTEEN... 
Maailmanlaajuisten haasteiden 
ratkaiseminen yhteistyössä 

Olen 63-vuotias. En ollut kokenut 
koskaan aiemmin tällaista 
syklonia... en ollut uskoa silmiäni." 
–  Sykloni Haraldia kuvaileva Risa, Vanuatu, 2020

16

Sekä ShelterBoxille että Rotary Internationalille on tärkeää, 
että kumppanimme jakavat arvomme. Maailman suurimpien 
haasteiden ratkaiseminen yhteistyössä on ollut päättyneen vuoden 
kumppanitapaamistemme keskeisin teema. Haasteet ovat jättimäisiä,  
ja ymmärrämme yhteistyön tärkeyden. 

Rotarya ja ShelterBoxia tarvitaan maailmanlaajuisen 
pandemian, ympäristöön ja kestävyyteen liittyvien 
haasteiden, pakolaiskriisien ja maailmanlaajuisen 
eriarvoisuuden vuoksi enemmän kuin  
koskaan aiemmin." 
–  Holger Knaack, RI:n presidentti 2020–2021.

ILMASTOKRIISI 
Ilmastokriisi on ollut päättyneenä vuonna Rotary Internationalin ja 
ShelterBoxin asialistan kärjessä. Rotary International on lisännyt 
"ympäristöstä huolehtimisen" seitsemänneksi kärkiteemakseen osoituksena 
sitoutumisesta ilmastonmuutoksen ja ympäristön tilan heikkenemisen syihin 
ja vaikutuksiin puuttuvaan työhön. 

Me ShelterBoxilla olemme pyrkineet kasvattamaan tietoisuutta 
ilmastonmuutoksen vaikutuksista avustamiimme yhteisöihin. Kun Isossa-
Britanniassa järjestettiin G7- ja COP26-huippukokoukset, vetosimme yhdessä 
muiden organisaatioiden kanssa valtioihin maailmanlaajuisen ratkaisun 
löytämiseksi maailmanlaajuiseen ongelmaan.  

Eri puolilla maailmaa katastrofiapua tarjoavina kumppaneina avustamme 
yhteisöjä, joiden jäsenet ovat menettäneet kotinsa, toimeentulonsa 
ja läheisensä ilmastonmuutoksen vaikutusten seurauksena. Näemme 
ilmastokriisin humanitääriset vaikutukset jokapäiväisessä työssämme. 
Muuttuva ympäristö on lisännyt hätäsuojien tarvetta ennennäkemättömällä 
tavalla eri puolilla maailmaa. Ilmastonmuutos voimistaa sään ääri-ilmiöitä ja 
vaikeuttaa entisestään tilannetta konflikteista ja sodista kärsivillä alueilla. 

Ilmastonmuutoksen vaikutuksista joutuvat kärsimään erityisesti  
maailman köyhimmät yhteisöt. Haavoittuvat perheet ovat etulinjassa, 
ja monet joutuvat jättämään kotinsa selviytyäkseen – joko entistä 
tuhoisammiksi muuttuvien katastrofien vuoksi tai ruoan, veden tai 
toimeentulon hankkimiseksi. On arvioitu, että ilmastokriisi voi pakottaa  
1,2 miljardia ihmistä jättämään kotinsa vuoteen 2050 mennessä. 

LUONNONKATASTROFIT EIVÄT OLE 
LUONNOLLISIA 
Yli 20 vuoden kokemuksemme perheiden 
avustamisesta on osoittanut, että 
luonnonkatastrofit eivät ole luonnollisia. 
"Luonnonkatastrofeista" puhuminen jättää 
katastrofien sosiaaliset, poliittiset, taloudelliset 
ja ympäristöön liittyvät näkökohdat keskustelun 
ulkopuolelle, ja sosiaalinen eriarvoisuus jää 
tunnistamatta. Ihmisen rooli katastrofeissa 
jätetään huomioimatta, ja ajattelemme, että 
katastrofit eivät ole vältettävissä. Kun puhumme 
katastrofeista osana "luontoa", jätämme lisäksi 
huomioimatta ilmastonmuutoksen vaikutukset 
sään ääri-ilmiöihin. 

Pyrimme tämän vuoksi välttämään jatkossa 
"luonnonkatastrofeista" puhumista ja puhumme 
sen sijaan sään ääri-ilmiöistä tai seismisistä 
tapahtumista. 

"

"



OIKEIDEN VALINTOJEN TEKEMINEN 
Humanitäärisenä avustusjärjestönä meidän on tärkeää varmistaa, että 
perheille tarjoamamme lyhyen aikavälin apu ei lisää haavoittuvuutta 
pidemmällä aikavälillä. Olemme sitoutuneet varmistamaan, ettemme 
aiheuta vahinkoa avustamillemme yhteisöille, ja tämä koskee myös 
toimintamme ympäristövaikutuksia. 

Me ShelterBoxilla pyrimme ymmärtämään toimintamme 
ympäristövaikutukset ja rajoittamaan niitä. Toimitusketjumme on suurin 
päästöjen lähteemme. Kyky kuljettaa avustustarvikkeita eri puolille 
maailmaa nopeasti ja tehokkaasti on työmme kannalta välttämätöntä. 
Tärkein tavoitteemme on aina kotinsa menettäneiden perheiden 
avustaminen mahdollisimman pian katastrofin jälkeen. 

Olemme vähentäneet kuljetuksiin liittyviä päästöjämme 30 % viimeisten 
kolmen aikana muuttamalla kuljetusreittejämme ja käyttämällä 
lentorahtia vain, kun se on välttämätöntä.
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Olemme poistaneet näiden toimenpiteiden avulla muutamassa vuodessa 
toimitusketjustamme 123 000 ongelmallista muoviesinettä. 

Poistimme yhteistyössä toimittajamme kanssa kaiken ongelmallisen 
muovin hätäsuojapaketeistamme – tämä poisti 60 000 muoviesinettä 
vuodessa. Avustusjärjestöt eri puolilla maailmaa käyttävät nyt vastaavia 
pakkausratkaisuja. Kannustamme muita alan toimijoita vähentämään 
omaa ei-välttämättömien muovien käyttöään jakamalla oppimamme 
asiat ja parhaat käytännöt. 

Meillä on edessämme vielä pitkä matka, mutta 
tiimimme päätöksellä haastaa perinteiset 
pakkausratkaisut on ollut jo laajoja vaikutuksia. 

Hankintatiimimme pyrkii poistamaan 
toimitusketjustamme kaikki ei-välttämättömät 
muovipakkaukset. Teemme tämän:  

Haastamalla toimittajamme luopumaan 
ongelmallisten muovien käytöstä ja 
tarjoamaan muovittomia vaihtoehtoja.

Eliminoimaan ei-välttämättömien 
kertakäyttömuovien käytön  
tarpeen avustustarvikkeita ja 
varainkeruumateriaaleja pakattaessa. 

Huomioimaan käyttämiemme tuotteiden 
(mukaan lukien avustustarvikkeet) koko 
elinkaaren. 

YHTEISTYÖ ON VOIMAA 
Ilmastonmuutos on eräs aikamme suurimmista 
haasteista. 

On ehdottoman tärkeää, että Rotary ja ShelterBox 
osallistuvat maailmanlaajuiseen työhön 
ilmastokriisin ratkaisemiseksi. Vaikka emme olekaan 
ympäristöjärjestö, olemme silti velvollisia auttamaan 
avustamiamme yhteisöjä saamaan äänensä kuuluviin 
ja vähentämään omia ympäristövaikutuksiamme. 
Kumppaneina meille ei riitä, että ajattelemme 
katastrofiapua, vaan meidän on ajateltava myös sen 
toteutustapaa. Humanitäärisen avun tarjoajina meidän 
on suojeltava yhdessä ympäristöä.  

Ympäristö on saattanut olla aiemmin 
poliittinen kysymys, mutta jokainen 
ymmärtää, että se ei ole sitä enää. 
Kyse on olemassaolostamme. Meitä 
ei ole tulevaisuudessa olemassa, jos 
emme puutu ilmastonmuutokseen." 
–   RI:n presidentti Shekhar Mehta, RotaryGBI:n The 

Rotary -lehti 

Ilmastonmuutos vaikuttaa ihmiselämän jokaiseen 
osa-alueeseen. Se vaikuttaa yhteiskuntiimme tavoilla, 
jotka eivät ainoastaan luo uutta eriarvoisuutta, vaan 
myös korostavat jo ennestään olemassa olevaa 
eriarvoisuutta. Tämä asettaa valitettavasti haasteita 
myös maailmanrauhalle.

Jos tarkastelemme ilmastokriisin vaikutuksia 
ShelterBoxin työhön, tunnistamme uusia pakolaisuuden 
syitä, kuten merenpinnan nousun, sään ääri-ilmiöt 
ja pakkomuuton. Keskusteluun on otettava mukaan 
myös maailmanlaajuiset ihmisoikeuskysymykset, sillä 
ilmastonmuutoksen vaikutukset kietoutuvat yhteen 
pitkäaikaisen eriarvoisuuden kanssa.

"

MUOVI-
TON



ShelterBox on sitoutunut strategisesti tasa-arvoon, 
monimuotoisuuteen ja inkluusioon – sekä avustusprojekteja 
suunniteltaessa ja toteutettaessa että oman 
organisaatiomme sisäisessä toiminnassa. ShelterBoxin 
arvot ja tavoitteet ovat tässäkin asiassa linjassa Rotary 
Internationalin näkemysten kanssa:

Uskomme, että monimuotoisuuden, tasa-
arvon ja inkluusion (Diversity, Equity, 
Inclusion – DEI) osoittamisen ja edistämisen 
tulisi olla osa kaikkea Rotaryn toimintaa.
Oikeus riittävään elintasoon sisältää oikeuden kotiin, ja ShelterBox 
tarjoaa jo nyt hätäsuojia ihmisille, jotka tarvitsevat niitä eniten. 
Tavoitteenamme on tarjota jatkossa myös toivoa puuttumalla 
kodin menettämisen syihin. ShelterBox pyrkii lisäksi vähentämään 
oman maailmanlaajuisen organisaationsa toiminnassa ilmenevää 
eriarvoisuutta itsereflektion ja oppimisen avulla. Tasa-arvoa, 
monimuotoisuutta ja inkluusiota käsittelevien tapahtumien, 
koulutusten ja tapaamisten ohjelmamme kokoaa meidät kaikki 
yhteen oppimaan ja määrittelemään, kuinka ShelterBox pyrkii 
vähentämään oman organisaatiomme sisällä esiintyvää ja 
maailmanlaajuista eriarvoisuutta.

Kun opimme lisää itsestämme, edistämme aktiivisesti tasa-arvoa, 
ymmärrämme ja opimme arvostamaan monimuotoisuutta ja 
rakennamme organisaatiostamme inklusiivisen ja kaikille avoimen, 
voimme näyttää muille parhaan puolemme.

Sisäinen työmme inklusiivisemman organisaation 
rakentamiseksi on jo alkanut, ja tapa, jolla näemme 
organisaationa ympäröivän maailman, on jo muuttunut 
paremmaksi. 

Tämä saattaa kuulostaa paljolta, mutta meidän on tehtävä 
enemmän. Meidän on toimittava yhteistyössä. Pitkäaikaisen 
Rotary International -kumppanuutemme kaltaiset yhteistyösuhteet 
mahdollistavat myönteiseen muutokseen tähtäävistä yhteisistä 
tavoitteista sopimisen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden 
saavuttamiseen pyrkivän työn – näiden maailmanlaajuisten 
tavoitteiden tarkoituksena on paremman maailman rakentaminen. 

"Oikeus kotiin tarkoittaa oikeutta turvalliseen lepopaikkaan ja 
paikkaan, jossa jokainen voi olla oma itsensä. Mikä tärkeintä, tämän 
oikeuden toteutuminen on onnellisuuden löytämisen edellytys. 
ShelterBoxin apu ei ole ainoastaan jälleenrakennustyön alku, vaan 
onnellisuuden löytämisen alku."

Tri Tony Malone vastaa tasa-arvoon, monimuotoisuuteen ja inkluusioon liittyvistä 
asioista ShelterBoxilla. Hän on työskennellyt monien onnellisuutta, rauhaa ja 
turvallisuutta yhteisöihin tuovien hyväntekeväisyysjärjestöjen, yritysten ja valtion 
projektien palveluksessa. Hän on kirjoittanut erään maailman myydyimmistä 
monimuotoisuuteen ja inkluusioon liittyviä termejä käsittelevistä kirjoista, ja hän 
kiertää ympäri maailmaa luennoimassa eriarvoisuuden vähentämiseen liittyvästä 
etiikasta. 

2021 on ollut jännittävä vuosi kumppanuutemme historiassa, sillä yhteinen 
intohimomme ja sitoutumisemme ympäristön suojelemiseen ja maailmanlaajuisen 

eriarvoisuuden poistamiseen on kehittynyt jättiharppauksin.
Olemme vahvempia yhdessä: katsoessamme kohti tulevia haasteita tiedämme,  

että Rotary Internationalin ja ShelterBoxin yhteistyö tuottaa myönteisiä ja pysyviä muutoksia.

MAAILMANLAAJUINEN ERIARVOISUUS 

ShelterBox on rekisteröity yleishyödyllinen yhteisö, joka on Rotary Internationalista ja Rotarysäätiöstä riippumaton toimija.  Rekisteröintinro: 1096479 
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