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1 Johdanto 

1.1 Johdatus aihepiiriin 
Köyhyys, ympäristökysymykset, terrorismin pelko ja väestönkasvu ovat maail-

manlaajuisesti polttavia julkisen keskustelun aiheita. Erityisesti köyhyyden pois-

tamiseksi on jo vuosikymmenien ajan pyritty tekemään töitä kansainvälisen yh-

teistyön kautta, välillä paremmalla ja välillä huonommalla menestyksellä. Valtiot 

ovat laajalla rintamalla lausuneet julki hyväksyntänsä virallisen kehitysavun nos-

tamiseksi 0,7 prosenttiin bruttokansantuotteesta, jotta konkreettista parannusta 

kaikkein köyhimpien asemaan saataisiin aikaiseksi. Kuitenkin vain harvat valtiot 

ovat tähän todellisuudessa yltäneet.1 Hallituksilla on paineita kohdistaa julkisia 

varoja ensisijaisesti oman maan ongelmien ratkomiseen. Tätä on käytännössä vai-

kea ohittaa ja asettaa politiikassa etusijalle kaukaiset köyhät. Kuitenkin näihin 

tavoitteisiin on aikanaan sitouduttu ja niiden tärkeys on siinä yhteydessä yleisesti 

hyväksytty ja nähty tavoittelemisen arvoisena päämääränä. 

Jeffrey Sachs on yhdysvaltalainen ekonomisti, jonka 2000-luvun missio on 

ollut ajaa kehitysavun tarpeita eteenpäin kansainvälisillä foorumeilla. Hänen kan-

sainvälinen uransa on lähtenyt liikkeelle Bolivian hyperinflaation taltuttamisesta 

1980-luvulla, jonne hänet kutsuttiin nuorena Harvardin taloustieteen professorina. 

Sittemmin hän on tehnyt työtä niin sanottujen siirtymätalouksien tukijana ja oppi-

isänä ja hän on ollut auttamassa muun muassa Puolan ja Venäjän johtoa valtioiden 

liittämisessä osaksi markkinatalousjärjestelmää. 2000-luvun vaihteesta lähtien hän 

on kuitenkin omistanut uransa kehitysmaiden kysymyksille, toimien muun muassa 

Kofi Annanin neuvonantajana YK:n Millenium-hankkeen käytännön toteutuksen 

suunnittelussa.2 Hän on alun perin niin kutsutun Chicagon-koulukunnan kasvatti, 

joka taloustieteessä painottaa erityisesti markkinamekanismin toimintaa parhaana 

ohjaamaan tuotantoa tehokkaimmalle mahdolliselle tasolle, jotta kaikki voisivat 

hyötyä. Myöhemmin hän on kuitenkin erkaantunut tästä koulukunnasta sekä sen 

äärimmäisestä tulkinnasta ja painottaa käsityksissään julkisen sektorin väliintulon 

tärkeyttä markkinoiden ohjaamisessa erityisesti kehitysmaissa köyhiä hyödyttä-

vään suuntaan.3 

                                                 
1 OECD 2013 
2 Sachs 2013 
3 Klein 2007, 144 
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Vaikka kansainvälisellä tasolla on köyhyyden poistamiseksi pyritty kehittä-

mään ratkaisuja jo vuosien ajan, saamme edelleen kuulla tiedotusvälineiden kautta 

siitä, kuinka suurelta osalta maailman väestöä nämä elämän edellytykset, kuten 

riittävä ruoka ja juoma, puhumattakaan koulutuksesta ja tasa-arvosta, eivät toteu-

du. Tästä ristiriidasta on noussut kritiikkiä YK:n ja muiden kansainvälisten järjes-

töjen ajamaa kehitysapupolitiikkaa kohtaan. Kriitikoista ehkä tunnetuimpia ja ää-

nekkäimpiä ovat William Easterly ja Dambisa Moyo. William Easterly toimii tällä 

hetkellä taloustieteen professorina New Yorkin yliopistossa, jota ennen hän on 

työskennellyt muun muassa Maailmanpankin neuvonantajana yli kymmenen vuo-

den ajan.4 Dambisa Moyo puolestaan toimii talouselämässä johtamansa Midstorm 

Group -yrityksen kautta, joka palvelee asiakkaitaan tuottamalla sijoitusneuvoja 

sekä analysoimalla makrotaloutta ja rahamarkkinoiden kehitystä. Aiemmin Moyo 

on työskennellyt ekonomistina Goldman Sachsilla sekä Maailmanpankin konsult-

tina.5 

1.2 Tutkimustehtävä, tutkimuksen metodi ja lähteet 
Tämän tutkielman tehtävänä on selvittää käsitteistöä ja ajatuksellista kenttää, jolla 

keskustelua kehitysavusta on käyty viime vuosina. Keskityn erityisesti edellä esi-

teltyjen ekonomistien Jeffrey Sachsin ja William Easterlyn näkemyksiin. Tutki-

muksessani pyrin muodostamaan kokonaiskuvan siitä, kuinka Jeffrey Sachsin tai 

William Easterlyn mukaan tämän päivän kriittisiin globaaleihin kysymyksiin on 

mahdollista vastata. Tutkin Sachsin teoksia The End of Poverty – Economic Pos-

sibilities for Our Time sekä Common Wealth – Economics for a Crowded Planet, 

joissa hän määrittää YK:n Vuosituhattavoitteiden kannalta olennaiset toiminta-

suunnitelmat ja sekä pidemmän aikavälin skenaarion maailman kestävän kehityk-

sen turvaamiseksi.  Samoin analysoin William Easerlyn teoksen The White Man’s 

Burden – Why the West’s Efforts to Aid the Rest Have Done So Much Ill and So 

Little Good, joka on kokonaisuutena omistettu kritiikiksi nykyisiä kehitysavun 

käytäntöjä ja rakenteita kohtaan. 

Tutkielman metodina on systemaattinen analyysi. Analysoin tekstejä ja etsin 

niistä kirjoittajien taustaoletuksia, edellytyksiä näkemyksien toteutukselle ja niissä 

esiintyviä mahdollisia ristiriitoja. Pyrin myös peilaamaan Sachsin ja Easterlyn 

ajattelua toisiinsa ja sitä kautta rakentamaan käsityksen siitä, millä edellytyksillä 

                                                 
4 Easterly 2013 
5 Moyo 2013 
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Sachsin suunnitelma olisi mahdollista toteuttaa ja mitkä olisivat ne moraaliset 

perusteet, joiden varaan Sachs argumentaationsa perustaa. Analysoin samalla 

myös tarkemmin kehitysapukriitikoiden, kuten Easterlyn, ajattelun perusteita, ja 

pyrin löytämään sen käsitteistön, jonka kautta keskustelua aiheesta käydään. Ana-

lyysissa käytän hyväkseni muuta kirjallisuutta, joka tukee toisaalta Sachsin kehi-

tysapumyönteistä näkökantaa sekä toisaalta Easterlyn kriittisempää lähestymista-

paa. Molemmat suuntaukset pyrin liittämään osaksi kehitysavun historiaa ja sitä 

keskustelua, jota viimeisten vuosikymmenien aikana kehitysavun ja köyhyyden 

ympärillä on käyty. Kummankaan suuntauksen ajattelu ei ole syntynyt tyhjiössä, 

vaan sekä Sachsin että Easterlyn kaltaisten vaikuttajien näkemykset ovat osa laa-

jempaa keskustelua maailman kehityksestä ja sen edistämisestä. 

Tutkielman lähteet ovat Jeffrey Sachsin The End of Poverty – Economic 

Possibilities for Our Time ja Common Wealth – Economics for a Crowded Planet, 

sekä William Easterlyn The White Man’s Burden – Why the West’s Efforts to Aid 

the Rest Have Done So Much Ill and So Little Good.  

 

1.3 Aikaisempi tutkimus 
David M. Smith on määritellyt kehityksen käsitettä seuraavasti: kehitys voidaan 

nähdä joko tilana, jolloin kyse on jonkin tietyn yhteiskunnan hyvinvoinnin tasosta, 

tai prosessina, jolloin puhutaan niistä mekanismeista, joiden kautta hyvinvoinnin 

taso on saavutettu tai sitä voidaan ylläpitää ja parantaa.6 Walter Rostow on 1960-

luvulla kuvannut tätä prosessia viitenä taloudellisen kasvun vaiheena. Hänen mu-

kaansa jokainen yhteiskunta edustaa jotain seuraavista kehityksen tasoista: Tradi-

tionaalinen yhteiskunta on esi-newtonilainen, eli tuotantomahdollisuuksia kasvat-

taakseen yhteiskunta ei sovella ja hyödynnä yleisiä luonnonlakeja, vaan pidättäy-

tyy traditionaalisissa näkemyksissä maailman rakentumisessa.7 Toisella tasolla 

ollaan siirtymävaiheessa, jossa luodaan irtaantumisen edellytyksiä muokkaamalla 

yhteiskuntaa niin, että näitä tieteen ja tekniikan kehitysaskeleita voidaan alkaa 

hyödyntää.8 Varsinaisessa irtaantumisvaiheessa jatkuvan kasvun tiellä olevat es-

teet poistuvat lopullisesti ja kasvusta tulee yhteiskunnan normaali tila ja samalla 

myös yhteiskunnan säästämis- ja investointiaste kohoaa noin kymmeneen prosent-

                                                 
6 Smith 2000, 156 
7 Rostow 1962, 11 
8 Rostow 1962, 14 
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tiin.9 Neljäntenä vaiheena on yhteiskunnan kypsyminen, jolloin taloudellinen toi-

minta laajenee irtaantumisvaiheen kapeasta teknillisestä sektorista pidempään 

jalostusketjuun ja yhteiskunta kykenee käyttämään hyväksi lähes kaikkia voima-

varojaan.10 Viimeisenä tasona on laajan joukkokulutuksen kausi, jolloin palvelut, 

sosiaalinen hyvinvointi ja turvallisuus ovat keskeisiä kulutuksen kohteita.11 Smit-

hin mukaan tämä käsitys kehityksestä taloudellisen kasvun vaiheina vaikuttaa 

edelleen taustalla kehitysmaiden talouden tilasta puhuttaessa.12 

Koska talouskasvun mekanismit eivät kuitenkaan käytännössä näyttäneet 

toimivan samalla tavalla kehitysmaissa kuin länsimaissa, alkoi tätä perinteistä 

vaiheittaisen kasvun näkökulmaa haastavia teorioita nousta keskusteluun. Tut-

kielman neljännessä luvussa kuvataan näitä tarkemmin, mutta muun muassa riip-

puvuusteoria selitti erilaisia kehityksen polkuja kehittyneiden maiden ja alikehit-

tyneiden maiden välisellä rakenteellisella riippuvuudella, joka ilmenee ensinnäkin 

jaotteluna hallitseviin ja riippuvaisiin tai keskeisiin ja perifeerisiin alueisiin. Toi-

seksi yksittäiset toimijat, kuten monikansalliset yritykset tai saatu ulkomainen 

apu, ovat erityisen tärkeitä vaikuttajia riippuvaisissa maissa. Kolmanneksi hallit-

sevien ja riippuvaisten maiden suhteet ovat dynaamisia siinä mielessä, että ne 

usein entisestään voimistavat epätasaista mallia.13 

Viimeaikoina on keskustelu kehitysmaiden taloudellisesta tilasta ja sen pa-

rantamisesta laajentunut koskemaan niitä keinoja, joiden kautta kehitykseen pyri-

tään vaikuttamaan. Joseph Stiglitz on esittänyt, että tulevaisuudessa köyhien mai-

den kehityksen tulisi tähdätä erityisesti yhteiskunnan transformaatioon. Transfor-

maatiolla hän tarkoittaa koko kulttuuriympäristön muokkaamista ja sellaisten pro-

jektien läpiviemistä, jotka vaikuttavat koko yhteiskunnan tasolla, eivätkä vain 

paikallisesti.14 

Kriittisimpiä ääniä perinteisen kehitysapukeskustelun rinnalle on esittänyt 

Dambisa Moyo. Hänen mielestään Afrikan alikehittyneisyyden taustalla on ni-

menomaan länsimaiden mittava kehitysapu, joka on häirinnyt luonnollisia talous-

kasvun mekanismeja, lannistanut paikallista yritteliäisyyttä, vähentänyt pyrkimyk-

siä yhteiskunnan kehittämiseksi ja ennen kaikkea lisännyt korruptiota.15 Ratkai-

                                                 
9 Rostow 1962, 16-17 
10 Rostow 1962, 19 
11 Rostow 1962. 20-21 
12 Smith 2000, 159 
13 Ferraro 2008, 59 
14 Stiglitz 2003, 84-85 
15 Moyo 2009, 48-49 
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suksi Afrikan kehityksen auttamiseksi hän esittää, että perinteisestä kehitysavusta 

on luovuttava. Hänen mielestään tämä ei aiheuttaisi dramaattisia seurauksia suu-

relle osalle Afrikan väestöä, koska kehitysapu ei ole tähänkään mennessä laajasti 

saavuttanut paikallista väestöä. Apu on virrannut korruptoituneen valtaapitävän 

eliitin taskuun ja avustusten lopettaminen päinvastoin tervehdyttäisi Afrikan talo-

utta.16 

Eettistä näkökulmaa kehitysapukeskusteluun on tuonut muun muassa Prin-

cetonin yliopiston bioetiikan professori Peter Singer. Hän on pohtinut köyhyyteen 

ja sen poistamiseen liittyviä kysymyksiä kirjassaan The Life You Can Save – Ac-

ting Now to End World Poverty. Hän pyrkii kirjassaan ensinnäkin haastamaan 

ajatteluamme siitä, kuinka suhtaudumme äärimmäisessä köyhyydessä eläviin ja 

nostamaan moraalisesti hyvän elämän standardeja paljon aikaisempaa korkeam-

malle suhteessa köyhien auttamiseen. Toinen kirjan tavoitteista on käytännölli-

sempi: pyrkimys muuttaa ihmisten käytöstä ja tuoda todistusaineistoa sen puoles-

ta, että taloudellisen avun antaminen äärimmäisen köyhille todella kannattaa ja on 

mahdollista suurelle osalle Yhdysvaltojen väestöstä.17 

Kehitysapua ja sen vaikutusta köyhyyteen on sosiaalietiikan pro gradu -

tutkielmassaan käsitellyt Seree Yeboa-Mensa. Hänen tutkielmansa käsittelee kehi-

tysapukysymyksiä Saharan eteläpuolisen Afrikan näkökulmasta kahden eri kehi-

tysaputeorian kautta. Toinen näistä teorioista on Jeffrey Haynesin esittelemä kehi-

tyksen Basic Needs Theory, eli teoria kehityksestä perustarpeiden tyydyttämisenä. 

Haynesin mukaan perustarpeet vastaavat itse asiassa hyvin pitkälle YK:n Vuosi-

tuhattavoitteita, mutta perusta näiden tavoitteiden määrittelyssä luotiin Kansainvä-

lisen työjärjestön ILOn Maailman Työllisyys -konferenssin raportissa vuonna 

1976.18 Toinen Yeboa-Mensan käsittelemistä teorioista on kokonaisvaltaisen kehi-

tyksen viitekehys19 (Comprehensive Development Framework), joka on osa Maa-

ilmanpankin pyrkimystä luoda käsitteistö kokonaisvaltaisen kehityksen määritte-

lemiseksi ja strategioiden luomiseksi köyhyyden vähentämiseen.20 Näissä kum-

massakaan ei kyseenalaisteta kehitysapua sinänsä, vaan keskustelua käydään lä-

                                                 
16 Moyo 2009, 144-145 
17 Singer 2002, xi-xii 
18 Yeboa-Mensa 2012, 24 
19 suom. oma 
20 Comprehensive Development Framework 2013 
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hinnä siitä, millä tavoin apu tulisi toteuttaa. Teorioiden lisäksi Yeboa-Mensa on 

ottanut käsittelyyn myös kirkon roolin kehitysavun toteutuksessa.21 

Yeboa-Mensa päätyy tutkielmassaan toteamaan, että perustarpeiden tyydyt-

tämiseen perustuva teoria epäonnistui köyhyyden lievittämisessä, koska sen agen-

da sulautui laajempaan kylmän sodan ideologiaan, eikä hallituksille myönnetty 

apu päätynyt kehityksen edistämiseen, vaan poliittisten päämäärien edistämi-

seen.22 Maailmanpankin kokonaisvaltaisen kehityksen käsitteistö on onnistunut 

siinä paremmin, mutta tässä Yeboa-Mensa nostaa esiin kirkon merkittävän roolin 

tavoitteiden toteutuksessa. Kirkon ja Maailmanpankin tai kirkon ja hallitusten 

välinen yhteistyö on kenttä, jota tulisi jatkossa hyödyntää enemmän, sillä kirkolla 

on paljon menestyksekästä käytännön kokemusta erilaisista projekteista köyhyy-

den lievittämiseksi.23 

1.4 Tutkielman rakenne 
Tutkielman toisessa luvussa keskitytään Jeffrey Sachsin ajatteluun. Luku 2.1 kä-

sittelee Sachsin kirjaa The End of Poverty – Economic Possibilities for Our Time, 

jossa hän esittelee ohjelmansa YK:n vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi. Lu-

vussa 2.2 käsitellään Sachsin toista teosta Common Wealth – Economics for a 

Crowded Planet, joka toisaalta kehittelee edelleen ratkaisuja maapallon tulevai-

suuden turvaamiseksi ja kestävän talouskasvun aikaansaamiseksi, mutta joka toi-

saalta vastaa myös edellistä kirjaa kohtaan osoitettuun kritiikkiin. Lukujen lopussa 

tehdään yhteenvetoa ja kriittisiä havaintoja kirjoittajan ajattelusta. 

Tutkielman kolmannessa luvussa käsitellään William Easterlyn ajatuksia 

kehitysavusta ja keinoista köyhyyden poistamiseen hänen kirjansa The White 

Man’s Burden – Why the West’s Efforts to Aid the Rest Have Done So Much Ill 

and So Little Good perusteella. Samoin tämän luvun lopussa on yhteenveto ja 

alustava analyysi Easterlyn ajattelun perusteista. 

Neljännessä luvussa käsitellään tarkemmin johdannossa esiteltyjä näkökul-

mia kehitysapukeskusteluun ja niiden avulla pureudutaan syvemmin Sachsin ja 

Easterlyn esittämiin ratkaisuihin köyhyyden poistamiseksi ja analysoidaan ratkai-

sujen taustalla olevia perusteita. Luvussa 4.4 luodaan kokonaiskuva Sachsin ja 

Easterlyn ajattelusta edellisissä luvuissa käsiteltyjen keskeisten teemojen avulla. 

                                                 
21 Yeboa-Mensa 2012, 8 
22 Yeboa-Mensa 2012, 92 
23 Yeboa-Mensa 2012, 95-96 
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2 Kehitysapu kansainvälisenä yhteistyönä 

2.1 Äärimmäisen köyhyyden poistaminen maailmasta vuo-
teen 2025 mennessä 

2.1.1 YK:n Vuosituhattavoitteet 
Vuosituhattavoitteet (Millenium Development Goals, MDGs) ovat eräänlainen 

lopputulos prosessista, joka lähti liikkeelle New Yorkissa pidetystä YK:n vuoden 

2000 huippukokouksesta. Kokouksessa oli läsnä valtionpäämiehiä 174 maasta ja 

se oli siihen mennessä kattavin valtionpäämiesten yhteinen kokoontuminen. Ko-

kouksessa käsiteltiin kriittisiä globaaleja haasteita, joihin ratkaisuja pyrittiin etsi-

mään kansainvälisen yhteistyön ja laajamittaisen sitoutumisen kautta. Silloinen 

YK:n pääsihteeri Kofi Annan esitteli kokouksessa asiakirjan Me maailman kansat: 

Yhdistyneiden kansakuntien rooli 21. vuosisadalla (We Peoples: The Role of the 

United Nations in the 21st Century), jota kutsutaan myös Vuosituhatraportiksi. 

Annan muotoili raportissaan käsityksensä tämän päivän keskeisimmistä haasteista 

muun muassa globalisaation, köyhyyden, turvallisuuden, ympäristön ja kansainvä-

lisen yhteistyön suhteen.24 Raportin pohjalta huippukokous määritteli konkreetti-

set tavoitteet näiden maailmanlaajuisten haasteiden voittamiseksi ja muotoili vuo-

situhatjulistuksen, josta Vuosituhattavoitteet ovat poimintoja.25 

Tavoitteet ovat seuraavat: 

1. Äärimmäisen köyhyyden ja nälän puolittaminen 

a) Alle dollarilla päivässä elävien osuuden puolittaminen vuoteen 2015 

mennessä  

b) Nälkää näkevien osuuden puolittaminen vuoteen 2015 mennessä  

2. Peruskoulutuksen takaaminen kaikille 

a)  Peruskoulutuksen takaaminen kaikille maailman lapsille sukupuoles-

ta riippumatta vuoteen 2015 mennessä 

3. Tasa-arvon edistäminen ja naisten aseman parantaminen 

a) Sukupuolten välisen eriarvoisuuden poistaminen perusasteen ja kes-

kiasteen koulutuksessa vuoteen 2005 mennessä sekä kaikilla koulu-

tuksen tasoilla vuoteen 2015 mennessä  

4. Lapsikuolleisuuden vähentäminen 

                                                 
24 Annan 2000, 5-6 
25 Sachs 2005, 210-211 
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a) Alle viisivuotiaiden kuolleisuuden vähentäminen kahdella kolmas-

osalla vuoteen 2015 mennessä  

5. Odottavien äitien terveyden parantaminen 

a) Raskaudesta ja synnytyksestä johtuvien kuolemien vähentäminen 

kolmella neljäsosalla vuoteen 2015 mennessä  

6. HIV/aidsin, malarian, tuberkuloosin ja muiden tautien vastainen taistelu 

7. Ympäristön kestävän kehityksen turvaaminen 

a) Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, kestävän kehityksen si-

sällyttäminen kansalliseen politiikkaan  

b) Puhtaan juomaveden puutteesta kärsivien osuuden puolittaminen 

vuoteen 2015 mennessä  

c) Sadan miljoonan slummissa asuvan elinolosuhteiden parantaminen 

merkittävästi vuoteen 2020 mennessä  

8. Globaali kumppanuus  

a) Kehitysavun lisääminen, kauppa- ja rahoitusjärjestelmien muuttami-

nen oikeudenmukaisemmiksi ja kehitysmaiden velkaongelman rat-

kaisu 26 

Kofi Annan kutsui vuonna 2001 Jeffrey Sachsin neuvonantajakseen ohjaa-

maan Vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi välttämättömien toimenpiteiden 

toteutumista.27 Sachsin teos, The End of Poverty onkin suurelta osin selvitys siitä, 

kuinka Sachsin mukaan tavoitteisiin voidaan päästä, mitä resursseja ja toimenpi-

teitä siihen vaaditaan ja kenen tulisi kantaa vastuu tavoitteiden toteutumisesta. 

2.1.2 Köyhyyden määritelmät 
Koska kirjan keskeinen sisältö käsittelee Vuosituhattavoitteista nimenomaan köy-

hyyden puolittamista28, niin Sachs esittelee kirjassaan yleisesti käytössä olevat 

määritelmät köyhyydestä. Hän jakaa köyhyyden kolmeen tyyppiin: äärimmäiseen 

köyhyyteen, kohtalaiseen köyhyyteen ja suhteelliseen köyhyyteen. Äärimmäisen 

köyhinä pidetään niitä, jotka elävät alle yhdellä dollarilla päivässä.29 Nämä ihmi-

                                                 
26 Mukailtu seuraavien lähteiden pohjalta: United Nations Development Program 2012, Sachs 
2005, 211-212, suom. oma 
27 Sachs 2005, 222 
28 Muut Vuosituhattavoitteet ovat osa kokonaisuutta, jotka tärkeänä osana edesauttavat myös köy-
hyysongelman ratkaisua. Tavoitteina ne ovat kuitenkin myös itsessään tärkeitä, YK:n ihmisoike-
uksien julistuksen mukaisia arvoja. 
29 Äärimmäisen köyhien ja kohtalaisen köyhien tulotaso perustuu Maailmanpankin laskelmiin, 
jotka on laskettu ostovoimapariteetin mukaan. Ostovoimapariteetti saadaan, kun lasketaan koos-
tumukseltaan saman hyödykekorin hinta eri maissa ja tämä muutetaan yhteiseksi valuutaksi. Las-
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set joutuvat päivittäin kamppailemaan perustoimeentulon ja hengissä selviämisen 

kanssa. Heiltä puuttuu pääosin mahdollisuus puhtaaseen juomaveteen, riittävään 

ravintoon sekä terveydenhuoltoon ja peruskoulutukseen. Äärimmäistä köyhyyttä 

ilmenee vain kehitysmaissa ja suurin osa äärimmäisen köyhistä elää 2000-luvulla 

Itä- ja Etelä-Aasiassa sekä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Väestöstä suhteelli-

sesti eniten äärimmäisen köyhiä on Afrikassa ja siellä köyhien määrä on edelleen 

kasvussa, toisin kuin Aasiassa, missä äärimmäisen köyhien suhteellinen osuus on 

laskenut alle puoleen viimeisen 20 vuoden aikana.30 

Kohtalaisen köyhiä puolestaan ovat ne, jotka elävät 1-2 dollarilla päivässä. 

He eivät varsinaisesti näe nälkää, mutta elämisen edellytykset täyttyvät heillä vain 

juuri ja juuri. Myös kohtalaista köyhyyttä on vastaavilla alueilla kuin äärimmäistä 

köyhyyttä, mutta kohtalaisen köyhien osuus on viimeaikoina kasvanut Aasiassa, 

koska siellä äärimmäisen köyhien elintaso on noussut ja he ovat näin ollen siirty-

neet äärimmäisestä köyhyydestä kohtalaiseen köyhyyteen.31 

Suhteellisesti köyhiksi lasketaan ne kotitaloudet, joiden tulotaso on tietyn 

rajan alapuolella maan keskimääräiseen tulotasoon nähden. Myös rikkaissa kan-

santalouksissa on suhteellisesti köyhää väestöä, mutta heillä ei yleisesti ottaen ole 

puutetta ruuasta, koulutuksesta ja muista peruspalveluista, vaan heidän köyhyy-

tensä näkyy siinä, ettei heillä ole mahdollisuutta nauttia kulttuuri-, viihde- ja vir-

kistyshyödykkeitä ja heidän mahdollisuutensa nousta yhteiskunnassa korkeam-

malle tulotasolle ovat rajoittuneet.32 

Karkeasti arvioituna noin yksi kuudesosa maailman väestöstä eli noin mil-

jardi, on äärimäisen köyhiä ja 1,5 miljardia kohtalaisen köyhiä.33 YK:n vuositu-

hattavoitteiden päämääränä on puolittaa köyhien määrä vuoteen 2015 mennessä 

suhteessa vuoteen 1990 ja tavoitteiden toteutumisen myötä äärimmäinen köyhyys 

olisi mahdollista poistaa maailmasta kokonaan vuoteen 2025 mennessä.34 

2.1.3 Köyhyysloukku ja kehityksen tikapuut 
Maapallolla eletään tällä hetkellä ennennäkemätöntä aineellisen hyvinvoinnin 

aikaa. Vielä 200 vuotta sitten lähestulkoon koko maailman väestö eli köyhyydessä 

                                                                                                                                      
kentatapa useimmiten supistaa eroa kehitysmaiden ja teollisuusmaiden bruttokansantuotteiden 
välillä, koska länsimaiden hintataso on korkeampi. Pohjola 2008, 140 
30 Sachs 2005,  20 
31 Sachs 2005, 21 
32 Sachs 2005, 20 
33 Sachs 2005, 18-19 
34 Sachs 2005, 25 
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ja korkeampi elintaso oli hyvin marginaalisen ryhmän etuoikeus.35 Henkeä kohti 

laskettu tulo on viimeisen 200 vuoden aikana kasvanut yhdeksänkertaiseksi, vaik-

ka samaan aikaan myös maailman väkiluku on kasvanut yli kuusinkertaiseksi.36 

Tulotason nousu on kuitenkin tapahtunut eri nopeudella eri osissa maapalloa ja 

nimenomaan erot kasvunopeudessa ovat Sachsin mukaan syynä tämän päivän 

suuriin tuloeroihin rikkaimpien ja köyhimpien maiden välillä, joita aikaisemmin ei 

ollut olemassa näin laajassa mittakaavassa. Yhdysvalloissa kasvu on ollut nopein-

ta. Siellä henkeä kohden laskettu tulo on noussut 25-kertaiseksi vuoteen 1820 ver-

rattuna, kun taas köyhimmällä alueella eli Afrikassa nousu on ollut vain kolmin-

kertaista.37 

Ongelmana maailman kaikkein köyhimmän kuudenneksen osalta Sachsin 

mukaan on se, ettei heillä ole mahdollisuuksia nousta köyhyydestä omin avuin. 

He ovat Sachsin termein ilmaistuna juuttuneet köyhyysloukkuun (poverty trap)38, 

jossa luontainen kehitys kulkee pikemminkin kohti yhä syvempää köyhtymistä, 

kuin ylöspäin kohti vauraampaa elintasoa.39 

Sachs perustelee näkemyksensä perinteisellä talouden kasvuteorialla, jossa 

yksityisen ihmisen käytettävissä oleva tulo jaetaan veroihin, kulutukseen ja sääs-

tämiseen. Talouskasvua ja kasvavaa hyvinvointia synnyttävä mekanismi vaikuttaa 

verojen ja säästämisen kautta. Valtio käyttää keräämiään verotuloja muun muassa 

yhteiskunnan infrastruktuurin, terveydenhuollon ja koulutuksen järjestämiseen. 

Nämä edistävät kansakunnan hyvinvointia, helpottavat kaupankäyntiä ja yhteis-

kunnan toimivuutta sekä nostavat kansalaisten tulotasoa. Näin valtion verotulot 

kasvavat ja positiivinen vaikutus kertaantuu taloudessa.40 Samoin yksityistalouk-

sien säästäminen vaikuttaa saman mekanismin kautta tulotason nousuun. Esimer-

kiksi maatiloilla osa sadosta voidaan käyttää seuraavan vuoden siemenviljana tai 

oman kulutuksen sijaan se voidaan myös myydä markkinoilla ja saatu tulo käyttää 

parempien koneiden ja laitteiden, lannoitteiden tai parempien viljalaatujen hankin-

taan. Tällöin seuraavan vuoden tulotaso nousee ja osa tuloista voidaan jälleen 

säästää ja käyttää tuottavuutta parantaviin investointeihin.41 

                                                 
35 Sachs 2005, 26 
36 Sachs 2005, 27-28 
37 Sachs 2005, 30 
38 Sachs 2005, 19 
39 Sachs 2005, 56 
40 Sachs 2005, 245 
41 Sachs 2005, 52 
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Köyhyysloukku syntyy silloin, kun kotitalouksien kaikki käytettävissä oleva 

tulo menee veroihin ja kulutukseen, eikä mitään jää investoitavaksi tulevaa varten. 

Toisin sanoen, jotta ihminen pysyisi hengissä, hänen on käytettävä kaikki saata-

vissa oleva tulo ravintoon ja elämiseen, eikä mitään jää enää säästöön. Seuraavan 

vuoden tulotaso ei silloin nouse, vaan voi jopa pienentyä, joten todennäköisesti 

säästämiseen ei ole mahdollisuutta myöskään seuraavana vuonna. Samassa yhtey-

dessä myös valtion verotulot laskevat ja tarvittavien investointien tekeminen jul-

kisen vallan osalta estyy.42 Näin syntyneestä tilanteesta ei Sachsin mukaan ole 

ulospääsyä ilman ulkopuolista apua ja siksi länsimaiden tulisikin auttaa köyhyys-

loukkuun juuttuneita valtioita.43 

Sachs vertaa köyhien maiden tilannetta suhteessa muuhun maailmaan myös 

etenemiseksi taloudellisen kehityksen tikapuilla (ladder of economic develop-

ment, development ladder).44 Maailman taloudessa valtiot nousevat kehityksen 

portaita ylöspäin. Toiset ovat alemmilla askelmilla, kuten esimerkiksi Bangladesh 

ja Intia, jotkut taas ylemmillä, kuten teollistuneet länsimaat. Kunhan talouden ti-

kapuille on päästy, nousu ylemmille askelmille tapahtuu itsestään äsken kuvatun 

talouden kasvumekanismin kautta.45 Äärimmäisessä köyhyydessä elävät eivät 

puolestaan ole päässeet nousemaan kehityksen tikapuilla edes ensimmäiselle as-

kelmalle.46 Nämä ovat köyhyysloukkuun juuttuneita valtioita. Sachsin mukaan 

usein suurin syy siihen on se, että nämä maat ovat jääneet globalisaation positii-

visten vaikutusten ulkopuolelle, joko maantieteellisistä tai poliittisista syistä.47 

Maailman köyhimpiin osiin on vuosien saatossa annettu kehitysapua huo-

mattavia summia. Kuitenkin erityisesti Saharan eteläpuolisessa Afrikassa avun 

tuloksia on hyvin vähän nähtävissä. Kehitysavun tehokkuutta on kritisoitu ja on 

herännyt kysymyksiä siitä, miksi kehitysapuun annetut 2,3 biljoonaa dollaria eivät 

tuota tulosta. Ovatko rahat menneet hukkaan?48 Sachs kuitenkin esittää, että an-

nettu apu on ollut ongelmiin nähden niin vähäistä, ettei ole syytäkään olettaa, että 

tuloksia olisi näkyvissä. Hänen laskelmiensa mukaan jokaista Saharan eteläpuoli-

sen Afrikan asukasta kohden vuonna 2002 apua annettiin 30 dollaria, josta yli 

puolet on mennyt konsulttien palkkioihin, hätäapuna ruokaan ja juomaan sekä 
                                                 
42 Sachs 2005, 246 
43 Sachs 2005, 73 
44 Sachs 2005, 18, 24 
45 Sachs kuitenkin myöntää, että usein kasvu on hidasta ja myös alimmilta askelmilta etenemiseen 
tarvitaan ulkopuolista apua. Sachs 2005, 24 
46 Sachs 2005, 18-19, 24 
47 Sachs 2005, 356 
48 Easterly 2005, BW03 
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köyhien maiden velkajärjestelyihin. Kriittisiin investointeihin on siten jäänyt vain 

12 dollaria asukasta kohti. Yhdysvaltoja tarkasteltaessa luvut ovat vielä vähem-

män mairittelevat. Sachs laskee, että hallinto-, hätäapu- ja muiden kulujen jälkeen 

Yhdysvalloista apua on annettu 6 senttiä Afrikan asukasta kohden vuonna 2002. 49 

2.1.4 Sachsin ohjelma Vuosituhattavoitteiden toteuttamiseksi 

2.1.4.1 Erotusdiagnoosi 
Sachsin mukaan olennaista köyhyysloukusta nousemisessa ja valtion talouden 

kasvu-urille saattamisessa on keskeisten investointien tekeminen. Jotta voitaisiin 

määritellä, mihin toimenpiteisiin tulisi ryhtyä ja mitkä ovat juuri kyseisessä maas-

sa olennaiset investointikohteet, esittää Sachs toimitettavaksi niin sanotun erotus-

diagnoosin (differential diagnosis)50 kohdemaan tilanteesta. Erotusdiagnoosi on 

menetelmä, jota käytetään lääketieteessä taudinmäärittämiseen ja tarvittavien toi-

menpiteiden arvioimiseen. Sachs peräänkuuluttaa ekonomisteilta samoja periaat-

teita toteutettavaksi myös taloudenhoidossa. Hänen mielestään köyhien maiden 

taloudelliset neuvonantajat ovat tähän mennessä toimineet puoskarien tavoin, 

määräten samoja lääkkeitä jokaiseen vaivaan, vaikka talouden ongelmiin tulisi 

suhtautua yhtä analyyttisesti, kuin moderniin lääketieteeseen.51 Sachsin mukaan 

kehitysapua ja tarvittavia investointeja määriteltäessä tulisi pyrkiä kliiniseen talo-

ustieteeseen (clinical economics), jossa suunnitelmallisesti arvioidaan kohdemaan 

erityisolosuhteet, historiallinen, poliittinen ja maantieteellinen tilanne.52 

Sachs on laatinut kliinisen taloustieteen ja taloudellisen erotusdiagnoosin 

tarkistuslistan, joka hänen mielestään on välttämätöntä käydä läpi ennen toimenpi-

teisiin ryhtymistä. Lista pitää sisällään seuraavat osa-alueet valtion olosuhteista, 

jotka tulisi analysoida tilanteen kartoittamiseksi: 

 Köyhyyden mittasuhteet 

 Alueen talouspolitiikka, taloustoimikustannukset 

 Julkisen talouden ympäristö, verotulot, veropohja, velkaantuminen 

 Ympäristö ja maantiede, kuljetuskustannukset, maatalouden tuottavuus, 

ympäristöolosuhteiden muuttuminen 

 Hallinto, demokratian aste, korruptio 

                                                 
49 Sachs 2005, 310 
50 samantapaisten tautien erottaminen toisistaan löydöksien perusteella, diagnoosin valinta oireil-
taan samantapaisten taudintilojen välillä, Sachs 205, 76 
51 Sachs 2005, 74 
52 Sachs 2005, 81 
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 Kulttuuriset esteet, naisten asema, luokkajako 

 Geopolitiikka, turvallisuus ja taloussuhteet muuhun maailmaan53 

Kaikki nämä osa-alueet ovat Sachsin mukaan yhteydessä toisiinsa ja vaikut-

tavat toimiviin ratkaisumalleihin. Jos köyhyysongelmaan halutaan todella puuttua 

ja saada aikaan konkreettisia muutoksia maiden taloustilanteeseen, tulisi jokainen 

näistä alueista ottaa huomioon investointisuunnitelmia tehtäessä.54 Erotusdiagnoo-

sin toteuttamiseksi tarvitaan laajamittaista yhteistyötä köyhissä maissa ja kansain-

välisellä tasolla, muun muassa Kansainvälisen valuuttarahaston, Maailmanpankin 

ja YK:n alaisten järjestöjen välillä.55 

2.1.4.2 Investointialueet 
Erotusdiagnoosin pohjalta tulee tehdä investointisuunnitelma. Investoinnit ovat 

Sachsin mukaan ainoa toimiva kehitysavun muoto, jolla köyhät maat on mahdol-

lista saada ulos köyhyysloukusta. Sachs erottelee selkeästi köyhyyden poistamisen 

ja kehityksen kannalta tärkeät investoinnit ja hätäavun toisistaan. 56Akuuttiin tar-

peeseen tuleva ruoka ja muu humaani auttaminen on kulutuskuilun täyttämistä, 

joka erityisesti kuivuuden ja luonnonkatastrofien yhteydessä uhkaa äärimmäisessä 

köyhyydessä elävien henkeä.57 Hän ei vastusta tämän avun antamista, vaan täh-

dentää sitä, ettei hätäapu voi korvata virallisen kehitysavun tavoitteiden mukaista 

varojen siirtoa rikkaista maista köyhiin.58 Varojen siirron ei myöskään tulisi ta-

pahtua yksinkertaisena käteisvarojen siirtämisenä kehitysmaille, vaan prosessin 

tulisi olla suunniteltu, valvottu ja suunnattu maiden rakenteellisesti kriittisiin in-

vestointeihin.59 

Sachsin mukaan köyhillä mailla ei ole käytössään riittävää määrää inhimil-

listä, liiketoiminnallista, infrastruktuurillista, luonnollista, julkista tai tieteellistä 

pääomaa kehityksen aikaansaamiseksi. Inhimilliseen pääomaan kuuluvat tervey-

teen, ravitsemukseen ja koulutukseen liittyvät asiat. Liiketoiminnan kannattavuu-

den kannalta on tärkeää asianmukaisten koneiden, työtilojen ja kulkuvälineiden 

saatavuus. Sähkö-, vesi- ja viemäriverkostot yhdessä teiden, lentokenttien ja sata-

mien kanssa kuuluvat perusinfrastruktuuriin, jonka tulee olla kunnossa, jotta yh-

teiskunta voi toimia luotettavasti. Ekosysteemin suojeleminen, maaperästä huo-
                                                 
53 Sachs 2005, 84 
54 Sachs 2005, 208 
55 Sachs 2005, 88 
56 Sachs 2005, 246 
57 Sachs 2005, 291 
58 Sachs 2005, 296 
59 Sachs 2005, 292 
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lehtiminen ja viljelykelpoisen maan lisääminen vaikuttavat kansakunnan hyvin-

vointiin. Julkishallinnon rakenteet, kuten lainsäädäntö, oikeuslaitos ja poliittinen 

toiminta edesauttavat valtion turvallisuutta ja lisäävät kannustimia liiketoimintaan. 

Lisääntynyt tietotaito kasvattaa kansakunnan tuottavuutta ja edistää muiden pää-

omatyyppien tehokasta käyttöä.60 

Investoinnit, aivan kuten valtion olosuhteet erotusdiagnoosia tehtäessä, tulisi 

nähdä kokonaisuutena, jossa jokainen osa-alue vaikuttaa muiden toteutumiseen. 

Siksi myös investoinnit tulisi toimittaa kokonaispakettina. Ei riitä, että puututaan 

esimerkiksi vain maan terveydenhoitoon, koska muun muassa ravitsemus, infra-

struktuuri ja maanviljelysolosuhteet vaikuttavat väestön terveyteen yhtä paljon 

kuin saatavilla olevat lääkkeet.61 

2.1.4.3 Investointien rahoitus ja toteuttaminen  
Kun rahoitustarvetta aletaan määritellä, sen lähtökohtana tulisi olla kansallinen 

kliinisen taloustieteen keinoin muotoiltu investointisuunnitelma. Suunnitelman 

perusteella arvioidaan varsinaisten investointien sekä niiden ylläpidon kustannuk-

set. Sen jälkeen tulisi arvioida realistisesti, kuinka paljon kohdemaan julkisista 

varoista on mahdollista käyttää investointien toteuttamiseen. Verotusta ei voi ki-

ristää loputtomiin ja yksityistalouksilta ei voida olettaa alussa löytyvän varoja 

esimerkiksi maksaa vedestä tai lääkkeistä.62 Kun nämä on selvitetty, voidaan mää-

rittää tarvittavan ulkopuolisen rahoituksen määrä, jota Sachs nimittää rahoituskui-

luksi (financing gap).63 

Jotta investointien perillemeno ja asianmukainen käyttö voitaisiin taata, ka-

navoisi Sachs kohdemaihin osoitetun rahoituksen monenvälisten organisaatioiden, 

kuten Maailmanpankin tai alueellisten kehitysrahastojen kautta. Hän pitää avun 

keskitettyä koordinointia tärkeänä, koska tällä hetkellä hänen mukaan useat eri 

organisaatiot toimivat kehitysavun parissa toisistaan tietämättä, eikä kokonaisku-

vaa avun kohdentamisesta ole kenelläkään. Hän pitää myös kannattavampana sitä, 

että köyhät maat voisivat sopia yhden tahon kanssa investointisuunnitelman toteu-

tuksesta, sen sijaan, että sopimuksia tehtäisiin useiden eri lahjoittajaorganisaatioi-

den kanssa.64 

                                                 
60 Sachs 2005, 244-245 
61 Sachs 2005, 256-257 
62Tässä yhteydessä Sachs suosittelee käytäntöä, jossa väestölle turvataan esimerkiksi tietty määrä 
sähköä ja vettä veloituksetta ja määrän ylittävästä osuudesta peritään maksu. Sachs 2005, 255, 275 
63 Sachs 2005, 274-276 
64 Sachs 2005, 277 
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Kehitysmaiden kannalta ongelmallisena Sachs näkee myös puutteen rahoi-

tusvirran ennustettavuudessa. Kohdemaan bruttokansantuotteeseen nähden avun 

määrissä voi olla dramaattisia vaihteluita eri vuosien välillä, jotka puolestaan ai-

heuttavat merkittäviä sokkeja valtiontalouteen. Ne voivat johtaa lisääntyvään työt-

tömyyteen, valtiontalouden vajeeseen ja kiihtyvään inflaatioon. Siksi hän edellyt-

tää rikkailta mailta myös erityisen lahjoittajasuunnitelman laatimista. Siinä olisi 

eksplisiittisesti ilmaistu avun määrä, avustuksen ajoittaminen pitkällä tähtäimellä 

sekä määritelty kanava, jota kautta apu on saatavilla. 65 Luonnollisesti Sachs edel-

lyttää lahjoittajasuunnitelman olevan investointisuunnitelman mukainen siten, että 

rahoituksen myötä tavoitteet olisivat myös käytännössä mahdollista toteuttaa.66 

Käytännössä kansainvälisissä sopimuksissa on päästy yhteisymmärrykseen 

Vuosituhattavoitteista sekä niistä investointialueista, joihin köyhät maat tarvitse-

vat ulkopuolista apua päästäkseen näihin tavoitteisiin. Kuitenkin investointien 

rahoitusvaiheessa törmätään vastoinkäymisiin, eikä konkreettisiin toimiin olla 

valmiita sitoutumaan.67 Sachsin laskelmien mukaan tarvittavat investoinnit olisi 

kuitenkin mahdollista toteuttaa virallisen kehitysavun tavoitteiden puitteissa. 68 

YK asetti viralliseksi kehitysavun tavoitteeksi 0,7 prosenttia bruttokansantuottees-

ta jo vuonna 1970, mihin sittemmin lukuisat maat ovat sitoutuneet. Merkittävim-

pänä eleenä Sachs pitää vuoden 2002 Monterreyn konsensusta, jossa allekirjoitta-

jamaat, Yhdysvallat mukaan luettuna, sitoutuivat uudestaan näihin tavoitteisiin ja 

tunnustivat virallisen kehitysavun olevan välttämätöntä äärimmäisen köyhyyden 

poistamiseksi.69 

2.1.4.4 Tutkimus ja uudet teknologiat mahdollisuutena 
Sachs pitää YK:n asettamien Vuosituhattavoitteiden toteutumista vuoteen 2015 

mennessä täysin realistisena, joskin haasteellisena päämääränä. Tärkeimpänä 

mahdollistajana hänen mukaansa on talouskasvun moottorina toimiva teknologi-

nen kehitys. Ihmiskunnan teknologiset saavutukset, kuten keksinnöt ja patentit, 

ovat resursseja, jotka taloustieteen termein ilmaistuna ovat ei-kilpailullisia, eli 

niiden käyttö ei kuluta toisten mahdollisuuksia käyttää samaa hyödykettä. Näin 

ollen teknologian, tieteellisen tutkimustiedon ja uusien tehokkaampien käytäntö-

                                                 
65 Sachs 2005, 276-277 
66 Sachs 2005, 272 
67 Sachs 2005, 270-271 
68 Sachs 2005, 299 
69 Sachs 2005, 217-218 
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jen leviäminen länsimaista köyhimpiin osiin maailmaa mahdollistaa niiden valjas-

tamisen myös näiden maiden tarpeita vastaavaksi ilman lisäkustannuksia.70  

Ongelmana teknologian käyttöönottamisessa köyhissä maissa on se, että uu-

det teknologiset ratkaisut on kehitetty länsimaissa ja ne vastaavat länsimaisista 

tarpeista nouseviin kysymyksiin. Esimerkiksi lääketeollisuuden resurssit on val-

jastettu länsimaisten kansantautien, kuten diabeteksen ja sydän- ja verisuonitau-

tien hoitoon, eikä esimerkiksi malarian vastaisen rokotteen tai antiretroviraalilää-

kityksen eli HIV:n toiminnan estävän lääkkeen kehittämiseen. Tämä johtuu siitä, 

ettei lääketeollisuudella ole riittävää taloudellista kannustinta suunnata resursseja 

näille alueille. Lääkkeiden markkinat ovat köyhissä maissa, joissa markkinoiden 

volyymi on pieni. Siksi Sachs edellyttääkin yhtenä osana köyhyyden eliminointia 

varojen suuntaamista malarian ja HIV:n vastaiseen tutkimustyöhön. Tämä inves-

tointi edesauttaa sitä, että tulevaisuudessa pienempi osa köyhien maiden resurs-

seista valuu hukkaan malarian, aidsin tai muiden sairauksien aiheuttamien kustan-

nuksien vuoksi. 71 

2.1.5 Yhteenveto ja analyysia kirjasta The End of Poverty 
Sachs pyrkii edellä kuvatussa teoksessaan ennen kaikkea argumentoimaan YK:n 

Vuosituhattavoitteiden puolesta ja lisäämään sitoutumista näihin tavoitteisiin, niin 

käytännöllisellä kuin taloudellisellakin tasolla. Sachsin kuvaus maailman köy-

himmistä juuttuneena kehityksen tikapuiden alle tai köyhyysloukkuun on yksin-

kertaisuudessaan vetoava kuvaus näiden maiden ja yksilöiden tilanteesta. On 

helppo vakuuttua siitä päättelyketjusta, jonka Sachs esittää alkaen köyhyysloukus-

ta ja päätyen erilaisiin ratkaisumalleihin ja moraaliseen velvollisuuteen, joka län-

simailla on auttaa kaikkein köyhimpiä. 

Köyhyysloukun taustalla oleva ajatus kehityksestä jatkumona ja itseään 

ruokkivana tapahtumaketjuna muistuttaa johdannossa esiteltyä Walter Rostow’n 

ajatusta taloudellisen kasvun vaiheista. Mikäli valtio pääsee kehityksen tikapuiden 

ensimmäiselle askelmalle, voi se aloittaa prosessin taloudellisen kasvun polulla 

kohti joukkokulutuksen vaihetta. Sachs kuitenkin väittää, että valtio voi jäädä ko-

ko prosessin ulkopuolelle, tai Rostow’n kuvaukseen rinnastaen, jäädä jumiin tra-

ditionaaliseen yhteiskuntaan mikäli säästämistä ja investointeja ei saada käyntiin 

joko omavaraisesti tai ulkomaisen avun turvin. Useimmissa tapauksissa tämä 

                                                 
70 Sachs 2005, 41 
71 Sachs 2005, 282 
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Sachsin mukaan tarkoittaisi nimenomaan ulkomaista apua, koska kaikkein köy-

himmillä valtioilla ei ole mahdollisuutta käyttää osaa käytettävissä olevasta varal-

lisuudesta tulevaisuudessa kannattaviin investointeihin. 

Sachs myös vetoaa laskelmissaan siihen, ettei Afrikkaan annettu apu ole to-

dellisuudessa ollut niin mittavaa, kuin monissa kriittisissä huomioissa kehitysapua 

kohtaan on esitetty. Sachs ei kuitenkaan anna suoraan kirjassaan lähdeaineistoa 

laskelmiensa taakse, mikä tekee vaikeaksi näiden väitteiden todenperäisyyden 

tarkistamisen. Kun kirjoittaja ei esitä läpinäkyvästi väitteiden takana olevia lähtei-

tä, aiheuttaa se väistämättä kriittiselle lukijalle epäilyksen lukujen paikkansapitä-

vyydestä. 

Sachsin ohjelman ja Vuosituhattavoitteiden hyväksi tehtävien toimenpitei-

den kriittisemmän arvioinnin suorittamiseksi tulisi selvittää, kuinka kattavasti 

köyhyysloukkuilmiö todella selittää köyhimpien maiden ja alueiden tilannetta. 

Perustellessaan ilmiön tieteellisyyttä ja todenperäisyyttä Sachs itse viittaa muuta-

miin tutkijoihin ja esityksiin, joista tuoreimmat ovat 2000-luvun alusta.72 Tämän 

tutkielman tarkoituksena ei ole tarkastella kansantaloustieteen keinoin erilaisten 

taloudellisten mallien pitävyyttä, joten tyydytään toteamaan, että muun muassa 

William Easterly on epäillyt tämän käsitteen ja ilmiön olemassa oloa empiiriseen 

aineistoon vedoten, joten köyhyysloukkua ei voitane pitää ainoana mahdollisena 

selityksenä esimerkiksi Saharan eteläpuolisen Afrikan köyhyydelle.73 Mikäli näin 

on, tarvinnee Sachs lisää perusteluja ulkomaisen avun ja investointisuunnitelman-

sa taakse. 

Olisi siis hedelmällistä selvittää, onko säästämisaste ainoa ja tärkein Afrikan 

köyhyyteen vaikuttava seikka. Taloustieteessä toki esitetään, että kansantalous 

kehittyy rikkaaksi, jos säästämisaste ja samalla investointiaste on korkea ja juuri 

investointeja, koulutusta ja teknologian kehittämistä tukevat instituutiot ovat tär-

keimpiä tekijöitä talouskasvun taustalla.74 Sachs myös esittää, että esimerkiksi 

vuonna 2002 Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan kohdennetusta ulkomaisesta avus-

ta vain alle 50 prosenttia päätyi juuri kriittisten investointien rahoittamiseen. Täs-

sä valossa voisi päätellä, että investointien puuttuminen on todella syynä Afrikan 

köyhyyteen.75 

                                                 
72 Sachs et al. 2004, 122 
73 Easterly 2006, 34-37 
74 Pohjola 2008, 154, 156 
75 Sachs 2005, 310 
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Tämän lisäksi tulisi arvioida, toimiiko ulkomainen apu samojen mekanismi-

en kautta kuin esimerkiksi suorat ulkomaiset investoinnit (Foreign Direct Invest-

ment, FDI), jotka ovat olleet osaltaan vauhdittamassa monien kehittyvien maiden, 

kuten esimerkiksi Intian kasvua. Erityistä niille on se, että toiminta on puhtaasti 

voittoa tavoittelevaa toimintaa yksityisellä sektorilla, eikä siten suoraan rinnastet-

tavissa ulkomaiseen apuun, jonka Sachsin mukaan tulisi kohdistua perinteisesti 

julkisen sektorin vastuulla oleviin alueisiin, kuten koulutukseen, tutkimukseen ja 

julkisten instituutioiden rakentamiseen.76 Kuitenkin esimerkiksi Dambisa Moyo 

väittää, että ulkomainen apu ei itse asiassa toimi samalla tavoin kuin markkinaeh-

toiset investoinnit, vaan se valuu usein kohteisiin, joihin sitä ei ole tarkoitettu. 

Lisäksi vastikkeeton apu lisää korruptiota ja samalla syventää niitä yhteiskunnan 

rakenteita, jota ovat kehityksen esteenä.77 

Samalla kun Sachs hakee tukea YK:n Vuosituhattavoitteille ja niitä vastaa-

valla ulkomaisen avun kasvulle, hän myös kaipaa uudistuksia avustusjärjestöjen ja 

YK:n toimintaan ja niihin vakiintuneisiin käytäntöihin, jotka ovat olleet omiaan 

lisäämään byrokratiaa ja avun valumista kehityksen kannalta tehottomiin kohtei-

siin. Hän on toisaalta koordinoidun avun puolestapuhuja, mutta samalla kriittinen 

niitä toimia kohtaan, joita tähän mennessä kaikkein köyhimpien auttamiseksi on 

tehty. Siten Sachs tulee jopa melko lähelle muita kehitysapukriitikoita, sillä myös 

hän pitää monia YK:n ja muiden järjestöjen toimintoja tehottomina. Ratkaisuja 

Sachs hakee kuitenkin laajamittaisesta kansainvälisestä koordinaatiosta, kun kehi-

tysapukriitikot kääntyvät heidän mielestään luonnollisempien markkinaehtoisten 

ratkaisujen puoleen.  

  

                                                 
76 Sachs 2005, 251-252 
77 Moyo 2009, 44 
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2.2 Yhteinen maapallo – ongelmanratkaisua yhdessä 
Kirjassaan Common Wealth – Economics for a Crowded Planet Sachs vie eteen-

päin edellisessä teoksessaan muotoilemaa ohjelmaa köyhyyden poistamisesta koh-

ti laajempaa ja kokonaisvaltaisempaa näkemystä maapallon haasteista tulevana 

vuosisatana. Hänen mukaansa ihmiskuntaa kohtaavat ongelmat, kuten ilmaston-

muutos, väestönkasvu ja energiakriisi, ovat yhteisiä koko maapallolle, ja siksi 

niiden ratkominenkin tulisi tapahtua maailmanlaajuisen yhteistyön mittakaavas-

sa.78 Kuten köyhyysongelma, myös muut haasteet ovat sellaisia, että ratkaisuja 

niihin on Sachsin mukaan turha odottaa tapahtuvaksi automaattisesti, ilman julkis-

ta ja globaalin tason väliintuloa.79 Sachs pyrkii vakuuttamaan, että jos yhteistyötä 

laajennetaan voimakkaasti ja kansainvälisellä tasolla luodaan länsimaita velvoit-

tava, mitattavissa oleva ohjelma, johon liittyy tilivelvollisuus tavoitteiden saavut-

tamisesta, ovat ongelmat kuitenkin nykyteknologian ja tieteen avulla ratkaistavis-

sa. Ainoana todellisena ongelmana hän näkee rahoituksen. Ei niin, ettei maailmas-

sa olisi olemassa tähän tarvittavia varoja, vaan ongelma on siinä, ovatko länsimaat 

valmiita sitoutumaan ja takaamaan rahoituksen riittävyyden ja ennustettavuuden 

seuraavaksi 20 vuodeksi eteenpäin.80 

2.2.1 Ympäristö 
Kirjan ensimmäisessä pääjaksossa Sachs ottaa käsittelyyn ympäristönkysymyksen 

kestävään kehityksen näkökulmasta. Lähtökohdakseen hän ottaa Nobel-palkitun 

kemistin Paul Cruzenin termin antroposeeni (antropocene) kuvatessaan nykyistä 

aikakautta, jota määrittää ihmiskunnan suuri vaikutus maapallon tilaan, jopa niin 

paljon, että voidaan sanoa maapallon siirtyneen geologisesti uudelle ajalle.81 Ih-

misvaikutus näkyy muun muassa maan muokkaamisessa ihmisten hyötykäyttöön, 

ilman hiilidioksidipitoisuudessa ja vesivarojen käytössä.82 Sachs nostaa suurim-

maksi kysymykseksi kaksi luonnossa vaikuttavaa seikkaa, jotka tulee huomioida 

tarkasteltaessa ihmisvaikutusta maapallolla. Yhtäällä maailmassa on olemassa 

pieniä, muutoksia voimistavia mekanismeja, jotka voivat vaikuttaa äkillisen ja 

alkuperäistä impulssia huomattavasti voimakkaamman muutoksen maapallon 

ekosysteemiin.83 Toisaalla luonnossa vallitsee monia kynnyksiä, joiden ylittämi-

                                                 
78 Sachs 2008, 3 
79 Sachs 2008, 6 
80 Sachs 2008, 245-246 
81 Sachs 2008, 66 
82 Sachs 2008, 68-70 
83 Sachs 2008, 77 
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nen vaikuttaa näennäisesti pientä muutosta voimakkaammin elinympäristön muu-

tokseen tai jopa lajien sukupuuttoon. Ihminen ajaa toimillaan maailman ekosys-

teemiä näiden kynnysten yli ja tällä voi olla arvaamattomia seurauksia kokonai-

suuden kannalta.84 Juuri muutosten mahdollinen äkillisyys ja dramaattisuus ovat 

Sachsin mielestä niitä perusteita, joiden pohjalta hän edellyttää globaalin yhteis-

työn vahvistamista ympäristökysymyksissä ja pitää tämän yhteistyön toteuttamista 

kiireellisenä ja ehdottoman välttämättömänä.85 

Sachs esittelee erityisesti ilmastonmuutoksen tällaisena haasteena, joka on 

laajaan tieteelliseen konsensukseen perustuen ihmisten toimien aikaansaama ilmiö 

ja siten kontrolloitavissa ainoastaan laajamittaisen kansainvälisen yhteistyön avul-

la.86 Hiilidioksidipäästöistä johtuva ilmaston lämpeneminen voi johtaa tiettyjen 

kynnysten ylittämiseen, jotka puolestaan voivat laukaista sinänsä näennäisesti 

pienen muutoksen vaikutuksesta, suuria ja äkillisiä muutoksia, jotka puolestaan 

vaikuttavat maapallon elinolosuhteisiin.87 Lisäksi ilmastonmuutoksen vaikutuksis-

ta kärsivät ennen kaikkea köyhät maat, vaikka ne eivät ole vielä itse juurikaan 

vaikuttaneet ilmiön syntyyn. Toisaalta tulevaisuudessa juuri kehittyvät maat ovat 

niitä, jotka tulevat olemaan vastuussa hiilidioksidipäästöjen kasvusta, jollei pääs-

töjen vähentämisen eteen tulla tekemään yhteistyötä. Kyseessä on siis globaali 

ongelma, joka vaatii globaalin toimintasuunnitelman ja jossa länsimaiden on kan-

nettava oma vastuunsa ilmiön seurauksista.88 Myös ihmisten kuormitus maailman 

vesivarannoille ja biodiversiteetin säilyttäminen ovat Sachsin mukaan samanlaisia 

ongelmia, jotka vaikuttavat kokonaisuutena maailman tilaan ja ovat välttämättö-

miä hoitaa globaalin yhteistyön keinoin.89 

2.2.2 Väestörakenne 
Seuraavaksi Sachs siirtyy käsittelemään maailmanlaajuista väestörakennetta ja 

väestönkasvun asettamia haasteita. Vaikka väestönkasvu on viime vuosina hidas-

tunut, on kasvunopeus kuitenkin liian nopea. Tämä vaikuttaa luonnonvarojen riit-

tävyyteen ja sitä kautta erityisesti kehittyvien maiden talouskasvuun ja väestön 

hyvinvointiin, joka puolestaan muodostaa uhan kansainväliselle turvallisuudelle.90 
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Sachs nostaa esiin nykyisen väestörakenteen, joka itsessään tulee nostamaan maa-

ilman väkiluvun 7,5 miljardiin, vaikka kokonaishedelmällisyysluku saataisiin 

maailmantasolla laskettua korvaavuustasolle, eli niin, että jokainen äiti synnyttää 

riittävästi lapsia korvatakseen itsensä.91 Syynä siihen on niin kutsuttu väestöim-

pulssi, eli väestön ikärakenteesta johtuva luonnollinen väestönkasvu. Nuoret ikä-

luokat ovat suurempia kuin vanhemmat ja nykyisten lasten tullessa hedelmälli-

syysikään he synnyttävät vastaavankokoisen ikäryhmän, joka korvaa vanhemmat 

ja pienemmät sukupolvet väestön ikääntyessä. Siksi tulevien vuosikymmenten 

väestönkasvun odotetaan tapahtuvan nykyisissä kehittyvissä maissa, joissa väes-

tön ikärakenne on painottunut nuoriin ikäluokkiin.92 

Sachs esittelee myös väestöllisen muuntumisen mallin (theory of demo-

graphic transition), jolla on selitetty teollisuusmaiden väestörakenteen muutosta 

korkean syntyvyyden ja kuolleisuuden tilanteesta kohti nykyistä tilaa, jossa mo-

lemmat ovat lähtötilanteeseen nähden hyvin matalalla tasolla. Mallissa olennaista 

on se, että kuolleisuuden odotetaan laskevan syntyvyyttä nopeammin maan talou-

den kehittyessä, joka johtaa väestön ikärakenteessa niin kutsutun nuorisoko-

houman muodostumiseen.93 Sachsin mielestä tämän nuorisokohouman pienentä-

minen ja ehkäiseminen on tärkein ja olennaisin asia maailman väestörakenteen 

ohjaamisessa kestävälle tasolle. Äärimmäisessä köyhyydessä elävät perheet eivät 

pysty kohentamaan elintasoaan, ellei syntyvyyttä saada kuriin. Samoin valtiotasol-

la korkean syntyvyyden maat eivät pysty rakentamaan kansallista infrastruktuuria 

riittäväksi koko väestölle. Lisäksi väestönkasvu asettaa paineita ekologiselle kes-

tävyydelle ja luonnonvarojen riittävyydelle. Esimerkiksi maaperän köyhtyminen 

tai metsien hävittäminen kasvavan viljelysmaatarpeen tieltä kasvattaa ihmisten 

luonnolle aiheuttamaa rasitusta.94 

Suurimpana ongelmana Sachs näyttää kuitenkin näkevän väestönkasvun ai-

heuttaman riskin sekä paikallisen että kansainvälisen tason väkivaltaisten konflik-

tien lisääntymiseen. Sachs vetoaa väestötutkija Henrik Urdalin tutkimukseen, jon-

ka mukaan nuorten ikäryhmän suhteellisen suuri osuus väestöstä kasvattaa huo-

mattavasti väkivaltaisten konfliktien riskiä yhteiskunnassa. Esimerkiksi Irakissa, 

Afganistanissa ja Somaliassa nuorisokohortin osuus väestöstä on yli 30 prosenttia, 

kun taas länsimaissa luku jää 16 prosenttiin. Tutkimuksen mukaan nuorisokohor-
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tin noustessa yli 30 prosenttiin, väkivaltaisten konfliktien riski nousee 150 pro-

senttia. Syynä siihen on ikärakenteen asettamat paineet koulutukselle ja muille 

tulevaisuuden näkymille, mikä saa nuoret liittymään mukaan kapinallisiin ryhmit-

tymiin. Sachs toistaa ja vahvistaa tässä The End of Poverty kirjassaan esittämänsä 

näkemyksen, että erityisesti Yhdysvaltojen tavoitteena oleva kansallisen turvalli-

suuden takaaminen on hänen mielestään varmemmin saavutettavissa humanitaari-

sen ulkomaanavun keinoin.  Aseelliset väliintulot eivät hänen mielestään edistä 

tätä tavoitetta.95 Samaan ajatukseen Sachs palaa useaan otteeseen ja tätä teemaa 

käsitellään perusteellisemmin luvussa 2.3.4 Globaalia ongelmanratkaisua. 

2.2.3 Hyvinvointia kaikille 
Kirjan neljäs osa Prosperity for All kokoaa tiivistettynä ja tarkennettuna suurim-

man osan Sachsin aikaisemman teoksen teemoista äärimmäisen köyhyyden aset-

tamista haasteista ja sen poistamisen keinoista. Tässä yhteydessä Sachs tarkentaa 

ja selkeyttää kehityksen tikapuut -käsitettään. Hän määrittää tikapuiden koostuvan 

neljästä askelmasta, jotka ovat seuraavat: Ensimmäisellä askelmalla tai oikeastaan 

tikapuiden alla on hengissä pysymisen talous (subsistence economy), toisella as-

kelmalla kaupallinen talous (commercial economy), kolmannella kasvavien mark-

kinoiden talous (emerging-market economy) ja neljännellä teknologiapohjainen 

talous (technology-based economy).96 Näistä ensimmäinen kuvaa köyhyysloukus-

sa olevaa taloutta eli taloutta, jolla ei ole mahdollisuuksia säästää ja siten sijoittaa 

tulevaisuuteen ja kasvattaa hyvinvointiaan. Toisella askelmalla yhteiskunnassa on 

alkanut tapahtua pienimuotoista kaupallista toimintaa. Koko väestö on mukana 

rahataloudessa ja valtiolla on myös ulkomaankauppaa. Tuloista on mahdollista 

laittaa osa säästöön ja investoida tulevaisuuteen. Kolmannella askelmalla talous 

on kehittynyt niin pitkälle, että yhteiskunnassa on toimiva ja kattava perusinfra-

struktuuri, ulkomaankaupalla on merkittävä osuus talouden rakenteessa ja maa 

vetää puoleensa ulkomaisia investointeja. Ulkomaisen pääoman, teknologian ja 

tietotaidon määrä ja sen hyödyntäminen kasvaa ja nostaa valtion elintasoa laajalla 

rintamalla. Neljäs askelma kuvaa kehittynyttä yhteiskuntaa, joka lähestyy voi-

makkaasti rikkaimpien maiden elintasoa ja jossa tieteellä, teknologialla ja korkean 

asteen koulutuksella on merkittävä asema.97 

                                                 
95 Sachs 2008, 197-199 
96 kurs. Sachs 
97 Sachs 2008, 209-211 
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Sachs muotoilee myös eksplisiittisemmin ajatuksensa siitä, miten hänen 

mielestään yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin roolit tulisi jakaa köy-

hyysongelman ratkaisussa. Tässä yhteydessä tulee selkeästi ilmi hänen kantansa 

julkisen sektorin vastuusta markkinavoimien ohjaamisessa kohti toivottua suun-

taa. Naomi Klein on osuvasti ilmaissut juuri tämän käsityksen olleen keskeinen 

seikka, joka on johtanut Sachsin erkaantumaan niin sanotun Chicagon koulukun-

nan ortodoksisista, markkinoiden vapaata toimintaa painottavista näkemyksistä ja 

keskittymään yksinomaan kehitysapua koskeviin kysymyksiin.98 Sachsin mukaan 

taloudellinen kehitys vaatii markkinavoimien ja julkisen talouden monimutkaista 

vuorovaikusta ja molemmilla on siinä oma, tärkeä roolinsa.99 Julkisen sektorin 

tehtävä on tuottaa tarvittavat investoinnit infrastruktuurin kehittämiseen, jotta 

markkinoiden tehokas toiminta voidaan turvata.100 

Toisena keskeisenä teemana julkisten investointien lisäksi Sachsilla on 

maantieteellisten olosuhteiden huomioiminen talouden kehittymismahdollisuuksia 

tarkasteltaessa. Hänen mukaansa maantieteellisillä olosuhteilla on keskeinen rooli 

tiettyjen alueiden köyhyysloukkuun juuttumisessa tai kehityksen tikapuiden en-

simmäiselle askelmalle jäämisessä. Tällaisia kehitykseen vaikuttavia maantieteel-

lisiä seikkoja ovat erityisesti alueen maatalouden tuottavuus, energian ja mineraa-

lien saatavuus, maantieteen vaikutus kuljetukseen ja liikkumiseen, tautien esiin-

tymismäärät sekä luonnonkatastrofien määrät.101 Sachs viittaa tässä The End of 

Poverty kirjassaan esittämäänsä ajatukseen erotusdiagnostiikasta, jonka avulla 

juuri kyseisen maan tai alueen kannalta keskeiset investoinnit ja avustustoimet on 

mahdollista määrittää ja löytää toimiva ratkaisu paikallisesti kriittisiin kysymyk-

siin.102 Diagnostiikan perusteella voidaan siten toteuttaa niin sanottuja nopean 

vaikutuksen investointeja, jotka ovat keskeisiä toimenpiteitä köyhyysloukun pur-

kamiseksi. Nämä liittyvät juuri julkisin varoin toteutettaviin maatalouden, tervey-

denhuollon, koulutuksen ja infrastruktuurin kohentamiseen hyvinvointia edistä-

välle tasolle.103 

Edelleen Sachs korostaa yleisen moraalisen velvoitteen lisäksi maailman 

turvallisuutta keskeisenä perusteluna äärimmäisen köyhyyden poistamisen tärkey-

den taustalla. Hän näkee köyhyyden olevan suurimpana yksittäisenä vaikuttavana 
                                                 
98 Klein 2007, 144 
99 Sachs 2008, 219 
100 Sachs 2008, 212 
101 Sachs 2008, 213-217 
102 Sachs 2008, 218, 223 
103 Sachs 2008, 238, 251-252 
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tekijänä nykyisen terrorismin takana ja kertoo varoittaneensa asiasta juuri ennen 

2001 syyskuun 11. päivän terrori-iskua.104 Useassa kohtaa Sachsin ajattelua nou-

see esiin korostus, jossa köyhyyden aiheuttama inhimillinen kärsimys saattaa tun-

tua toissijaiselta perusteelta vaikuttaa ihmisten elinoloihin. Turvallisuus ja valis-

tunut itsekkyys (enlightened self-interest)105 nostetaan sen sijaan jopa edellistä 

tärkeämmiksi perusteiksi kehitysmaiden auttamiselle. Tähän teemaan keskity-

täänkin seuraavassa osiossa. 

2.2.4 Globaalia ongelmanratkaisua 
Luvussa Rethinking Foreign Policy Sachs kuvaa nykyistä globaalia kriisinhallin-

tatapaa ennen kaikkea USA:n näkökulmasta. Argumentit ovat suurelta osin samo-

ja kuin mitä hän esitteli The End of Poverty -kirjassa, kritisoiden voimakkaasti 

Yhdysvaltojen aseelliseen väliintuloon keskittyvää politiikkaa, joka vaatii valta-

vasti varoja verrattuna siihen, mitä kohdistetaan ulkomaanavulle ja jonka tulokset 

ovat rahamäärään nähden äärimmäisen heikot. Hän peräänkuuluttaa Yhdysvalloil-

ta vastuullisempaa roolia maailmanpolitiikan hoidossa ja globaalien ongelmien 

ratkomisessa.106 Hän esittää vaikuttavia tilastollisia esityksiä siitä, kuinka paljon 

Yhdysvallat käyttää varoja Pentagonissa päivässä ja kuinka paljon vastaavalla 

rahamäärällä voitaisiin auttaa Afrikassa, ottaen esimerkiksi malarian leviämisen 

torjuntaan liittyvät toimet. ”Pentagonin yhdessä päivässä käyttämällä rahamäärällä 

voitaisiin rahoittaa jokaiselle afrikkalaiselle nukkumapaikalle malariaa torjuva 

sänkyverkko viideksi vuodeksi”.107 

Ydinkysymys on Sachsin mukaan se, ymmärretäänkö nykyisten kriisien ja 

konfliktien syyt oikein vai katsotaanko maailmaa edelleen samasta näkökulmasta 

kuin tehtiin Napoleonin tai ensimmäisen ja toisen maailmansodan aikaan, jolloin 

konfliktit nousivat kansojen välisestä poliittisesta ja taloudellisesta valtataistelusta 

ja sodat sodittiin massa-armeijan voimin. Nykyinen aikakausi on kuitenkin hyvin 

erilainen turvallisuuskysymysten osalta.108 Suurimmat Yhdysvaltojen kohtaamat 

uhat tällä hetkellä ovat Sachsin mielestä lisääntynyt ydinaseiden leviäminen, glo-

baalit ympäristökriisit sekä epäonnistuneiden valtioiden aiheuttamat pakolaisvirrat 

                                                 
104 Sachs 2008, 247 
105Sachs 2004, 308 
106 Sachs 2008, 272 
107 One day’s Pentagon spending would provide enough funds to ensure antimalarial bed net pro-
tection for every sleeping site in Africa for five years . Suom. oma. Sachs 2008, 274 
108 Sachs 2008, 275-276 
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ja valtioiden rajat ylittävät seuraukset. Mitään näistä Yhdysvaltojen ei ole mahdol-

lista käsitellä yksipuolisesti, ilman kansainvälistä yhteistyötä.109 

Suurin osa Yhdysvaltojen käymistä konflikteista viimeisten vuosikymmeni-

en aikana on tapahtunut maissa, joiden valtiollinen järjestelmä on luhistunut tai 

ainakin osittain epäonnistunut. Tätä epäonnistumista on Sachsin mukaan useim-

miten edeltänyt köyhyys ja taloudellinen pysähtyneisyys. Siksi aseellinen väliintu-

lo ei ole ollut oikea taktiikka ratkaista näitä tulehtuneita tilanteita, vaan se on itse 

asiassa monesti vain pahentanut tilannetta ja otettu kohdemaissa vastaan vanhan 

kolonialistisen politiikan jatkeena. Sen sijaan voimavarat olisi pitänyt ja tulisi vas-

taisuudessakin keskittää taustalla olevien, pohjimmiltaan köyhyyteen perustuvien 

sosiaalisten ongelmien ratkomiseen.110 

Kirjan viimeisissä luvuissa Achieving Global Goals ja The Power of One 

Sachs esittelee suunnitelmansa Vuosituhattavoitteiden toteuttamiseksi. Hänen 

mukaansa tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kolmen tason toiminnan olemas-

saoloa: (1) tieteellisen tutkimuksen tukemista, (2) yrittäjyyden mobilisointia rat-

kaisujen käytännön toteutukseen ja (3) hyväksi todettujen ratkaisujen laajentamis-

ta globaalille tasolle.111 Nämä kolme tasoa kattavat myös Sachsin vastauksen Eas-

terlyn esittämään kritiikkiin siitä, ettei yhtenäistä, laajalla rintamalla toteutettua 

apua kehittyville meille ole mahdollista tuottaa tehokkaasti ja toimivasti. Easter-

lyn ajatuksia tähän liittyen avataan enemmän luvussa 3.1.9 Tulevaisuuden ratkai-

sut. Sachsilla jokaisen tason toteuttajat ovat periaatteessa erilliset, jokaisella on 

oma roolinsa, ja näitä toimijoita ohjaa yhteiseen päämäärään kansainvälisen yh-

teistyön tasolla muotoillut ja yleisesti hyväksytyt päämäärät, Vuosituhattavoitteet. 

Ensimmäisellä tasolla, perustutkimuksessa, jossa kehitysmaiden tilanteeseen 

soveltuvia ratkaisuja valmistellaan, Sachs pitää tärkeänä yliopistojen, yksityisen 

sektorin ja erilaisten säätiöiden yhteistyötä. Julkisella rahoituksella ei ole hänen 

mielestään mahdollista luoda tarpeeksi innovatiivisia ratkaisuja ja toisaalta yksi-

tyisellä sektorilla ei ole kannustimia lähteä toteuttamaan tuotekehitystyötä, joka 

suuntautuu markkinoille, joilla ei ole lainkaan ostovoimaa. Siksi tarvitaan uuden-

laista yhteistyötä näiden eri toimijoiden välillä.112 Toisen tason ongelmanratkai-

sussa puolestaan kansalaisjärjestöillä on keskeinen rooli. Kansalaisjärjestöt toimi-

vat käytännön tasolla, yhteistyössä paikallisten kanssa ja näillä järjestöillä on par-

                                                 
109 Sachs 2008, 281-282 
110 Sachs 2008, 278-279 
111 Sachs 2008, 292 
112 Sachs 2008, 293, 322-323 
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haat mahdollisuudet saada konkreettista tietotaitoa siitä, miten kentällä uudet rat-

kaisut saadaan vietyä niitä tarvitseville. Yrittäjämäinen ote ohjaa Sachsin mukaan 

kansalaisjärjestöjen toimintaa, sillä heillä on suorempi tilivelvollisuus rahoittaji-

aan kohtaan kuin esimerkiksi julkisella sektorilla. Siten heidän on mahdollista 

luoda todella toimivia ratkaisuja käytännön toteutukseen.113 

Julkinen sektori tulee Sachsin suunnitelmissa voimakkaasti mukaan siinä 

vaiheessa, kun todistetusti toimivia malleja ollaan valmiita toteuttamaan laajassa 

mittakaavassa. Samoin suurempien hankkeiden, kuten tarvittavan infrastruktuurin 

pystyttämiseen, on julkinen rahoitus käytännössä ainoa mahdollinen ja riittävä 

lähde.114 Tällä tehtävien jaottelulla nähdäkseni Sachs pyrkii kumoamaan Easterlyn 

ja muiden kehitysapukriitikoiden väitteet siitä, ettei apua ole mahdollista toteuttaa 

tehokkaasti yhden kattavan ja keskusjohtoisen suunnitelman avulla. Kansainväli-

sen yhteistyön olisi kuitenkin noustava aivan uudelle tasolle, jotta yhteisistä pää-

määristä, rahoituksesta ja toimintamalleista olisi mahdollista sitovasti sopia.115 

YK:n rooli nousee mielestäni Sachsilla myös keskeiseksi kansainvälisen yhteis-

työn koordinoimisessa. Tosin hän kritisoi YK:n nykyisiä toimintamalleja tehotto-

miksi ja toivoo käynnissä olevan toiminnanuudistusprojektin Yksi YK (Delivering 

as One) järkevöittävän käytännön yhteistyötä eri alaorganisaatioiden välillä ja 

poistavan turhaa byrokratiaa.116 

2.2.5 Yhteenveto ja analyysia kirjasta Common Wealth  
Sachs kuvaa tämän päivän globaalit kriisit, kuten köyhyyden, ympäristökysymyk-

set ja väestönkasvun, toisistaan riippuvaisina ja koko maailman tulevaisuuteen 

vaikuttavina ongelmina, jotka eivät ratkea itsestään. Hän painottaa, että niin sanot-

tu business-as-usual –toimintamalli ei ole tosiasiassa toimintatapa laisinkaan, vaan 

tosiasioiden kieltämistä ja oman tuhon sinetöintiä. Lisäksi käsillä olevien ongel-

mien riippuvuus toisistaan tarkoittaa sitä, ettei niiden ratkominen ole mahdollista 

yksittäisten valtioiden tasolla117, vaan ongelmien laajuus ja monimutkaisuus vaatii 

lähtökohtaisesti kansainvälisen yhteistyön lujittamista ratkaisujen löytämisessä. 

Sachsin argumentaatio vaatii edelleen myös köyhyysloukku-käsitteen todenperäi-

syyden hyväksyntää. Köyhyysloukku implikoi voimakkaasti kohtaloa, epäoikeu-

denmukaisuutta, vastentahtoisuutta ja pakkoa, joka tietylle alueelle syntyneitä 
                                                 
113 Sachs 2008, 234-326 
114 Sachs 2008, esim. 292, 294,  
115 Sachs 2008, 332-334 
116 Sachs 2008, 334-335 
117 Tässä erityinen painotus Yhdysvaltojen vastuussa osallistua globaaliin yhteistyöhön 
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ihmisiä väistämättä kohtaa, ellei asioihin puututa. Jos köyhyysloukku ei olekaan 

näiden ihmisten kohdalla niin ehdoton ja vääjäämätön, silloin jatkoargumentaati-

olla ei käsittääkseni ole niin voimakasta painoarvoa toimien välttämättömyyden 

todistamisessa.  

Sachs pyrkii esittämään jokaiselle ongelmalle olemassa olevia ratkaisumal-

leja. Hän käyttää hyväksi eri alojen viimeisimpiä tieteellisiä tutkimuksia, jotka 

hänen mielestään ovat jo lähes toteutuskelpoisia, tai vaativat lisätutkimusta, mutta 

esittävät lupaavia tutkimustuloksia siitä, kuinka ongelmat olisi mahdollista rat-

kaista. Tässä yhteydessä hän pyrkii vakuuttamaan, että käsillä olevat ratkaisut 

eivät ole kalliita. Hän suhteuttaa niiden arvioituja hintoja esimerkiksi Yhdysvalto-

jen armeijan saamiin määrärahoihin, maailman superrikkaiden tulotasoon tai maa-

ilman talouden kasvuun. Lisäksi argumentoinnissa olennaista on verrata lukuja 

siihen, mitä tapahtuu, jos mitään ei tehdä. 

Sachsin ajattelussa päättely näyttää siten kulkevan seuraavasti: Globaalit 

kriisit ovat akuutteja, vakavia ja siten ehdottoman välttämättömiä ratkaista pikai-

sesti. Mikäli aikaa hukataan, eikä ratkaisuihin tartuta välittömästi, uhkaavat kriisit 

koko maapallon tulevaisuutta. Keinot ja rahoitus näiden kriisien ratkaisemiseksi 

ovat saatavilla suhteellisen pienillä uhrauksilla. Toimivia ratkaisuja on olemassa 

ja niitä on toteutettu pienemmässä mittakaavassa ja nämä samat ratkaisut tulisi 

saattaa laajemmin saataville. Tämä vaatii rahoitusta ja tässä rikkailla länsimailla 

on mahdollisuus auttaa laajoja ihmisjoukkoja luopumalla pienestä osasta hyvin-

vointiaan. Itse asiassa USA:n kohdalla tämä tarkoittaisi puolustusmäärärahojen 

kohdentamista humanitaarisiin tarkoituksiin ja tasaisempaa tulonjakoa superrik-

kaiden kustannuksella. Ainoa rationaalinen ja vastuullinen toimintamalli Sachsin 

mielestä on yhtenäinen, kaikki osa-alueet ja osapuolet kattava toimintasuunnitel-

ma, joka käytännössä on jo olemassa Vuosituhattavoitteiden muodossa. Näiden 

tavoitteiden taakse tulee koko maailman sitoutua, jotta maapallon tulevaisuus on 

turvattu. 
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3 Kehitysavun kritiikkiä 

3.1 William Easterly ja kehitysavun tragedia 
William Easterly on entinen Maailmanpankin ekonomisti, joka nykyään toimii 

New Yorkin yliopiston kansantaloustieteen professorina. Maailmanpankin jälkei-

sen uransa hän on pitkälti omistanut kehitysapukysymysten ja talouskasvun tut-

kimiseen. Easterly kritisoi voimakkaasti nykyisiä kehitysavun käytäntöjä ja hänen 

kirjansa The White Man’s Burden – Why the West’s Efforts to Aid the Rest Have 

Done so Much Ill and so Little Good on voimakas kannanotto YK:n, Maailman-

pankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston ajamaa kehitysapupolitiikkaa vastaan. 

3.1.1 Kahtiajakautunut maailma 
Easterly kuvailee kirjansa alussa maailman köyhyysongelmaa kahtiajakautuneena 

tragediana. Ensimmäinen tragedia näkyy siinä, kuinka äärimmäinen köyhyys kos-

kettaa miljardeja ihmisiä maailmassa, jossa samaan aikaan hyvinvointi on levinnyt 

laajalle ja monet elävät yltäkylläisyydessä. Köyhyydessä elävät lapset kuolevat 

sairauksiin, jotka olisi mahdollista parantaa suhteellisen pienillä kustannuksilla. 

Easterlyn mukaan toinen tragedia on se, että huolimatta ulkomaisen avun kautta 

viimeisten viiden vuosikymmenen aikana investoiduista 2300 miljardista dollaris-

ta länsimaat eivät edelleenkään pysty toimittamaan köyhiin maihin halpoja ja te-

hokkaita lääkkeitä niitä tarvitseville. The White Man’s Burden keskittyy juuri tä-

hän toiseen tragediaan ja pyrkii selvittämään niitä syitä, miksi ulkomainen apu on 

ollut vuosikymmenten ajan niin tehotonta. 118  

Easterly erottaa kehitysavun valtasuuntauksen ja hänen kannattamansa lä-

hestymistavan toisistaan nimittämällä tällä hetkellä keskeisiä ulkomaista apua 

tuottavia Suunnittelijoiksi (Planners) ja hänen mielestään toimivampia ratkaisu-

malleja tuottavia Etsijöiksi (Searchers). Easterly esittää raflaavasti, että Suunnitte-

lijat ovat saman utopistisen illuusion vallassa, kuin esimerkiksi Neuvostoliiton 

perustajat, jotka kuvittelivat olevan mahdollista toteuttaa täydellinen yhteiskunta 

markkinavoimista riippumatta.119 Vielä enemmän Suunnittelijat ovat Easterlyn 

mielestä valistuksen, kolonialistien ja jopa rasistisen valkoisen rodun ylivertai-
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suutta korostavan ideologian manttelinperijöitä, jotka ovat vain muuttaneet käyt-

tämiään termejä.120 

Toinen kahtiajako, jota Easterly käyttää kirjassaan, on maailman jakaminen 

ulkomaisen avun suhteen länsimaihin (the West) ja muihin (the Rest). Länsimaat 

ovat Pohjois-Amerikan ja Länsi-Euroopan rikkaita hallituksia, jotka hallitsevat 

kansainvälisiä järjestöjä ja pyrkivät tuomaan muutosta köyhiin maihin. Länsimai-

den edustajina toimivat siten monet kansainväliset järjestöt, kuten YK, Maail-

manpankki, Kansainvälinen valuuttarahasto, sekä erilaiset kansalliset avustusor-

ganisaatiot, joista merkittävimpänä USAID eli United States Agency of Interna-

tional Development. Kategoriaan muut kuuluu puolestaan hyvin laaja joukko eri-

laisessa taloudellisessa ja poliittisessa tilassa olevia maita.121 

Easterly pyrkii osoittamaan, että paras apu köyhille tulee heidän omasta 

keskuudestaan ja että nykyinen kehitysapu itse asiassa hidastaa todellisten ja toi-

mivien ratkaisujen innovointia ja käyttöönottoa köyhissä maissa. Suunnittelijoiden 

suunnitelmat sitovat valtavasti resursseja ja hämärtävät näkemystä todellisista 

toimivista ratkaisuista, eikä heillä myöskään ole vastuuta kenelläkään suunnitel-

mien läpiviemisestä.122 Easterly toteaakin, että ”oikea suunnitelma on se, ettei ole 

suunnitelmaa ollenkaan”.123 Hän kannattaa voimakkaasti markkinalähtöisiä rat-

kaisuja ja uskoo niiden avulla löytyvän paljon tehokkaampia ja toimivampia kei-

noja puuttua kehitysmaiden kysymyksiin. Suunnittelijoiden sijaan köyhyysongel-

man poistamiseksi tulisi mobilisoida Etsijöitä, jotka käytännössä olisivat kansa-

laisjärjestöjä tai yksityisen sektorin toimijoita, joilla on taloudellisia kannustimia 

löytää tehokkaita ratkaisuja ongelmiin.124 Hän toteaa myös, että vain pieni eliitti 

lännessä voi käytännössä toimia Suunnittelijoina, kun taas Etsijöitä voi löytyä 

mistä tahansa ja miltä yhteiskunnan sektorilta hyvänsä. Se mahdollistaa laaja-

alaisemman vähittäisen kehittymisen mallin, toisin kun Suunnittelijoiden ajama 

yksi, yhtenäinen malli, joka muiden on mahdollista vain joko hyväksyä tai olla 

hyväksymättä.125 

                                                 
120 Easterly 2006, 20-21 
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123 The right plan is to have no plan. Easterly 2006, 5 
124 Ibid 
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3.1.2 Legenda suuresta tönäisystä 
Ensimmäisenä Easterly ryhtyy käsittelemään legendana pitämäänsä käsitettä suu-

resta tönäisystä (Big Push) ja pyrkii osoittamaan koko käsitteen paikkansapitämät-

tömäksi. 

Legendan mukaan maailman köyhimmät ihmiset ovat juuttuneet köyhyys-

loukkuun, josta he eivät voi päästä pois ilman avustusjärjestöjen antamaa talou-

dellista suurta tönäisyä.126 Legenda esittää, että köyhien maiden heikko taloudelli-

nen kasvu johtuu nimenomaan köyhyysloukusta, eikä näissä maissa vallitsevasta 

huonosta hallinnosta.127 Legendan mukaan ulkomainen apu on köyhille maille 

tarvittava suuri tönäisy, jonka avulla nämä voivat päästä alkuun itsensä ylläpitä-

vässä kasvussa.128 

Suurin yksittäinen argumentti legendan ensimmäisen osan kumoamiseksi 

Easterlyn mukaan on se, että tilastojen valossa viimeisen viidenkymmenen vuo-

den aikana lista kaikkein köyhimmistä maista on vaihdellut suuresti. Esimerkiksi 

yksitoista maata niistä 28:sta, jotka olivat kaikkein köyhimpiä vuonna 1985 ei 

ollut köyhimmän viidesosan joukossa vuonna 1950. Easterlyn, mukaan tämä tar-

koittaa sitä, että osa maista köyhtyi ajanjakson aikana ja osa taas nosti elintasoaan, 

joten kyse ei yksiselitteisesti voi olla vain köyhyysloukusta.129 Ylipäätään tilastot 

näyttävät, että vaikka köyhimpien maiden talouskasvu on ollut hitaampaa ajanjak-

son aikana, se ei kuitenkaan ole ollut pysähdyksissä tai negatiivista, kuten köy-

hyysloukkuteoriassa väitetään.130 

Legendan toisen osan argumentointi ei myöskään Easterlyn mukaan ole ti-

lastojen valossa kestävää. Tilastot osoittavat, että valtioilla, jotka vuonna 1984 oli 

luokiteltu huonosti hallituiksi, eli joissa vallitsi korkea korruptio ja demokratian 

aste oli alhainen, talous kasvoi seuraavan 20 vuoden aikana merkittävästi huo-

nommin demokraattisesti hallinnoituihin verrattuna. Siten huono hallinto ja köy-

hyys näyttäisivät vahvasti korreloivan keskenään, samoin kuin demokratia näyt-

täisi edistävän talouskasvua. Lisäksi kun tarkastelusta eliminoidaan mahdollisuus 

siihen, että köyhyys aiheuttaisi korruptiota ja huonoa hallintoa, todistelu on vielä 

                                                 
126 Easterly 2006, 34 
127 Easterly 2006, 37 
128 Easterly 2006, 39 
129 Easterly 2006, 36 
130 Easterly 2006, 35 
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selkeämpi: alkuperäinen köyhyys ei selitä talouskasvun heikkoutta, vaan huono 

hallinto. 131 

Legendan kolmas osa suuresta tönäisystä saa Easterlyltä monenlaista kri-

tiikkiä. Ensinnäkin tyypillinen Afrikan valtio on jo saanut merkittävää taloudellis-

ta tukea, jonka tulisi olla riittävä laittamaan talouskasvu liikkeelle, jos teoria pitäi-

si paikkansa. Monella Afrikan maalla ulkomaanapu kattaa yli 15 prosenttia vuo-

sittaisista tuloista. Kuitenkin sen sijaan, että talous olisi lähtenyt kasvuun, se tilas-

tojen mukaan hidastui, kun ulkomaisen avun osuus bruttokansantuotteesta kas-

voi.132 Lisäksi ulkomaanapua kannattavat tahot korostavat, että avun tulisi kohdis-

tua hankkeisiin, joita voidaan pitää investointeina tulevaan kasvuun. Easterlyn 

siteeraaman London School of Economicsin tutkijan Peter Boonen tutkimuksen 

mukaan ulkomaisella avulla ei ole ollut lainkaan toivottua investointivaikutusta, 

saati vaikutusta talouskasvuun, vaan kaikki apu on ohjautunut välittömään kulu-

tukseen. 133 

Vastatakseen kritiikkiin avun puolustajat ovat viime aikoina lisänneet avun 

positiivisen vaikutuksen ehdoksi vastaanottajavaltion hallinnon laadun, eli apu 

toimii kunnolla vain hyvin hallinnoidussa ympäristössä. Easterly kollegoineen etsi 

tukea tälle väitteelle laajan aineiston avulla tehdyllä tutkimuksella, mutta ei löytä-

nyt minkäänlaista korrelaatiota myöskään hyvän hallinnon ja saadun avun välil-

lä.134 Avun tehottomuutta on myös perusteltu sillä, että suuri osa avusta on sidottu 

kahdenvälisissä sopimuksissa esimerkiksi Yhdysvaltojen ja köyhien maiden välil-

lä lahjoittajamaan tuotteiden tai konsulttien hankkimiseen. Tämänkään näkemyk-

sen eliminointi ei muuta asiaa, vaan myös monenvälisten sopimusten kautta kul-

keva apu (Maailmanpankki, Kansainvälinen valuuttarahasto) on yhtä tehotonta 

kuin kahdenvälisten sopimusten kautta kanavoitu. Vielä yksi suuren tönäisyn vas-

tainen todiste Easterlyn mukaan on se, että mitä suuremmaksi annettu apu kasvaa 

suhteessa bruttokansantuotteeseen, sitä pienempi kasvua tukeva merkitys sillä 

näyttää olevan.135 

                                                 
131 Easterly 2006, 37-38 
132 Easterly 2006, 39 
133 Easterly 2006, 40-41 
134 Easterly 2006, 42 
135 Easterly 2006, 44. Kansantaloustieteessä puhutaan ns. rajatuottavuusasteesta. Se kuvaa kuinka 
paljon yhden panoksen lisäys saa aikaan tuotoksen kasvua. Tässä tapauksessa ulkomaisen avun 
rajatuottavuusaste muuttuu negatiiviseksi avun kasvaessa yli 8 prosenttiin BKT:sta. Tämä tarkoit-
taa sitä, että ulkomainen apu saa aikaan BKT:n kasvua hidastuvalla vauhdilla 8 prosentin osuuteen 
saakka ja avun noustessa 8 prosentin yli, BKT alkaa laskea. 
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Easterly kritisoi myös ulkomaanapua antavia tahoja siitä, että ne hakevat tu-

kea kannalleen tutkimuksista, jotka vahvistavat heidän omaa näkemystään, mutta 

jättävät huomiotta kriittiset tutkimukset.136 Hän kuitenkin myöntää, että avun te-

hokkuuden tutkiminen on toisaalta vaikeaa, sillä siihen liittyy usein tilastollisessa 

tutkimuksessa vaikeutena olevaa valikointivirhettä. Vaikutus voi olla sama, kuin 

jos ambulanssien ilmaantumisesta onnettomuuspaikalle pääteltäisiin, että ambu-

lanssit saavat aikaan onnettomuuksia. Samoin Kansainvälisen valuuttarahaston tai 

Maailmanpankin myöntämän ulkomaisen avun kohdalla tulee ymmärtää, että nii-

den väliintulo on johtunut kriittisestä taloudellisesta tilanteesta avun saajamaassa, 

ja mahdollisesti tilanne olisi vielä huonompi ilman saatua avustusta. Easterly pitää 

tätä arvioinnin vaikeutta kuitenkin yhtenä argumenttina suuren tönäisyn teoriaa 

vastaan, sillä jos vaikutuksia on niin vaikea ennustaa, on myös holtitonta vaatia 

kehitysavun kaksinkertaistamista niin heikoin perustein.137 Sen sijaan hän ehdot-

taa vaatimattomampia toimenpiteitä, jotka on helppo alistaa tieteellisesti kontrol-

loidun arvioinnin alle, esimerkiksi verrokkiryhmien muodossa.138  

3.1.3 Markkinauudistusten toteuttaminen 
Kun ulkomainen apu ei näyttänyt tuovan tuloksia, alettiin syitä epäonnistumiselle 

etsiä köyhien maiden huonosta markkinatalouden mekanismien omaksumisesta ja 

markkinoiden heikosta tuesta talouskasvulle. Avun saamisen ehdoksi alettiin aset-

taa radikaalien muutosten toteuttamista valtioiden talousjärjestelmiin. Easterly itse 

on kokemuksiinsa perustuen tullut siihen lopputulokseen, että siinä missä vapaa 

markkinatalous toimii, uudistukset kohti markkinataloutta usein epäonnistuvat. 

Syynä tähän on se, että markkinatalous onnistuakseen vaatii alhaalta ylöspäin ra-

kentuvia monimutkaisia instituutioita ja sosiaalisia normeja, joita ulkopuolisten 

voi olla vaikea ymmärtää tai muuttaa.139  

Easterly nostaa esimerkiksi suunnittelun epäonnistumisesta entisen Neuvos-

toliiton markkinasysteemin muuttamisen markkinataloudeksi yhdessä yössä 1. 

tammikuuta 1992.140 Easterly väittää, että koska yksityistäminen ja markkinoiden 

vapauttaminen tehtiin ennen kuin markkinoiden yhteiskunnalliset hyödyt takaavaa 

                                                 
136 Easterly 2006, 42. Ns. Confirmation bias 
137 Easterly 2006, 45-46 
138 Easterly 2006, 47 
139 Easterly 2006, 53-54 
140 Tästä on käytetty myös nimitystä shokkiterapia kuvaamaan radikaalia talousjärjestelmän muu-
tosta, jota on toteutettu entisen Neuvostoliiton lisäksi mm. Boliviassa, ns. entisissä itäblokin mais-
sa ja Afrikassa. 
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normistoa oli luotu, johti radikaali markkinauudistus yksityiseen ryöstelyyn yh-

teiskuntaa rakentavan yrittäjyyden sijaan. Sen vuoksi Venäjällä markkinakoneisto 

yskii yhä, eikä kansan luottamus uuden talousjärjestelmän hyötyihin ole kovin 

syvää.141 

Maailmanpankki on pyrkinyt sitomaan niin kutsutut rakenteellisen sopeut-

tamisen lainat (structural adjustment loans) radikaaliin markkinauudistukseen.142 

Lainojen tarkoituksena on mahdollistaa tuonti kaikkein köyhimpiin maihin. Eas-

terlyn mukaan koko ajattelun taustalla on perustavaa laatua oleva virhe, sillä radi-

kaalit muutokset talousjärjestelmässä eivät hänen mielestään ole realistisia: ei ole 

mahdollista muuttaa kerralla kaikkea, sillä on mahdotonta hahmottaa, mitä tarvit-

tava ”kaikki” kussakin maassa pitää sisällään. Lisäksi pienet virheet olisi helpom-

pi korjata, kuin suurissa uudistuksissa helposti ilmenevät suuret virheet, kuten 

Venäjän esimerkki on osoittanut.143 Rakenteellisen sopeuttamisen lainojen tulok-

set ovat Easterlyn mukaan myös olleet vaatimattomia. Huolestuttavana hän pitää 

erityisesti sitä, että usein lainoja on myönnetty köyhille valtioille useasti peräk-

käin, vaikka minkäänlaisia tuloksia niiden hyödyistä ei ole ollut saatavilla.144 

Jotta markkinatalous voisi toimia kunnolla, vaatii se taakseen sosiaalisia 

normeja ja instituutioita, joiden tehtävänä on ennen kaikkea opportunistisen käyt-

täytymisen eli huijaamisen estäminen ja kaupankäynnin heikomman osapuolen 

suojelu.145 Sosiaaliset sopimukset perustuvat usein luottamukselle, joka tutkimuk-

sien valossa on heikompaa köyhemmissä maissa kuin esimerkiksi Skandinaviassa. 

Heikompi luottamus erityisesti vieraisiin ihmisiin korreloi voimakkaasti talous-

kasvun hitauden kanssa.146 Tämä johtuu siitä, että heikon luottamuksen maissa 

tuotteitten laatu on usein huonompaa, koska tuottajilla ei ole kannustinta pyrkiä 

parempaan laatuun. Köyhien maiden kaupankäyntiä onkin kuvattu vapaan mark-

kinatalouden sijaan kirpputoritaloudeksi.147 

Köyhissä maissa on kuitenkin luotu omia ratkaisuja opportunistisen käyttäy-

tymisen ehkäisemiseksi, jota Easterlyn mukaan Suunnittelijat eivät ota huomioon 

markkinauudistuksia laatiessaan. Esimerkiksi erilaiset luottamukseen perustuvat 

verkostot saman heimon tai vähemmistöryhmän kesken luovat siteitä, joiden pet-

                                                 
141 Easterly 2006, 56-57 
142 mm. Easterly 2006, 58 
143 Easterly 2006, 58 
144 Easterly 2006, 60, 62 
145 Easterly 2006, 68 
146 Easterly 2006, 70 
147 Flea-market economy vs. free-market economy, Easterly 2006, 72 
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täminen voi johtaa siihen, että sääntöjen rikkoja joutuu ulos yhteisöstä ja pysyväs-

ti markkinoiden ulkopuolelle. Myös epämuodollinen sisäänrakennettu sääntö kau-

pankäynnin kulttuurissa voi olla se, että asiakkaan tulee olla asiakkaana vuoden 

ajan ennen kuin hänelle voidaan myöntää luottoa.148 

Omistusoikeudet ovat yksi markkinatalouden toiminnan takaavista instituu-

tioista. Jos omistusoikeudet on hyvin määritelty ja turvattu, olemassa olevat tulot 

voivat kanavoitua varallisuuden kasvattamiseen. Jos taas omistusoikeuksia tur-

vaava instituutio on joissain maissa heikko, valtaapitävät virkamiehet voivat lu-

nastaa maa-alueen valtiolle ilman perusteita. Tällaisessa tilanteessa tulot käytetään 

mieluummin omistuksen turvaamiseen kuin tuloja kasvattaviin investointeihin.149 

Omistusoikeus kiinteistöön on juuri niin suuri kuin ympärillä olevat ihmiset 

haluavat tunnustaa, siksi sosiaalisten normien olemassaolo on tärkeää markkinata-

louden toimivuuden kannalta.150 Köyhissä maissa omistusoikeudet voivat määrit-

tyä enemmän suullisen perinteen, tapojen tai epämuodollisten ja yhteisön sisäisten 

sopimusten kautta kuin lainsäädännön perusteella. Siksi Suunnittelijoiden ajamat 

kalliit lainsäädäntöuudistukset ovat Easterlyn mukaan järjettömiä. Maan omistuk-

sen arvon noustessa epämuodolliset sopimukset eivät enää ole riittäviä, jolloin 

lainsäädäntö kehittyy luonnollisesti takaamaan kasvaneen tarpeen omistusoikeuk-

sien turvaamiselle.151 Kun Suunnittelijat ajavat läpi äkillisiä markkinauudistuksia, 

vanhat suulliselle sopimukselle perustuvat siteet häiriintyvät ja toisaalta muodolli-

set instituutiot eivät ehdi kehittyä riittävän vahvoiksi. Siksi ylhäältä alaspäin joh-

detuissa uudistuksissa lopputulos on usein ollut huonompi kuin alkuperäinen ti-

lanne. Markkinatalouden muodostuminen pitäisi Easterlyn mukaan jättää täysin 

alhaalta ylöspäin suuntautuvaksi vähittäiseksi prosessiksi, jossa olemassa olevat 

normit otetaan huomioon.152 

3.1.4 Hallintouudistusten toteuttaminen 
Ulkomaanapua jakavat yhteisöt ovat markkinauudistusten lisäksi alkaneet vaatia 

köyhien maiden hallinnon uudistusta ulkomaanavun saamisen edellytyksenä. Eas-

                                                 
148 Easterly 2006, 73 
149 Tässä on kyse niin sanotusta vangin ongelmasta: Kaksi henkilöä omistaa kumpikin maapalstan 
ja he ovat samassa taloudellisessa tilanteessa. Kummankin olisi hyödyllisempää olla ostamatta 
aseita maapalstan turvaamiseksi ja sen sijaan investoida maanviljelyyn. Kuitenkin todennäköisyys 
parempaan lopputulokseen on silloin jos ostaa aseen, koska jos itse ei osta ja toinen ostaa, tällöin 
toinen voi ottaa haltuun molemmat maapalstat. Easterly 2006, 76-77 
150 Easterly 2006, 79 
151 Easterly 2006, 82 
152 Easterly 2006, 88-89 
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terly jakaa Suunnittelijoiden näkemykset köyhien maiden hallinnon tilasta kahteen 

leiriin. Toiseen leiriin kuuluvat muun muassa Yhdysvaltojen hallitus, Kansainvä-

linen valuuttarahasto ja Maailmanpankki. Näiden tahojen käsityksen mukaan 

köyhissä maissa hallinto on niin huonoa, että länsimaiden on pakotettava ne muut-

tumaan, jotta maat voivat vastaanottaa ulkomaanapua. YK:n ja Jeffrey Sachsin 

edustaman näkemyksen mukaan taas köyhien maiden hallinnon taso ei oikeastaan 

ole kovin huono ja näiden tulisi itse saada päättää oma kehitysstrategiansa.153 

Easterly torjuu vaatimukset hallinnon uudistuksesta, sillä hänen mukaansa 

länsimaista demokratiaa vastaavaa hallintomallia on vielä mahdottomampi toteut-

taa ulkoapäin kuin edellä kuvattuja markkinauudistuksia. Demokratia tarvitsee 

palautemekanismeja ja tilivelvollisuutta hallinnon edustajilta voidakseen toimia 

kunnolla.154 

Demokratian jalkauttamisen ongelmana voi olla esimerkiksi enemmistön ty-

rannia: jos yksilönoikeudet tai reilun pelin säännöt eivät ole kulttuuriin sitoutunei-

ta käsitteitä, enemmistö voi vaalien kautta esimerkiksi kieltää vähemmistöiltä 

omitus-, ääni- tai jopa ihmisoikeudet. Tutkimuksen mukaan demokratia sinällään 

ei lainkaan alenna vähemmistön oikeuksien loukkaamisen todennäköisyyttä.155 

Toisaalta demokratian muodostuminen voi olla vaikeaa erityisesti sellaisissa 

maissa, joissa on paljon luonnonvaroja, joiden omistus on keskittynyt harvoille. 

Demokratiassa enemmistö voi vaatia luonnonvarojen omistajuuden tasaisempaa 

jakautumista tai säätää niistä saaduille tuloille suhteettoman korkean verotuksen. 

Siksi valtaapitävä eliitti luonnonvaroiltaan rikkaassa maassa ei ole useinkaan ha-

lukas siirtymään demokratiaan. Tutkimukset osoittavatkin, että demokratia on 

paljon yleisempää ja toimivampaa maissa, joissa on suhteellisen suuri keskiluok-

ka.156 Monet maailman öljyntuottajamaista ovat tyyppiesimerkkejä tällaisesta 

luonnonvarojen keskittymisestä harvoille.157 

Lisäksi korruptio on vakava ja vaikeasti poistettava ongelma useiden köyhi-

en maiden hallinnossa. Niissä periaatteessa vallitsee demokratia, mutta valtion 

virkamiehet ovat täysin ostettavissa, tai kaikki poliittiset puolueet ovat korruptoi-

                                                 
153 Easterly 2006, 101 
154 Easterly 2006, 102 
155 Easterly 2006, 105-106 
156 Easterly 2006, 109 
157 Easterly 2006, 111 
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tuneita ja kilpailevat keskenään aivan muilla keinoin kuin äänestäjien luottamuk-

sen voittamisella.158 

Köyhyyden ja demokratian välillä vallitsee voimakas korrelaatio ja vaiku-

tussuhteen suunta on Easterlyn siteeraamien tutkimusten mukaan selkeä: huono 

hallinto lisää köyhyyttä, mutta köyhyys ei ole syy siihen, että maat korruptoitu-

vat.159 Ulkomaisella avulla ei Easterlyn mukaan ole positiivista vaikutusta köyhi-

en maiden hallintoon. Samoin kuin luonnonvarojen tapauksessa, ulkomainen apu 

jopa vahvistaa olemassa olevia valtarakenteita ja hyödyttää vain demokratian vas-

tustajia ja johtaa siten avun epätasaiseen jakautumiseen köyhässä maassa.160 Eas-

terly esittää, että tilastojen valossa ulkomainen apu pikemminkin huonontaa de-

mokratiatilannetta kuin parantaa sitä ja siten Afrikassa tapahtuneesta viimeaikai-

sesta positiivisesta kehityksestä demokratian suhteen tulisi antaa tunnustusta en-

nen kaikkea valtioille itselleen.161 

Koska Suunnittelijat ovat sitoutuneet ajamaan uudistuksiaan köyhien mai-

den virallisen hallinnon kautta, jotka monessa tapauksessa ovat huonosti toimivia 

ja korruptoituneita, apu ei senkään vuoksi saavuta niitä, joille se on alun perin 

tarkoitettu, vaan päätyy diktaattorien162 tai virkamiesten taskuun. Easterlyn mie-

lestä oikea ratkaisu on ajaa radikaalien uudistusten tai universaalien suunnitelmien 

sijaan vähittäisiä ja asteittaisia muutoksia, jotka toteutettaisiin Etsijöiden keinoin. 

Pääperiaatteena tulisi olla puuttumattomuus (nonintervention), jolloin vältyttäisiin 

tukemasta huonoja hallituksia.163 

3.1.5 Byrokratian ongelmat 
Easterly siirtyy seuraavaksi käsittelemään avustusorganisaatioiden rakenteellisia 

ongelmia syynä sille, ettei apu saavuta köyhiä. Länsimaissa markkinamekanismi 

toimii sekä yksityisellä että julkisella sektorilla niin, että kysyntä muokkaa tarjon-

taa ja johtaa sekä poliitikkojen että yritysten toimintaa. Avaimia markkinoiden 

toiminnalle ovat palautemekanismi ja tilivelvollisuus: asiakkaat, eli kuluttajat ja 

äänestäjät, voivat osoittaa mielipiteensä osto- ja äänestyspäätösten välityksellä. 

                                                 
158 Easterly 2006, 113-114 
159 Eastery 2006, 115-116 
160 Easterly 2006, 120 
161 Easterly 2006, 125 
162 Esimerkkinä mainitaan Haiti, joka sai 50 vuoden aikana eniten IMF:n myöntämää rahoitusta. 
Haitilla hallitsijana oli Duvalierin perhe, jonka hallintavallan aikana suurin osa rahoituksesta on 
otettu vastaan, mutta samana ajanjaksona haitilaisten keskimääräiset tulot alenivat. Easterly 2006, 
130 
163 Easterly 2006, 138 
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Heillä on myös mahdollisuus valittaa, mikäli saadut tavarat tai palvelut eivät vas-

taa odotettua laatua.164 Avustusjärjestöjen tapauksessa tällaiset palautemekanismit 

eivät toimi, vaan organisaatioiden hallintoa leimaa byrokraattisuus, jonka vuoksi 

toiminta on tehotonta. Avustusjärjestöjen toiminnan byrokraattisuutta ja siihen 

liittyviä ongelmia Easterly käsittelee kolmen tason kysymyksen kautta, joita ava-

taan seuraavassa. 

3.1.5.1 Agenttiteoria 
Ulkomaanavun palautemekanismia koskevat ongelmat Easterly esittelee agentti-

teorian kautta. Perinteisessä agenttiteorian mallissa päämies on yrityksen omistaja 

ja agenttina esimerkiksi toimitusjohtaja, jonka tulisi pyrkiä maksimoimaan omis-

tajan hyöty liiketoiminnan johtamisen kautta. Ulkomaanavussa Easterlyn mukaan 

päämiehenä toimivat rikkaiden maiden hallitukset ja poliitikot ja agentteina ovat 

avustusjärjestöt. Ensimmäinen ongelma syntyy jo siinä, että köyhien maiden köy-

hät eivät ole tässä yhtälössä mukana lainkaan. Heillä ei ole juuri lainkaan mahdol-

lisuuksia vaikuttaa agenttien toimintaan.165 Toinen ongelma on se, että agentteja 

on tässä useita, sillä muun muassa YK, Maailmanpankki ja Kansainvälinen va-

luuttarahasto ovat kollektiivisesti vastuussa monista köyhimpien maiden auttami-

seksi asetetuista päämääristä. Siten vastuuta on äärimmäisen vaikea määrittää ja 

ketään ei voida asettaa tilivelvolliseksi, jos päämääriä ei saavuteta. Kolmanneksi 

agenteilla on myös lukuisia tavoitteita, koska mikään edellä mainituista järjestöis-

tä ei ole ottanut vain yhtä osa-aluetta vastuulleen. Järjestöjen sisällä myös pää-

määrät riitelevät keskenään ja lopputuloksena mitään päämääristä ei kyetä tavoit-

tamaan tehokkaasti.166 

Easterly esittää keskeisenä ratkaisuna agenttiongelmaan erikoistumisen. Hän 

viittaa Adam Smithin esittämään teoriaan erikoistumisen hyödyistä, jonka perus-

teella markkinataloudessa eri yritykset ja maat erikoistuvat tuottamaan vain rajat-

tua määrää tuotteita.167 Hänen mielestään samaa periaatetta tulisi soveltaa myös 

ulkomaanavussa. Järjestöjen ei tulisi pyrkiä kollektiiviseen vastuuseen koko köy-

hyysongelman ratkaisussa, vaan kunkin tahon tulisi määritellä selkeästi oma vas-

                                                 
164 Easterly 2006, 146 
165 Easterly 2006, 148 
166 Easterly 2006, 150 
167 Tämä liittyy yhteen kansantaloustieteen peruskäsitteistä, eli suhteellisen edun periaatteeseen. 
Sen mukaan jokaisen maan tai tuottajan tulisi erikoistua sen hyödykkeen tuottamiseen, jonka vaih-
toehtoiskustannus tuottajalle on pienin. Lisää tästä mm. Pohjola 2008, 23-26 
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tuualueensa ja jätettävä muut kysymykset toisille toimijoille.168 Easterly korostaa 

tämän olevan avain myös järjestöjen sisäiseen tehokkuuteen. Hänen mukaansa 

avustusjärjestöillä on tapana siirtää työntekijöitään tasaisin väliajoin maasta toi-

seen sekä toimialalta toiselle ja siten kouluttaa virkamiehistään yleisosaajia. Te-

hokkaampaa olisi kuitenkin antaa työntekijöiden viettää aikaa yhden ongelman ja 

maan parissa pidemmän aikaa ja siten oppia tuntemaan syvemmin niihin liittyviä 

erityispiirteitä.169 

3.1.5.2 Näkyvyysharha 
Avustusjärjestöjen toimintaa ohjaa myös se, kuinka hyvin tehdyt toimenpiteet 

näkyvät ulkopuolisille ja siten ulkomaanavun laatua määritellään ensisijassa nä-

kyvyyden eikä tehokkuuden kautta. Eniten tämä näkyy Easterlyn mukaan siinä, 

kuinka vuosien saatossa on korostettu ulkomaan apuun annettua rahamäärää, eli 

panoksia, niiden aikaansaannoksien, eli tuotosten sijaan. 170 Tosin silloin kun nä-

kyvyysharha on kohdistunut terveydenhoitoon liittyviin tekijöihin, ovat tulokset 

olleet positiivisia. Rokotteilla ja lääkkeillä aikaansaadut parannukset ovat helposti 

nähtävissä, joten ne myös motivoivat jatkamaan ponnisteluja köyhien terveyden 

edistämiseksi. Osaltaan terveydenhoitoon osoitetun ulkomaanavun tehokkuuteen 

vaikuttaa myös se, että tavoitteet ovat selkeämpiä kuin muissa ulkomaanavulle 

asetetuissa päämäärissä.171 

Näkyvyysharha selittää myös avustusjärjestöjen tarpeen valmistella lukuisia 

raportteja ja julkaisuja sekä järjestää huippukokouksia ja puitesuunnitelmia. Ra-

portit ja kokoukset ovat julkisia osoituksia siitä, että jotain tehdään köyhien mai-

den kehityksen hyväksi. Easterly on kuitenkin kriittinen sen suhteen, kuinka pal-

jon raporttien laadinnasta on hyötyä köyhille. Hän esittääkin, että kaikki aika ja 

ponnistelut, joita raporttien ja kokousten valmisteluun käytetään, ohjattaisiin sen 

sijaan konkreettisten toimien toteutukseen. Nyt avustusjärjestöjä palkitaan pää-

määrien asettamisesta eikä niiden saavuttamisesta.172 

Easterly nostaa näkyvyysharhasta esimerkiksi teiden ylläpitokysymykset. 

Avustusjärjestöt pystyvät melko tehokkaasti toteuttamaan infrastruktuuriin liitty-

viä parannuksia, kuten teiden rakentamisia. Kuitenkin pyrkiessään luovuttamaan 

omistajuutta näistä uusista rakennelmista paikallisille järjestelmä on usein epäon-
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nistunut. Kestävän kehityksen nimissä luovutukset on tehty huolimattomasti ja 

ylläpito on laiminlyöty. Easterly pitää tähän syynä juuri näkyvyysharhaa: teiden 

rakentaminen saa helposti julkisuutta, mutta niiden ylläpito ei ja siksi siitä ei ole 

huolehdittu.173 

3.1.5.3 Toiminnan arviointi 
Kolmantena rakenteellisena ongelmana Easterly näkee ulkomaanavun toimenpi-

teiden arviointiin liittyvät kysymykset. Käytännössä ulkomaanavun projektien 

arvioinnin suorittavat samat tahot kuin niiden toteutuksen. Esimerkiksi Maail-

manpankilla, jolla on arviointeja varten perustettu erillinen yksikkö Operations 

Evaluation Department (OED), henkilöstö liikkuu käytännössä edestakaisin Maa-

ilmanpankin ja OED:n välillä, eikä yksikkö ole siten emojärjestöstä riippumaton. 

Easterly peräänkuuluttaakin riippumattoman arviointiorganisaation perus-

tamista, joka rahoitettaisiin esimerkiksi avustusjärjestöjen välisen yhteisen rahas-

ton varoilla. Avustustoimien on avauduttava kriittiselle ja tieteelliselle arvioinnil-

le. Näin edistettäisiin avustusjärjestöjen tilivelvollisuutta ja mahdollisesti paran-

nettaisiin ulkomaanavun tehokkuutta ja avun täsmällisempää kohdentumista.174 

Kriittinen arviointi edesauttaa myös aiemmista virheistä oppimista. Easterly pitää 

huolestuttavana sitä, että monia kalliita ja tehottomia toimenpiteitä toistetaan vuo-

desta toiseen ilman, että kukaan joutuu vastuuseen rahalle odotettujen tuottojen 

puuttumisesta. 175 Avustusjärjestöt tarvitsevat Easterlyn mielestä kriitikoiden tiuk-

kaa valvontaa, koska paineen alla ne onnistuvat ehkä paremmin toimimaan niin, 

että apu todella saavuttaa köyhät.176 

3.1.6 Kansainvälinen valuuttarahasto ja köyhien maiden velka-
ongelmat 

Monet köyhistä maista ovat myös vaikeasti velkaantuneita ja yksi vaikutusvaltai-

simmista köyhien maiden velkojista on Kansainvälinen valuuttarahasto. Kansain-

välinen valuuttarahasto toimii lukuisten maiden taloudellisena neuvonantajana ja 

järjestön rooli on perinteisesti ollut talousvaikeuksissa olevien maiden auttaminen 

velkajärjestelyjen ja säästöohjelmien kautta.177 Kansainvälisen valuuttarahaston 

ohjelmassa mukana oleminen tarkoittaa usein maalle tiukkaa säästökuuria. Easter-

ly pitää näitä järjestön myöntämille lainoille asetettuja ehtoja usein liian tiukkoi-
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na, perustuksiltaan hatarina sekä maan sisäiseen politiikkaan sekaantuvina. Hän 

nostaa esiin myös huolestuttavana seikkana sen, että Kansainvälisen valuuttara-

haston ohjelmissa vietetty aika korreloi vahvasti valtion epäonnistumisen toden-

näköisyyden kanssa. Vaikka taustalla on usein näiden epäonnistuneiden valtioiden 

huono poliittinen ja taloudellinen tilanne, Kansainvälinen valuuttarahasto ei ole 

onnistunut auttamaan valtioita ulos näistä vaikeuksista. Easterly epäilee, että sen 

sijaan järjestön mukanaolo on usein pahentanut tilannetta. 

Easterlyn mukaan suurin ongelma Kansainvälisen valuuttarahaston toimin-

nassa on se, että laatiessaan säästöohjelmia ja ehtoja rahoitukselle järjestö sekaan-

tuu liikaa valtioiden sisäiseen politiikkaan ja horjuttaa usein valtioiden sisäisten 

valtasuhteiden herkkää tasapainoa. Viime vuosikymmenten aikana Kansainvälisen 

valuuttarahaston ohjelmissa mukana olleissa valtioissa onkin puhjennut useita 

mellakoita säästöjen ja muiden uudistusten vuoksi.178 Kansainvälinen valuuttara-

hasto syyllistyy Easterlyn mielestä myös Suunnittelijoille tyypilliseen harhaan, 

jonka mukaan samat lääkkeet toimivat jokaiseen maahan ja että ulkopuolisen on 

mahdollista saada riittävästi tietoa säästöohjelmien ja talousreformien toteutusta 

varten. Erityisesti jälkimmäisen oletuksen suhteen Easterlyllä on antaa vasta-

argumentiksi tilastollista aineistoa, jonka mukaan valtioiden tilinpito ja Kansain-

välisen valuuttarahaston omat luvut ovat usein toisistaan poikkeavia. Myös valti-

oiden sisäinen kirjanpito saattaa olla lyijykynällä laadittua ja moneen kertaan kor-

jattua. Toisin sanoen käytettävissä oleva tieto talouden tilasta on niin epämääräistä 

ja ristiriitaista, että sen perusteella on mahdotonta tehdä tarkkoja suunnitelmia 

säästöjen suhteen.179 

Usein maat, jotka ovat kerran saaneet Kansainvälisen valuuttarahaston lai-

noitusta, saavat uusia lainoja toistuvasti peräkkäin. Käytännössä tämä tarkoittaa 

sitä, että valtio ottaa järjestöltä uutta lainaa edellisen lainan takaisinmaksuun. Lai-

nojen ehdot on laadittu niin, että Kansainvälinen valuuttarahasto vaatii omat saa-

tavansa ensimmäisenä takaisin ennen muita velkojia. Toisin sanoen näin järjestö 

rahoittaa itse itsensä myöntämällä aina uutta lainaa vanhan takaisinmaksuun näille 

talousvaikeuksissa painiville maille, joiden maksukyky on heikentynyt.180 

Kansainvälinen valuuttarahasto ja Maailmanpankki ovat vuodesta 1996 al-

kaen pyrkineet auttamaan niin sanottuja voimakkaasti velkaantuneita köyhiä maita 
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(Heavily Indebted Poor Countries, HIPC ) antamalla anteeksi osan näiden maiden 

velkataakasta. Näillä mailla velan yhteenlaskettu määrä ja samalla velkojen hoito-

kulut ovat kasvaneet mittasuhteisiin, mikä itsessään vaikeuttaa maiden talouskas-

vua. Easterly toteaa kuitenkin, että lainojen täydellinenkään anteeksianto ei ole 

saanut näiden maiden talouskasvua liikkeelle. Syyt tähän ovat samat kuin ne, jot-

ka ovat vaikuttaneet maiden köyhyyteen ja velkaantumiseen alun perinkin. Easter-

ly kritisoi rahoittajia voimakkaasti saman ratkaisun esittämisestä maille uudestaan 

ja uudestaan, vaikka pitkäaikaisen velkarahoituksen hyödyistä köyhyyden poista-

misessa ei ole saatu hänen mukaansa juurikaan todisteita. 181 

Kansainvälisen valuuttarahaston rooli tilapäisenä kriisirahoittajana on Eas-

terlyn mukaan ollut toimiva, mutta pyrkiessään vaikuttamaan lainarahoituksella 

köyhien maiden talouskasvuun ja rakenteelliseen köyhyyteen se on enimmäkseen 

epäonnistunut. Vaikka Kansainvälisellä valuuttarahastolla on selkeämpi tehtävä 

kuin monilla avustusjärjestöillä, ei sillä kuitenkaan ole mitattavaa tilivelvollisuutta 

toiminnan kohteena oleville maille. Easterly vaatiikin, että Kansainvälisen valuut-

tarahaston tulisi karsia merkittäväsi toimiaan ja pidättäytyä puuttumasta poliitti-

sesti ja institutionaalisesti epävakaiden maiden talouteen. Lisäksi sen tulisi luopua 

lainan saamiseksi edellytettyjen ehtojen asettamisesta, koska niiden ei ole todistet-

tu takaavan lainojen takaisinmaksua tai talouden elpymistä. Ennen kaikkea Kan-

sainvälisen valuuttarahaston tulisi palata takaisin suppeampaan tehtävään talou-

dellisen tasapainon edesauttajana.182 

3.1.7 Aidsin torjunta 
Easterly kritisoi myös kansainvälisen yhteisön kykyä puuttua Afrikan aids-

kriisiin. Hänen mielestään aidsin torjunnassa on epäonnistuttu, koska avustusjär-

jestöillä ei ole ollut halukkuutta puuttua seksuaaliseen käyttäytymiseen, jonka 

avulla leviäminen olisi voitu pysäyttää. Sen sijaan on haluttu käyttää voimavaroja 

aidsin hoitoon ja lääkkeiden kehittämiseen, eli on keskitytty toimiin, jotka ovat 

näkyviä ja tuovat järjestöille julkisuutta, vaikka niiden todellinen vaikutus aidsin 

torjunnassa olisi pienempi kuin tartuntojen ennaltaehkäisy.183 Aidsin torjunnan 

epäonnistuminen onkin jälleen yksi esimerkki siitä, kuinka näkyvyysharha johtaa 

avustusjärjestöjä väärille urille kriisien hoidossa. 

                                                 
181 Easterly 2006, 202-204 
182 Easterly 2006, 207-208 
183 Easterly 2006, 231-232 



43 
 

 
 

Vielä enemmän Easterlyn mielestä kysymyksiä herättää se, että aidsin hoi-

dolla ja siihen suunnatuilla kalliilla antiretroviraalilääkkeillä voidaan Easterlyn 

mukaan korkeintaan pidentää sairastuneiden elinikää muutamilla vuosilla. Aidsin 

hoitoon kehitetty lääkitys tehoaa lisäksi vain silloin, kun hoidoissa käydään sään-

nöllisesti, mikä Afrikan olosuhteissa ei ole itsestään selvää. Jos hoidot jätetään 

kesken, virus kehittää itsensä vastustuskykyiseksi lääkkeille, joten jo aloitettu hoi-

to on mennyt tällöin hukkaan.184 

Tämä on merkittävää sen vuoksi, että länsimaissa Afrikan aids-kriisi on ke-

rännyt valtavaa huomiota ja rahoitusta annetaan mielellään taudin pysäyttämiseen. 

Maailman terveysjärjestö (World Health Organization, WHO) on voimakkaasti 

kampanjoinut aids-lääkityksen saatavuuden puolesta Afrikassa ja varoja tähän 

tarkoitukseen onkin saatu kohdennettua.185 Easterly huomauttaa kuitenkin, että 

yleinen periaate terveydenhuollossa tulisi olla se, että ensin autetaan niitä ihmisiä, 

joiden hengen pelastaminen maksaa vähemmän ennen kuin siirrytään auttamaan 

niitä joiden pelastaminen on kalliimpaa. Näin on kaiken kaikkiaan mahdollista 

säästää enemmän ihmishenkiä niukkojen resurssien puitteissa.186 Aidsin hoitoon 

kohdennetut varat ovat Easterlyn mukaan vieneet rahoitusta muun muassa lapsi-

kuolleisuuden ehkäisemiseltä sekä halpojen ja tehokkaiden hoitojen, kuten mala-

rian, ripulin ja tuhkarokon vastaisen lääkityksen tuomiselta useampien köyhien 

saataville.187 

Aidsin ennaltaehkäiseminen olisi kuitenkin Easterlyn mukaan kaikkein 

edullisin ja tehokkain keino pysäyttää epidemia ja tähän kansainvälisillä avustus-

järjestöillä olisi keinot olemassa. Kondomien käytön edistäminen, levittäminen ja 

niiden käytön puolesta kampanjointi estäisi lukuisia uusia tartuntoja ja olisi huo-

mattavasti edullisempaa kuin jo tapahtuneiden tartuntojen hoito. Kondomien käyt-

töä ei kuitenkaan ole aktiivisesti Afrikassa edistetty. Syynä tähän Easterlyn mie-

lestä ovat Yhdysvaltojen konservatiivisen oikeiston sekä Vatikaanin uskonnolliset 

asenteet, jotka pitävät seksistä pidättäytymistä tai seksin rajoittumista avioliiton 

sisäisiin suhteisiin riittävänä aidsin ehkäisemiseksi.188 Kuitenkin rahan käyttämi-

nen aidsin hoitoon sen ennaltaehkäisyn sijaan pahentaa aids-kriisiä entisestään, 
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koska tartuttajia on kaiken aikaa enemmän.189 Lisäksi aidsin hoitoon kerätyt ja 

allokoidut varat harvoin päätyvät täysimääräisenä potilaille. Tämä johtuu Easter-

lyn aiemmin esiin nostamasta tehottomuudesta avustusjärjestöjen toiminnassa 

sekä korruptiosta valtioiden hallinnossa. Koska järjestöt pyrkivät sinnikkäästi 

toimimaan pakallisten hallitusten kautta, tämä johtaa usein hitauteen ja jäykkyy-

teen toimintamalleissa ja siihen, että rahat päätyvät byrokraattien taskuun aids-

potilaiden sijaan.190 

3.1.8 Uuskolonialismi 
Easterly vertaa nykyistä kehitystä kehitysavussa siirtomaa-ajan politiikkaan, jonka 

seurauksena länsimaat pyrkivät vaikuttamaan köyhien maiden oloihin ja rakentee-

seen. Vaikka motiivit puuttumiselle ovatkin varmasti paremmat kuin pari vuosisa-

taa aikaisemmin, ei hänen mielestään ole perusteltua olettaa, että nykyinen toimin-

tatapa olisi tehokkaampi kuin aikaisemmat toimet.191 Kolonialismin ongelmat 

johtuivat Easterlyn mielestä enemmän osaamattomuudesta kuin ahneudesta ja 

sama tilanne on nyt myös nykyisillä Afrikan ja muun köyhän maailman kehityk-

sestä huolestuneilla toimijoilla.192 Tilastojen valossa voidaan nähdä, että luonnol-

lisesti muodostuneet kansallisvaltiot, jotka eivät olleet siirtomaavallan alla, ovat 

myöhemmin päässeet nostamaan elintasoaan paremmin kuin entiset siirtomaat.193 

Annettuaan esimerkkejä muun muassa Kongosta, Lähi-Idästä ja Pakistanista, Eas-

terly kiteyttää kantansa siten, että hänen mielestään länsimaiden sekaantuminen 

köyhien maiden hallintoon on ollut enimmäkseen vahingollista kolonialismin ai-

kaan, eikä se auta nytkään.194 

Tämä uuskolonialismi on Easterlyn mukaan mahdollistunut aseellisen voi-

mankäytön avulla. Erityisesti Yhdysvaltojen voimakas sotilaallinen läsnäolo maa-

ilmalla on perusteltu taloudellisilla näkökulmilla ja tavoitteilla, jotka pyrkivät 

luomaan tasapainoisia, demokraattisia ja taloudellisesti tehokkaita valtioita. Kui-

tenkin sotilaallinen toiminta on vielä vähemmän tilivelvollista ja avointa paikalli-

selta väestöltä saadulle palautteelle kuin kansainvälisten avustusjärjestöjen toi-

minta. Easterlyn mielestä sotilaallinen voimankäyttö hyvinvoinnin edistämisessä 
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toimii erinomaisena esimerkkinä Suunnittelijoiden toimintatavoista ja ennen kaik-

kea siitä, kuinka ei tulisi toimia.195 

Easterly näkee yhtäläisyyksiä kylmän sodan ja tämän päivän terrorismin 

vastaisen sodan retoriikkojen välillä. Molemmissa voimankäytön oikeutuksena on 

käytetty pyrkimystä luoda demokraattisia kapitalistisia valtioita. Vaikka monia 

kylmän sodan aikaisia toimia katsotaan nykyään kriittisesti ja niitä pidetään ky-

seenalaisina muun muassa arveluttavien liittolaisten vuoksi, samoja toimintatapoja 

toistetaan nykyisessä terrorismin vastaisessa sodassa. Monessa tapauksessa kyl-

män sodan seuraukset köyhille valtioille ovat olleet loppujen lopuksi äärimmäisen 

huonoja ja Easterly toivoo, että näistä voitaisiin ottaa opiksi, eikä toistaa samoja 

virheitä, vaikka tarkoitus olisikin hyvä.196  

3.1.9 Tulevaisuuden ratkaisut 
Easterly esittelee muutamia esimerkkejä maista, jotka ovat päässeet hyvinkin se-

kasortoisesta tilasta vakaaseen talouskasvuun täysin ilman IMF:n väliintuloa tai 

muiden kansainvälisten järjestöjen tukea. Näitä ovat muun muassa Kiina, Turkki, 

Chile ja Botswana. Kaikissa valtioissa syyt talouden elpymiseen ovat olleet erilai-

set eikä Easterlyn mukaan ole mahdollista hakea niistä muuta yhtäläisyyttä kuin 

sen, että keinot kehityksen eteenpäin viemiseksi asetetaan alttiiksi markkinoiden 

testaukselle. Menestykselle ei hänen mukaansa löydy automaattista kaavaa, vaan 

se vaatii useita vähittäisiä poliittisia ja taloudellisia uudistuksia. Easterly toteaa 

kuitenkin, että pelkkä itseriittoisuuskaan ei ole hyväksi monenlaisten vaikeuksien 

kanssa kamppaileville maille, vaan länsimaiden tukea ja apua tarvitaan myös. Tä-

hän täytyy vain löytää oikeat keinot. Oikeat keinot ovat sellaisia, joiden avulla ei 

yritetä ratkaista kaikkia ongelmia kerralla ja jotka eivät siten pidä sisällään utopis-

tisia tavoitteita. 197 

Tärkeintä Easterlyn mielestä on muistaa, ettei kehitysapua antamalla voida 

poistaa köyhyyttä, vaan omavarainen kehitys, joka perustuu yksilöiden ja yritys-

ten muodostamien vapaiden markkinoiden dynamiikalle voi ainoastaan saada sen 

aikaan. Avustuksissa tulisi keskittyä ennen kaikkea yksinkertaisiin ja selkeisiin 

toimiin, joilla edistetään väestön terveyttä, hyvinvointia ja koulutusta. Tällaisia 

Easterlyn mukaan ovat muun muassa rokotteiden, antibioottien ja oppikirjojen 

hankinta sekä teiden ja vesijohtojen rakentaminen. Lisäksi voidaan antaa neuvoja 
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liittyen talousjärjestelmän rakentamiseen ja tehostamiseen, pankkijärjestelmän ja 

osakemarkkinoiden vakauttamiseen sekä liike-elämän sääntelyn vähentämiseen 

liittyen.198 Mutta kuten Easterly on useassa kohtaa painottanut, hänen ratkaisunsa 

ei ole yhtenäisen suunnitelman antaminen rakenteellisten ongelmien uudelleenjär-

jestämiseksi, vaan hän pitää tärkeänä toimimista niin, että köyhillä on mahdollista 

antaa palautetta uudistuksista ja ratkaisuja voidaan etsiä paikalliset olosuhteet 

huomioon ottaen.199 

Koska Easterlyn mielestä avustusjärjestöjen utopistiset päämäärät ovat vä-

hentäneet niiden paneutumista konkreettisten, mitattavien ja käytännöllisten pää-

määrien tavoittelemiseen, tulisi niiden ensimmäiseksi luopua näistä häiritsevistä 

utopistisista päämääristä.200 Ensimmäisenä konkreettisena toimena hän pilkkoisi 

laajat suunnitelmat kollektiivisine vastuineen pienemmiksi osa-alueiksi, joissa 

jokaisessa olisi määriteltynä selkeästi kenen tehtävänä on hoitaa kyseisen sektorin 

kehittämistä. Näin avustusjärjestöjen toimintaa olisi helpompi arvioida. Arviointia 

hän pitää selkeästi määriteltyjen vastuualueiden ohella tärkeimpänä muutettavana 

seikkana. Toimien tehokkuutta arvioimaan tulisi asettaa ulkopuolinen ja riippuma-

ton taho, jotta pelkästä retoriikasta, kokoustamisesta ja mittavien suunnitelmien 

laatimisesta päästäisiin käytännön toimiin ja niiden vaikutusten arviointiin.201 

Easterly uskoo markkinamekanismin olevan se väline, jota käyttämällä apu 

voidaan tehokkaasti saada perille sitä tarvitseville. Markkinamekanismin kautta 

köyhien ääni tulee kuuluviin, kun he voivat ilmaista mitä he todella haluavat ja 

tarvitsevat sekä valita mikä taho sen parhaiten heille toimittaa. Easterly ehdottaa 

eräänlaisen kuponkijärjestelmän käyttöönottoa. Siinä avun tarvitsijoille jaettaisiin 

kuponkeja, joita vastaan heidän olisi mahdollista hankkia tarvitsemaansa apua, 

kuten rokotteita, koulukirjoja, lannoitteita tai ruoka-apua. Viralliset, kehitysapua 

antavat järjestöt puolestaan kohdistaisivat rahaa erityiseen kuponkirahastoon ja 

tuottajien avustuksia vastaan saamat kupongit voitaisiin vaihtaa rahaksi tämän 

rahaston puitteissa. Kysynnän ja tarjonnan lain toimiessa köyhät voisivat vaikuttaa 

siihen minkälaista ja kenen tuottamana apua olisi heille tarjolla.202 Hän ehdottaa 

kokeiltavaksi myös puhtaan rahallisen avustuksen antamista köyhille ja pitää sa-
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malla yllättävänä sitä, ettei tätä metodia ole vakavasti tutkittu avustusjärjestöjen 

toimesta juuri lainkaan.203 

Vielä kerran Easterly painottaa tärkeimpien seikkojen toimivan kehitysavun 

takana olevan avun saajilta tulevan palautteen sekä toimijoiden tilivelvollisuuden 

näille avustusten kohteena oleville ihmisille ja yhteisöille. Länsimaissa palaute-

mekanismi ja tilivelvollisuus toimivat demokratian kautta. Easterly esittää, että 

samaa demokratian periaatetta voisi kehitysavun kontekstissa soveltaa mahdolli-

sesti niin, että paikallisyhteisöt voisivat äänestää, mitä palveluita ja projekteja he 

haluavat ottaa vastaan. 

Vaikka Easterly tiukasti varoo antamasta mitään yksiselitteistä vastausta 

ongelmien ratkaisuun, listaa hän kuitenkin kirjansa lopussa seuraavat periaatteet, 

joita hänen mukaansa tulisi soveltaa köyhien auttamisessa: 

1. Kunkin avustustahon tulee olla yksinään vastuussa yksittäisestä ja hal-
littavissa olevasta osa-alueesta 

2. Avustustahon tulee etsiä sellaisia toimintapajoja, joiden on todettu ai-
kaisemmin toimivan käytännössä 

3. Etsinnän tulosten perusteella tulee kehittää ja kokeilla uusia toimintata-
poja 

4. Toiminnan laatua on arvioitava avun saajilta saadun palautteen sekä tie-
teellisten menetelmien perusteella  

5. Palkitse onnistumisia ja sakota epäonnistumisia. Kohdenna lisää rahaa 
toimiviin ratkaisuihin ja epää rahoitusta niiltä ratkaisuilta, jotka eivät 
toimi. Jokaisen toimijan tulisi tutkia ja erikoistua niihin osa-alueisiin, 
joilla he todistetusti ovat menestyneet. 

6. Pidä huolta, että kohdan 5 kannustimet ovat riittäviä tuottamaan toimi-
via ratkaisuja ja toista kohta 4. Jos toimenpiteet epäonnistuvat, varmista 
että kohdan 5 kannustimet ovat riittävät palauttamaan toimija takaisin 
kohtaan 1. Jos toimija epäonnistuu yhä uudelleen, etsi uusi.204 

3.2 Easterlyn ajattelun analyysia 
Easterlyn ohjelmassa tuntuu olevan YK:n, Maailmanpankin ja muiden kansainvä-

listen toimijoiden nykyisten toimintatapojen radikaali kyseenalaistaminen. Hän 

olettaa, että se rahamäärä, mitä Afrikkaan on tähän mennessä virrannut, olisi ollut 

riittävä siihen, että maanosa olisi päässyt käyntiin talouskasvussa ja hyvinvoinnin 

lisäämisessä. Easterlyn kanta kiteytyy hänen tekemäänsä rinnastukseen klassisen 

pahuuden ongelman kanssa: Jos avustusjärjestöt toimivat köyhien etujen mukaan 

ja toisaalta avustusjärjestöt ovat kykeneviä ratkaisemaan köyhien ongelmia, niin 
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miksi kuitenkin köyhille ihmisille tapahtuu paljon pahaa ja heitä silti kuolee syis-

tä, jotka olisivat estettävissä.205 

Easterly lähestyy kysymyksiä pitkälti negaation kautta. Hän nostaa esiin 

paljon asioita, joissa on toimittu väärin tai puutteellisesti. Hän kuvaa hyvin perus-

tellen avustusjärjestöjen tehottomuutta ja ongelmia avun kohdistamisessa sekä 

yksinkertaisten ratkaisumallien löytämisessä. Kuitenkaan hänellä ei ole antaa ko-

vinkaan paljon tilalle. Päällisin puolin hänen teesinsä näyttää olevan se, ettei tu-

lisikaan olla mitään selkeää vaihtoehtoista toimintatapaa, vaan kaikista suunnitel-

mista tulisi luopua ja antaa markkinoiden hoitaa tilanteen kuntoon. Tietyllä tapaa 

hänen ajattelustaan nousee esiin laizzez-faire-mentaliteetti, vahva liberalistinen 

vapaan markkinatalouden ihannointi. Hän puolustaa järjestelmää, jossa valtio tai 

muu hallinnoiva taho pyrkii mahdollisimman vähän vaikuttamaan markkinoiden 

toimintaan, jotta saavutetaan tehokkain ratkaisu markkinoiden toiminnasta. Adam 

Smith on tämän käsityksen oppi-isä. 

Easterlyn tekemä kehitysapukysymysten vertailu kommunismiin, siirtomaa-

ajatteluun sekä valkoisen rodun ylivertaisuuteen tuntuu varsin voimakkailta. Hän 

ei näytä pitävän puhdasta altruismia mahdollisuutena kehitysavun todelliseksi 

motiiviksi, tai hän jotenkin lähes säälii näitä hyväntahtoisia hölmöjä, jotka tuhlaa-

vat aikaansa ja kallisarvoisia resursseja utopistisiin päämääriin. Hänen mielestään 

vaihtoehdot altruismille ja yhteistyölle ovat rationalismi ja individualistinen vas-

tuunjako. 

Verrattaessa Sachsin ja Easterlyn esityksiä toisiinsa huomio kiinnittyy sii-

hen, kuinka ympäristönäkökulmaa on käsitelty suhteessa tavoiteltuun talouskas-

vuun. Easterly ei ota kantaa siihen, pystyvätkö markkinat toimimaan niin, että 

myös ympäristönäkökulmat voidaan huomioida kehityksen taustalla. Markkinat-

han tuottavat sitä, mitä ihmiset haluavat ostaa, ja usein tässä voimakkaasti taustal-

la vaikuttaa hinta. Kuitenkin ympäristöystävälliset vaihtoehdot ovat kalliimpia, 

eikä luonnollisia kannustimia niiden tuottamiseen välttämättä löydy. Tällöin tarvi-

taan ohjausta ja kontrollia, jotta markkinat voisivat toimia kokonaisuuden ja glo-

baalin näkökulman kannalta tehokkaasti. Tulisiko länsimaiden esimerkiksi vastata 

nykyään koko maailman kasvihuonepäästöjen vähennyksestä, jotta kehittyvät 

maat voisivat päästä kehityksen mukaan? Tällöin köyhien maiden ei tarvitsisi vä-

littää kasvihuonepäästöistä ja ne voisivat rauhassa keskittyä talouden rattaiden 

käynnistämiseen. Länsimaat ovat saaneet saastuttaa rauhassa sata vuotta ja siksi 
                                                 
205 Easterly 2006, 213 



49 
 

 
 

niiden olisi perusteltua myös kantaa koko vastuu kasvihuonepäästöjen vähennyk-

sestä. Toisaalta on myös köyhien kannalta edullista ottaa huomioon ympäris-

tönäkökulmat, koska niillä on vaikutusta yleisiin elinolosuhteisiin ja väestön ter-

veyteen. 

Sekä Easterly että Sachs siis vastustavat sotilaallista voimankäyttöä köyhien 

maiden tilanteiden ratkaisussa, mutta syyt mielipiteiden taustalla näyttävät perus-

tuvan hieman erilaiseen argumentaatioon. Sachsin mielestä Yhdysvaltojen armei-

jan budjetti on niin suuri, että sitä ei tulisi enää kasvattaa, koska rahankäytöllä ei 

voida varmistaa toivottua lopputulosta. Yhdysvaltojen budjetista rahaa tulisi sen 

sijaan kohdentaa YK:lle ja muille järjestöille, jotka voivat vaikuttaa köyhyyden 

poistamiseen ja talouskasvun käynnistämiseen samoilla alueilla rauhanomaisesti. 

Easterlylle Yhdysvaltojen sotilaallinen väliintulo edustaa sitä näkemystä, että län-

simaat voivat ratkaista maailman ongelmat Suunnittelijoiden muotoilemalla oh-

jelmalla ja ratkaisut voidaan löytää katsomalla köyhien maiden ongelmia ylhäältä 

alaspäin. 
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4 Muita näkökulmia kehitysapukeskusteluun  

4.1 Afrikan talouden pysähtyneisyyden syynä kehitysapu 
Dambisa Moyo on kehitysapukeskustelussa mielenkiintoinen hahmo, sillä hän on 

mustaihoinen, afrikkalaissyntyinen nainen ja ekonomisti, joka kritisoi länsimaiden 

kehitysapupolitiikkaa. Hän on saavuttanut meriittejä sekä akateemisessa maail-

massa että yksityisellä sektorilla ja hänen kirjoituksensa yhdistävät teoriapohjaa ja 

käytännön kokemusta taloudellisista kysymyksistä. Keskeisin teesi Moyolla on, 

että Afrikkaan virrannut avustusten suuri määrä on pääasiallinen syy sille, ettei 

maanosa ole pystynyt nousemaan taloudessa uudelle tasolle.206 

4.1.1 Avun muodot ja yleisiä selityksiä köyhyydelle 
Moyo jaottelee kehitysavun kolmeen kategoriaan samaan tapaan kuin Sachs kir-

jassa The End of Poverty. Ensinnäkin Afrikkaan suunnattu apu voi olla niin sanot-

tua humanitaarista apua tai hätäapua. Sen tarkoituksena on auttaa jonkin kriisin 

koettelemia alueita ja turvata tällaisessa kriisissä ihmisten perustarpeiden tyydyt-

täminen. Toiseksi apu voi perustua hyväntekeväisyyteen eli sen takana ovat erilai-

set avustusjärjestöt, jotka toimivat vapaaehtoispohjalta. Kolmantena Moyon jaot-

telussa on systemaattinen apu, joka toteutuu valtioiden välisten kahdenvälisten 

sopimusten kautta tai niin, että järjestelyssä on mukana kansainvälisiä instituutioi-

ta, kuten Maailmanpankki tai Kansainvälinen valuuttarahasto.207 Systemaattinen 

apu kattaa Moyolla sekä avustukset että lainaperusteiset rahansiirrot Afrikan val-

tioille, sillä hänen mukaansa niiden vastaanottajat eivät näe eroa siinä, kuinka vas-

taan otettuun rahaan tulisi suhtautua, tulisiko ne lähtökohtaisesti maksaa takaisin 

vai ei. Tähän on vaikuttanut hänen mielestään viime aikoina anteeksi annetut lai-

nat, sekä välttyminen lainojen korkojen maksulta. Moyo keskittyy kritiikissään 

nimenomaan tähän kehitysavun kolmanteen kategoriaan, vaikka hän ei pidä kahta 

ensimmäistäkään täysin ongelmattomana. Ne ovat kuitenkin rahamääräisesti 

huomattavasti pienempiä kuin mitä systemaattinen apu Afrikkaan on aikojen saa-

tossa ollut, ja siten myös vaikutuksiltaan vähäisempiä. 208 

Avun tehottomuutta ja Afrikan pysähtynyttä kehitystä on Moyon mukaan 

perusteltu monilla eri tavoilla. Yhtenä selityksenä pidetään Afrikan maantieteelli-

siä ja topografisia olosuhteita ja erityisesti sitä, että suurin osa Afrikan valtioista ja 
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siellä asuvasta väestöstä sijaitsee alueilla, jotka ovat vailla meriyhteyttä.209 Sachs 

pitää tätä juuri yhtenä tärkeimmistä tekijöistä Afrikan jatkuvan köyhyyden taustal-

la ja pyrkii siksi vakuuttamaan lukijansa siitä, että kansainvälisen yhteisön tulisi 

panostaa investointeihin, jotka auttavat näitä alueita pois maantieteellisestä eristy-

neisyydestä.210 Moyon mielestä tämä perustelu ei kuitenkaan ole riittävä selittä-

mään kokonaisen maanosan köyhyyttä. Päinvastaisia esimerkkejä maailmasta 

kuitenkin löytyy myös muun muassa Sveitsi ja Saudi-Arabia, joten tämän selityk-

sen taakse ei tulisi paeta, kun syitä avun tehottomuuteen haetaan.211 Tämä Moyon 

perustelu vaikuttaa melko hataralta, sillä molemmat maat ovat enemmän poikke-

uksia kuin tyypillisiä esimerkkejä menestyneestä valtiosta. Saudi-Arabia on saa-

vuttanut tulotasonsa täysin öljyvarannoillaan ja Sveitsi on puolestaan pysynyt 

puolueettomana eikä osallistunut Euroopan mantereella käytyihin sotiin 1900-

luvulla ja onnistunut osin sen myötä luomaan omasta teollisuus- ja rahoitussekto-

ristaan poikkeuksellisen vahvan kilpailuvaltin kansainvälisillä markkinoilla. 

Syitä on haettu myös historiasta, kuten siirtomaavallasta ja sen aiheuttamista 

seurauksista Afrikan poliittiseen ja hallinnolliseen ympäristöön. Siirtomaapoli-

tiikka aiheutti esimerkiksi sen, että aikaisemmin keskenään sodassa olleet heimot 

tulivatkin yhteisen valtion alle ja tästä lähtökohdasta käsin kansallisvaltioiden 

rakentaminen on ollut vaikeampaa.212 Siirtomaapolitiikan vaikutuksista on haettu 

selitystä Afrikan kehitykselle jo 1970-luvulla ja sitä on laajemmin käsitellyt muun 

muassa Walter Rodney. Hänen mielestään orjakauppa ja siihen liittyvät ilmiöt 

ovat olleet perustavana tekijänä Afrikan alikehittyneisyyden taustalta. Afrikasta 

oli hävinnyt huomattavia määriä työikäistä väestöä vuosina, jolloin Eurooppa al-

koi vähitellen teollistua ja kasvattaa talouttaan. Orjakaupalla oli lisäksi paljon 

muita vahingollisia sivuvaikutuksia Afrikkalaiseen moraaliin, yhteiskunnan va-

kauteen ja sitä kautta mantereen talouden kasvumahdollisuuksiin.213 Viime aikoi-

na samaan selitykseen on vedonnut myös Nathan Nunn, joka on pyrkinyt vanhoja 

tilastoja tutkimalla löytämään yhteyttä orjakaupan sekä kaupankäynnissä mukana 

olleiden maiden nykyisen taloudellisen tilan välillä.214 Samoin Nunn on yhdessä 

Leonard Wantchekonin kanssa tutkinut orjuuden vaikutusta kulttuurissa vallitse-
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viin normeihin, uskomuksiin ja arvoihin. Heidän mukaansa orjakauppa on jättänyt 

niihin jälkensä sillä seurauksella, että näistä maista puuttuu kaupankäynnille tär-

keä keskinäisen luottamuksen kulttuuri, mikä puolestaan vaikuttaa Afrikan köy-

hyyden taustalla.215 

Toisaalta myös Afrikan etnistä kirjavuutta on pidetty yhtenä syynä mante-

reen taloudelliselle epäonnistumiselle. Afrikassa on kaiken kaikkiaan noin tuhat 

erilaista heimoa, joilla suurimmalla osalla on oma kulttuurinsa ja kielensä. Tämä 

itsessään aiheuttaa monien tutkijoiden mielestä ongelmia, koska tällaisten etnisten 

ryhmien keskinäinen kilpailu nostaa sisällissodan ja levottomuuksien riskiä, eikä 

rauhan aikanakaan ole mahdollista rakentaa valtioita, joissa luottamus ja yhteisten 

asioiden edistäminen olisivat arkipäivää.216 Myös William Easterly ja Ross Levine 

ovat hakeneet etnisestä monimuotoisuudesta syytä Afrikan köyhyydelle. Heidän 

tutkimuksensa mukaan etninen moninaisuus korreloi alhaisen tulotason, koulutuk-

sen sekä huonosti toimivien markkinoiden kanssa ja tämä voi osaltaan auttaa ym-

märtämään Afrikan köyhyysongelmaa.217 Myös nämä edellä mainitut selitykset 

Moyo kumoaa sanomalla, että siirtomaahistoriasta tai kilpailevien heimojen läs-

näolosta huolimatta joissakin Afrikan maissa rauhanomainen yhteiselo on ollut 

mahdollista.218 

Yhtenä selitysvaihtoehtona on vielä annettu se, että Afrikasta puuttuvat 

vahvat julkiset instituutiot, jotka turvaavat vakaan ympäristön talouskasvulle. 

Moyo pitää kuitenkin länsimaiden edellyttämää demokratiaa jopa uhkana talou-

delliselle kehitykselle, sillä demokraattisissa maissa hallitus ei pysty viemään läpi 

taloudellisesti välttämättömiä uudistuksia lainsäädäntöön, vaan joutuu pelaamaan 

poliittista peliä puolueiden välisessä taistelussa.219 Demokratia ei hänen mieles-

tään siis ole edellytys kehitykselle, mutta taloudellinen kehitys on kuitenkin edel-

lytys toimivalle demokratialle.220 

4.1.2 Korruptio ja köyhyys seurausta kehitysavusta 
Vaikka Moyo myöntääkin, että nämä esitetyt selitykset voivat olla osasyyllisiä 

Afrikan talouden tilaan, on hänen mielestään sille kuitenkin vielä yksi, yksittäi-

nen, merkittävämpi ja kaikkia Afrikan köyhiä maita yhdistävä tekijä. Afrikka on 
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viime vuosikymmeninä tullut riippuvaiseksi länsimailta saadusta avusta.221 Hänen 

mielestään Afrikkaan 60 vuoden aikana virrannut apu ei ole ollut ainoastaan hyö-

dytöntä vaan suorastaan vahingollista Afrikan kehitykselle. Kehitykseen annetut 

avustukset ovat itse asiassa Afrikan varsinainen ongelma.222 

Avustusten tärkein yksittäinen negatiivinen vaikutus Moyon mukaan on se, 

että suoraan valtioiden hallituksille annetut varat lisäävät korruptiota. Ulko-

maanavun myötä korruptoituneet hallitukset saavat suoraan käteistä rahaa käyt-

töönsä, mikä vankistaa heidän asemaansa. Nämä samat hallitukset häiritsevät oi-

keusturvan sekä läpinäkyvien yhteiskunnallisten rakenteiden ja oikeuksien toteu-

tumista ja tekevät siten valtion epäsuotuisaksi sijoituskohteeksi sekä kotimaisille 

että ulkomaisille sijoittajille. Tämä puolestaan lisää köyhyyttä ja uusia avustuksia 

virtaa hallituksen käyttöön. Näin on Moyon mukaan syntynyt avustamisen tuhoisa 

noidankehä.223 

Avustukset lisäävät korruptiota myös julkisten menojen pienenemisen myö-

tä.  Vaikka valtion tulot kasvavat, ei kaikkea kasvua tarvitse käyttää julkisten 

hyödykkeitten tuottamiseen. Avustukset ovat verotulojen substituutteja ja niitä 

käytetään usein tuottamattomiin kohteisiin valtion kannalta kannattavien kohtei-

den, kuten koulutuksen tai terveydenhuollon sijaan. Tällainen ilmainen raha on 

omiaan myös lisäämään niin sanottua rent-seeking-ilmiötä. Tällä tarkoitetaan sitä, 

että valtio tai joku muu toimija käyttää valtaansa saadakseen itselleen taloudellista 

hyötyä ilman kaupankäyntiä tai muunlaista vastinetta, valtion tapauksessa esimer-

kiksi hyvinvoinnin tuottamista yhteiskuntaan.224 Koska ulkomailta tulevia avus-

tuksia pidetään valtioiden hallituksissa usein pysyvänä rahavirtana, aiheuttaa tämä 

Moyon mukaan sen, että hallituksista tulee helposti laiskoja etsimään ratkaisuja 

talouden ongelmiin. Samalla hallituksilta katoaa myös motiivit huolehtia siitä, että 

veroja kerätään asianmukaisesti ja riittävästi, jotta näillä tuloilla voitaisiin kattaa 

julkisen hallinnon menot. 225 

Korruptiolla itsessään on monia negatiivisia vaikutuksia valtioiden talou-

teen. Yritystoiminta häiriintyy, koska toiminnan todellisia kustannuksia ei voida 

luotettavasti arvioida. Vahvan integriteetin omaavat ja samalla pätevimmät henki-

löt eivät pysty toimimaan valtiollisissa johtotehtävissä, vaan toimet päätyvät niil-
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le, jotka pelaavat korruption aikaansaamaa peliä virkanimityksissä. Julkiset inves-

toinnit eivät päädy niille, jotka pystyisivät ne tehokkaimmin toteuttamaan vaan 

hallitusta lähellä oleville tahoille, jotka usein myös vetävät välistä huomattavia 

summia. Moyon siteeraamien tutkimusten mukaan korruptiolla on myös suoria 

vaikutuksia talouskasvuun, sillä korkeampi korruptio aste korreloi käänteisesti 

bruttokansantuotteen kanssa, nostaa valtiolta perittäviä velkojen korkoja sekä 

kiihdyttää inflaatiota.226  

Sachs painottaa, että köyhille maille suunnatun taloudellinen tuki on tärke-

ää, sillä sen tulisi ennen kaikkea kohdentua kasvavien investointien rahoittami-

seen, jotka puolestaan edistävät talouskasvua.  Moyo kuitenkin siteeraa tutkimuk-

sia, joiden mukaan avustukset korreloivat itse asiassa pienentyneen säästämisas-

teen ja investointien kanssa.227 Moyo lisää avustusten ongelmien listaan vielä 

muun muassa sen, että ne valtiot, joissa ei ole kehittyneitä taloudellisia tai institu-

tionaalisia rakenteita, eivät itse asiassa pysty käyttämään hyödykseen massiivisia 

avustusmääriä. Hän kutsuu sitä pullonkaulailmiöksi, joka ilmenee siten, ettei 

maassa ole riittävästi ammattitaitoista työvoimaa tai potentiaalisia investointikoh-

teita, joihin rahat voitaisiin käyttää. Tällöin rahat saatetaan käyttää kokonaan ku-

lutukseen ja kuitenkin valtiolle tulevat maksettavaksi lainaperusteisten avustusten 

korkeat korot.228 

4.1.3 Moyon ratkaisu köyhyysongelmaan 
Ratkaisuksi Moyo esittää, että Afrikan systemaattisesta tukemisesta yksinkertai-

sesti luovuttaisiin. Hänen mielestään tällä ei olisi juuri lainkaan huonoja seurauk-

sia sen vuoksi, etteivät nykyisetkään avustukset ole päätyneet suunniteltuihin tar-

koituksiin. Avustusten lopettaminen saisi kuitenkin aikaan sen, että Afrikan mai-

den hallitusten olisi pakko etsiä kestävämpiä ratkaisuja talouskasvun synnyttämi-

seksi ja kehityksen aikaansaamiseksi.229 

Moyo tekisi muutokset vaiheittain. Ensin hän pienentäisi vähitellen mutta 

systemaattisesti Afrikkaan suunnattujen avustusten määrää ja siten pakottaisi val-

tiot suunnittelemaan talouttaan ilman ulkomailta tulevia rahavirtoja. Vastineeksi 

otettavat ratkaisut ovat selkeästi markkinaehtoisia, sillä Moyon mukaan vain pää-

omien liikkeisiin ja kilpailuun perustuvat ratkaisut ovat ainoita, joilla on todistet-
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tavasti onnistuttu vaikuttamaan valtioiden kehitykseen nopeasti ja tehokkaasti 

historian saatossa. 230 Valtioiden tulisi alkaa harjoittaa talouskuria ja oppia tule-

maan toimeen vähemmillä tuloilla. Tämän myötä korruptiosta, julkisten varojen 

huolettomasta käytöstä ja verotulojen keräämisen laiminlyömisestä päästäisiin 

eroon luonnollisesti.231 Moyon mukaan juuri ulkomaiset rahavirrat ovat mahdol-

listaneet sen, että esimerkiksi Zimbabwen presidentin Robert Mugaben kaltainen 

diktaattori on pysynyt vallassa niinkin pitkään. Ilman ulkomaisia rahavirtoja hä-

nen olisi ollut vaikea säilyttää asemaansa. Moyon, kuten myös Easterlyn ratkaisun 

keskiössä on lopulta tilivelvollisuuden lisääminen, mikä Easterlyllä kosketti eri-

tyisesti avustusjärjestöjä, mutta Moyolla vaatimus kohdistuu paikallisille hallituk-

sille. Niiden vastuuta julkishyödykkeiden tuottamisesta ja terveen ympäristön 

luomisesta yksityisen sektorin toiminnalle tulee kasvattaa ja epäonnistumisesta 

näiden tuottamisessa tulee myös rangaista.232 

Moyon mukaan ongelmana tämän muutoksen toteuttamisessa on poliittisen 

tahdon puuttuminen. Länsimaihin on muodostunut ulkomaisen avun ympärille 

kokonainen toimiala ja lukuisten poliitikkojen ja virkamiesten elanto riippuu tä-

män toimialan olemassaolosta.233 Ja kun puhutaan siitä, millainen on rikkaiden 

länsimaiden moraalinen velvoite auttaa Afrikan köyhiä maita, tulisi Moyon mu-

kaan keskittyä ennen kaikkea siihen, että ne toimet joita köyhien auttamiseksi 

tehdään, todella ovat avuksi eivätkä vahingoksi. Hän toivoo, että kehityksen ym-

pärillä käytävässä keskustelussa siirryttäisiin enemmän yksityisen sektorin kautta 

toteutettavien ratkaisujen etsimiseen, sen sijaan, että pitäydyttäisiin nykyisessä 

mallissa, jossa valtiot saavat suoraan suuria rahamääriä käyttöönsä.234 Tärkeintä 

olisi myöntää, että nykyinen, avustuksista riippuvainen malli ei toimi, vaan että 

Afrikka tarvitsee moderneja markkinoihin perustuvia ratkaisuja.235 

4.1.4 Huomioita Moyon esityksestä 
Kun Moyon radikaalilta kuulostavia ajatuksia peilaa Sachsin ja Easterlyn esityk-

siin, niistä huokuu tietty asioiden yksinkertaistaminen, joka on epäilemättä teho-

keino, jonka avulla kirjoittaja haluaa saada ajatuksensa kuuluviin. Esimerkiksi 

orjuuden merkityksen sivuuttaminen toteamalla, että on joitakin maita, joissa tämä 
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historian painolasti ei näy, osoittaa sen, että Moyo pyrkii Easterlyn lailla pääse-

mään irti yleispätevistä ja koko Afrikkaa niputtavista selityksistä kohti yksilölli-

sempää näkökulmaa köyhyysongelmaan. Kuitenkin Moyon ajattelussa on aineksia 

myös hedelmälliseen kritiikkiin sekä perinteistä kehitysapuajattelua että Easterlyn 

edustamaa epäilevämpää näkökulmaa kohtaan. 

Sachs itse on myös nostanut esiin YK:n rakenteellisen jäykkyyden, johon 

Moyo viitannee kritisoidessaan kehitysavun ympärille muodostunutta toimialaa. 

Kritiikki avustusjärjestöjen rahoitusrakennetta kohtaan on viime aikoina yleisty-

nyt muutenkin, sillä monien järjestöjen taloudesta ei ole saatavilla julkista tietoa. 

Kansalaisten valveutuneisuus suhteessa siihen, kuinka suuri osa annetuista avus-

tuksista todellisuudessa saavuttaa niiden tarkoitetun kohteen on kuitenkin kasva-

nut ja vaatimukset järjestöjen byrokratian karsimiseksi ovat lisääntyneet.236  Sekä 

Sachs, Easterly että Moyo näyttävät siten olevan yhtä mieltä siitä, että avustusjär-

jestöjen paisunutta byrokratiaa tulee karsia, jotta niiden alkuperäinen tarkoitus 

voisi toteutua tehokkaammin. Moyolla toki ratkaisu on vielä radikaalimpi, eli hä-

nen mielestään koko toimiala tulisi lopulta lakkauttaa, mutta hänen kritiikkinsä 

osuu sinänsä aiheeseen, jonka sekä Easterly että Sachs ovat myös nostaneet esiin. 

Byrokratia hidastaa ulkomaisen avun perillemenoa ja lisää järjestöjen tehotto-

muutta. 

Koska kehitysapu on ollut joissakin maissa suhteellisen pitkään ainoa vakaa 

tulonlähde, on vaikea arvioida sitä mitä tapahtuisi, jos tämä tulo poistetaan. Mo-

yon mielestä tämä ei olisi kriittistä, koska rahat eivät ole päätyneet alkuperäiseen 

tarkoitukseen, mutta tämä tuskin voi olla koko totuus. Kuitenkaan kaikki kehitys-

apu ei ole päätynyt diktaattoreiden taskuihin, vaan ainakin osa niistä on tuonut 

ruokaa ja lääkkeitä niitä tarvitseville ja tällä rahoituksella on kehitetty myös infra-

struktuuria ja koulutusta. On myös aiheellista kysyä, onko Afrikan valtioissa jo 

olemassa riittävä sosiaalinen kulttuuri, jonka puitteissa markkinat voivat toimia. 

Jos avustukset vedetään pois ja odotetaan, että markkinamekanismit alkavat luoda 

hyvinvointia yhteiskuntaan, voidaanko luottaa siihen, että näin todella käy? Lähi-

historiassa löytyy kokemuksia myös päinvastaisesta reaktiosta, joista tuorein lie-

nee entisen Neuvostoliiton valtioiden siirtyminen markkinatalouteen. Siellä juuri 

korruption olemassaolo oli yksi tärkeimmistä syistä sille, että omistukset siirtyivät 

harvoille. Valtion kassaan ei tullut rahaa valtionyhtiöiden myynnistä, vaan ne siir-

tyivät hyvävelijärjestelyillä pilkkahintaan oligarkeille. Mikäli valtioissa ei ole 
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olemassa markkinoiden toiminnan mahdollistavia rakenteita, kuten toimivaa vero-

tusta tai selkeästi määriteltyjä omistusoikeuksia, voi vakaan tulovirran yhtäkkinen 

poistuminen pahimmillaan johtaa jonkinlaisen anarkian syntymiseen, sekä valtion 

ja sen asukkaiden entistä huonompaan taloudelliseen tilaan. 

Moyo ja Easterly näyttävät olevan suhteellisen lähellä toisiaan monissa ky-

symyksissä Afrikan köyhyyden taustalla olevien syiden ja toimivan ratkaisun suh-

teen. Kuitenkin Easterly on siinä mielessä konservatiivisempi, että hän olettaa 

jonkin tason avustuksen olevan edelleen tarpeellista köyhyyden kanssa kamppai-

levien alueiden auttamiseksi. Moyo jättäisi ongelmien ratkaisun paikallisille halli-

tuksille, kun taas Easterly hakee ratkaisuja avustusjärjestöjen Etsijöiltä, jotka voi-

vat olla yhtä hyvin paikallisia kuin paikalliset olot hyvin tuntevia ulkopuolisia. 

Vaikka monissa johtopäätöksissä Easterly ja Moyo asettuvat vastakkain 

Sachsin kanssa, on kuitenkin huomioitava, että myös Sachs on ilmaissut selkeästi 

tarpeen eri maiden erityispiirteiden huomioimisesta ja siten myös hän kohdistaa 

kritiikkiä osin samoihin kohteisiin kuin Moyo ja Easterly. Moyo ja Easterly odot-

tavat ratkaisujen löytyvän paikalliselta tasolta ja mikäli ne todistetusti ovat yleis-

tettävissä, he pitävät mahdollisena näiden ratkaisujen monistamista myös laajem-

paan käyttöön. Sachs ei sinänsä ole tästä ajatuksesta kovin kaukana, sillä myös 

hänen toimintamallissaan uusia innovaatioita ja käytännön ratkaisuja testataan ja 

haetaan paikallisella tasolla Columbian yliopiston Earth Instituten sekä YK:n yh-

teisessä Millenium Villages -hankkeessa.237 Selvää on kuitenkin se, että Sachs ei 

usko Afrikan laajamittaista köyhyysongelmaa voitavan ratkaista ilman yhtä laajaa 

yhteistyötä ja koordinoitua avustussuunnitelmaa eri tahojen kesken, joten tässä 

kohtaa Sachsin ajattelu erkanee Easterlyn ja Moyon näkemyksistä. Erityisesti Eas-

terly katsoo, että pyrkimys koordinoituun yhteistyöhön varastaa resursseja varsi-

naiselta tavoitteelta, kun taas Sachs pitää tätä ainoana mahdollisena keinona löy-

tää kattavat ratkaisut Afrikan köyhyysongelmaan. 

4.2 Kehityksen uusi paradigma 
Columbian yliopiston professori Joseph Stiglitz on yksi maailman johtavista eko-

nomisteista. Hän on aikaisemmin toiminut muun muassa Maailmanpankin vara-

presidenttinä sekä pääekonomistina ja hänet on palkittu taloustieteen Nobel-

palkinnolla vuonna 2001 markkinainformaation epäsymmetrian vaikutuksia ana-

lysoivasta tutkimuksesta. John Dunningin toimittamassa artikkelikokoelmassa 
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Making Globalization Good – The Moral Challenges of Global Capitalism Stig-

litz esittää oman näkemyksensä siitä, kuinka tulevaisuuden kehityksen tulisi köy-

hissä maissa tähdätä ennen kaikkea yhteiskunnan transformaatioon. 

4.2.1 Kehityksen tukeminen strategiana 
Stiglitz kutsuu yhteiskunnan transformaatioon238 tähtäävää toimintaa uudeksi pa-

radigmaksi, jonka ominaispiirre on se, että kehitystä tarkastellaan enemmän stra-

tegiana kuin suunnitelmana, joka käytännössä taas tarkoittaa sitä, että strategia on 

avoin muutoksille ja sopeutuksille kunkin taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen 

ympäristön mukaan. Strategia saattaa olla suurpiirteisempi kuin aiemmin tehdyt 

suunnitelmat kehityksen aikaansaamiseksi, mutta sen päämäärä on paljon kunni-

anhimoisempi. Aikaisemmat pyrkimyksen kehityksen aikaansaamiseksi ovat Stig-

litzin mukaan johtaneet usein niin sanotun kaksoistalouden syntymiseen: monet 

projektit ovat olleet alueellisia menestyksiä, mutta niiden hyödyt eivät ole levin-

neet laajemmalle yhteiskuntaan vaan vaikutukset ovat jääneet paikallisiksi tai ly-

hytaikaisiksi.239 Uuden kehityksen paradigman tarkoituksena onkin löytää keino-

ja, jotka johtaisivat koko yhteiskunnan muutokseen.240 

Stiglitzin mukaan monet aiemmat kehitysstrategiat ovat epäonnistuneet sen 

vuoksi, että ne ovat keskittyneet miltei yksinomaan taloudellisiin kysymyksiin ja 

pitäneet kehityksen mittarina lähinnä bruttokansantuotteen kasvua. Stiglitz toteaa, 

että vaikka korkeampi bruttokansantuote auttaakin luomaan hyvinvointia yhteis-

kuntaan, se ei ole päämäärä sinänsä, vaan väline monien muiden tärkeämpien 

päämäärien saavuttamiseksi. Lisäksi monet muutokset yhteiskunnassa, joita pide-

tään myös kehityksen mittareina, ovat itse asiassa syitä bruttokansantuotteen kas-

vulle, eivätkä sen seurauksia.241 

Stiglitz kuvailee, kuinka monet taloustieteilijät ovat olleet eri mieltä siitä, 

kuinka resurssien jakautumista kehittyvissä maissa tulisi parhaiten ohjata, ja mikä 

rooli tässä ohjauksessa on valtiolla. Vasemmistoa edustavat pitävät suurimpana 

ongelmana markkinoiden epäonnistumista ja heidän mielestään valtion tulisi ottaa 

rooli siellä missä markkinat eivät toimi tai ne toimivat tehottomasti. Tämä näke-

mys oli vallalla erityisesti 1960-luvulla. Oikeistolaiset taloustieteilijät puolestaan 

pitävät valtiota ongelmien lähteenä. Mikäli markkinoiden toimintaa ei häirittäisi, 
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ne tuottaisivat parhaan mahdollisen ratkaisun resurssien kohdistamiseen. 1980-

luvulle tultaessa siirryttiin etsimään makrotason poliittisia ratkaisuja köyhien mai-

den ongelmiin ja Kansainvälinen valuuttarahasto sekä Maailmanpankki saivat 

tärkeän roolin toimia rahapoliittisten ja valtion taloutta tasapainottavien ratkaisu-

jen välittäjinä köyhille maille. Kehityksestä tuli lähinnä tekninen ongelma, johon 

haettiin teknisiä ratkaisuja. Taloustieteen lakien oletettiin toimivan automaattises-

ti, eikä ympäröivän yhteiskunnan osallistumista muutosten toteuttamiseen pidetty 

tärkeänä.242 

Monet viitteet historiasta kuitenkin osoittavat, että positiivisen kehityksen 

luomiseen tarvitaan muitakin kuin teknisiä ratkaisuja. Esimerkiksi kaupan vapaut-

taminen sääntelystä ei itsessään vielä takaa markkinoiden toimintaa yhteiskunnan 

hyväksi. Saman valtion sisällä on voinut tapahtua niin, että yhdellä alueella talous 

on kasvanut merkittävästi, mutta toinen osa on jäänyt talouskasvun ulkopuolelle. 

Lisäksi Neuvostoliiton tapaus käy Stiglitzin mukaan esimerkkinä siitä, kuinka 

talouspoliittisen mallin lisäksi valtion romahtamisessa oli ennen kaikkea kyse po-

liittisen, sosiaalisen ja moraalisen järjestyksen epäonnistumisesta. Nämä ulottu-

vuudet ovat hänen mukaansa välttämättömiä kestävän taloudellisen kehityksen 

taustalla ja niiden muodostumiseen tarvitaan nimenomaan koko yhteiskunnan 

transformaatiota suppeiden taloudellisten ratkaisujen sijaan.243 Toisaalta valtion 

omistus tai ohjaus taloudessa ei myöskään näytä historian valossa olevan esteenä 

talouskasvulle ja yhteiskunnan kehittymiselle. Siksi syitä onnistumisille ja epäon-

nistumisille on haettava kauempaa.244 

Uudenlainen strateginen kehitysajattelu poikkeaa sekä hengeltään että yksi-

tyiskohdiltaan olennaisesti siitä, mitä aikaisemmin suunnittelun kautta on ajateltu 

saatavan aikaan. Kun suunnittelun avulla voitiin tuottaa onnistuneita ja alueelli-

sesti vaikuttavia projekteja, ovat nämä strategisessa mielessä nähtävä itse asiassa 

epäonnistumisina, sillä ne eivät vaikuttaneet yhteiskuntaa muuttavasti eivätkä nii-

den tulokset myöskään olleet pysyviä.245 Tulevaisuudessa valtioiden ja kehitysyh-

teistyössä toimivien tahojen onkin etsittävä projekteja, jotka voidaan laajentaa ja 

monistaa koko yhteiskuntaan. Vain tällaiset projektit tulisi hyväksyä mukaan uu-

dessa kehitysstrategiassa.246 
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Kun koko yhteiskunnan transformaatio on kehitysstrategian päämääränä, 

asettaa se tiettyjä vaatimuksia sille missä työ kehityksen hyväksi on tehtävä ja 

kuinka avustusprosessi tulisi toteuttaa. Tärkeimpänä historiasta opittuna seikkana 

Stiglitz pitää sen myöntämistä, että todellista muutosta ei ole mahdollista tuoda 

ulkopuolelta. Kehityksen ytimessä tulee olla yksilöiden ajattelun muutos, eikä 

tähän voida ketään pakottaa vaan kaikenlainen muutokseen pakottaminen päinvas-

toin aiheuttaa usein muutosvastarintaa.247 Siksi kehitysstrategia tulee nähdä pitkän 

tähtäimen projektina, jossa painotetaan väestön koulutusta, päätöksentekoon osal-

listumista, uudistusten oikeudenmukaisuutta ja tasapuolisuutta sekä kestävien ra-

kenteiden luomista valtioiden kulttuuriseen ja poliittiseen järjestelmään.248 

Kun aikaisemmin kehitysstrategioissa on keskitytty ennen kaikkea taloudel-

lisen pääoman kasvattamiseen ja sen tehokkaampaan käyttöön köyhissä maissa, 

on Stiglitzin mukaan vähintään yhtä tärkeää painottaa sosiaalisen ja organisatori-

sen pääoman muodostamista ja kehittämistä. Tähän pääoman tyyppiin kuuluvat 

hänen mukaansa yhteiskunnan arvot sekä ne tahot, jotka muokkaavat arvojen 

muodostumista. Perinteisissä yhteiskunnissa on usein vahva sosiaalinen pääoma, 

mutta tämä pääoma on usein sen laatuista, että se saattaa hidastaa muutosten to-

teuttamista. Sen sijaan, että olemassa oleva sosiaalinen pääoma tuhottaisiin ja maa 

jätettäisiin moraaliseen tyhjiöön, kuten historiassa usein on tapahtunut, on heti 

muutosten alkuvaiheessa tärkeää keskittyä uuden moraalisen, aatteellisen ja eetti-

sen ympäristön luomiseen. Sosiaalista pääomaa ei voi kuitenkaan tuoda maahan 

ulkopäin vaan sen täytyy kehittyä maassa sen mukaan, kun kykyä ja halukkuutta 

muutosten omaksumiseen löytyy. Usein juuri sosiaalisen pääoman muotoutumi-

nen asettaa suurimmat rajoitteet transformaatioprosessin nopeudelle.249 Uuden 

moraalisen ympäristön muotoutuminen saattaa kestää kokonaisen sukupolven ja 

juuri tämän vuoksi kehitysstrategian tulee olla pitkän tähtäimen prosessi. Valtio ei 

Stiglitzin mukaan voi menestyä, jos sillä ei ole vahvaa ja selkeää eettistä ympäris-

töä, johon markkinat, julkinen sektori ja kansalaisyhteiskunta voivat kehittyä.250 

4.2.2 Analyysia ja vertailua Sachsin ja Easterlyn näkemyksiin 
Stiglitz haastaa sekä Sachsin että Easterlyn esitykset näkemyksillään siitä, kuinka 

laajamittaista muutosta kehitysajatteluun hänen mielestään tarvitaan sekä kyseen-
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alaistamalla puhtaasti taloudellisen lähestymistavan köyhyysongelmaan. Stiglitz 

haluaa tuoda esiin kehityksen taustalla olevia tekijöitä, jotka eivät ole suoraan 

taloudellisia, vaan jotka vaikuttavat kulttuurin, politiikan ja yksilöiden arvojen 

kautta yhteiskunnan kehitykseen. Sekä Sachs että Easterly ovat lähestyneet köy-

hyysongelmaa ensisijaisesti taloudellisesta näkökulmasta. Heidän tutkimuksensa 

vertailevat eri valtioiden bruttokansantuotteen kehitystä länsimaiden vastaavaan, 

ja he vetävät johtopäätöksensä valtioiden kehityksestä nimenomaan talouden kan-

nalta. Stiglitz tuo tähän ansiokkaan näkökulman todetessaan, että bruttokansan-

tuote on itse asiassa erilaisten poliittisten ja kulttuuristen seikkojen tuotos. Jos 

muutosta talouteen halutaan tuoda, tulee näihin muutoksen taustalla vaikuttaviin 

voimiin keskittyä aivan toisella tapaa kuin tähän asti on tehty.  

Vaikka Stiglitz näyttää olevan laajamittaisen strategisen lähestymistavan 

puolestapuhujana lähellä Sachsin ajatuksia, löytyy hänen esityksestään myös kri-

tiikkiä tähänastista kehityspolitiikkaa kohtaan. Sachsin mielestä oleellisinta erityi-

sesti köyhyysloukkuun juuttuneiden maiden auttamisen kannalta on keskittyä in-

vestointeihin, jotka edistävät usein maantieteen tai ilmaston aiheuttamien ongel-

mien ratkaisua. Vaikka Sachs haluaa suunnata näitä investointeja myös koulutuk-

sen kehittämiseen ja kehitykselle suotuisten yhteiskunnan rakenteiden luomiseen, 

painottaa hän silti enemmän teknisiä investointeja nimenomaan talouden alueelle. 

Hän näkee myös tärkeänä Kansainvälisen valuuttarahaston ja Maailmanpankin 

roolin tulevan kehityksen yhtenä mahdollistaja. Kuitenkin sekä Sachs että Easterly 

ovat Stiglitzin kanssa samoilla linjoilla siinä, että Kansainvälisen valuuttarahaston 

ajamat rakenteellisen sopeutuksen ohjelmat eivät ole edistäneet Afrikan asiaa, 

vaan ne ovat olleet liian yksipuolisia ja teknisiä ratkaisumalleja.251 

On kuitenkin huomionarvoista, etteivät Sachs tai Easterly varsinaisesti pai-

nota sosiaalista pääomaa ja kulttuuria kovinkaan tärkeinä kehitystä edesauttavina 

tai estävinä tekijöinä. Toki molemmilla on viittauksia aiheeseen yksittäisistä nä-

kökulmista käsin. Easterly esimerkiksi korostaa korruption vaikutusta yhteiskun-

nan ja talouden kehittymismahdollisuuksiin ja Sachsin erotusdiagnoosissa on yh-

tenä osa-alueena taloudellisen kehityksen esteenä olevien kulttuuristen esteiden 

analysointi. Heillä molemmilla vaikuttaa kuitenkin olevan enemmän kiinnostusta 

länsimaissa vallitsevia käsityksiä kuin Afrikan valtioiden kulttuuria kohtaan. Mo-

lemmat pyrkivät omasta näkökulmastaan käsin vaikuttamaan siihen, kuinka län-
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simaissa suhtaudutaan Afrikan köyhyysongelmaan ja minkälaisia ratkaisuja niihin 

esitetään. Afrikan rooli keskustelussa on tavallaan passiivisempi, vaikka Easterlyl-

lä tosin Etsijät ovat edelleen niitä, jotka tuntevat parhaiten paikalliset olosuhteet. 

Sachs ja Easterly eivät kuitenkaan näytä odottavan tai edellyttävän sitä, että afrik-

kalainen kulttuuri-ilmapiiri muuttuisi enemmän talouskasvua suosivaksi. Pikem-

minkin he olettavat, että talouskasvun myötä myös taloudelliset, poliittiset sekä 

kulttuuriset olosuhteen muuttuvat luonnollisesti, eikä niiden edistämiseksi varsi-

naisesti tarvitse nähdä vaivaa.  

Kritisoidessaan vaatimuksia hallinto- tai markkinauudistusten toteuttamises-

ta Easterly näyttää olevan enemmän sitä mieltä, ettei valtioiden sisäisiin olosuh-

teisiin tulisi puuttua liikaa. Tosin kritiikki osuu silloin enemmän nopeita muutok-

sia ajavaa taloudenhoitoa kuin Stiglitzin edellyttämää syvempää yhteiskunnan 

transformaatiota kohtaan. Vaikka transformaatio olisi laajamittaista ja voimak-

kaasti valtion sisäisiä rakenteita ja arvomaailmaa muokkaavaa, olisi se samalla 

kuitenkin pitkäjänteistä kehitystyötä, joka edellyttää paikallisen väestön osallis-

tumista päätöksentekoon ja yhteiskunnan muokkaamiseen. Siinä mielessä Easterly 

voisi luultavasti myös hyväksyä tämän tyyppisen kehityksen uuden paradigman. 

Muutosten tapahtuminen yhteiskunnan sisältä tai ruohonjuuritasolta käsin, on 

keskeinen näkökulma sekä Easterlyllä että Stiglitzillä. Sachs puolestaan painottaa, 

että vain kansainvälisillä järjestöillä on riittävä tietotaito ja riittävät resurssit on-

gelmien ratkaisemiseksi. 

4.3 Kehityksen etiikan historiaa 

4.3.1 Kehitys käsitteenä 
David M. Smith käsittelee kehityksen eettisiä ulottuvuuksia kirjassaan Moral 

Geographics – Ethichs in a World of Difference. Kehitystä voi hänen mukaansa 

tarkastella joko tilana tai prosessina. Kun kehityksestä puhutaan tilana, tarkoite-

taan yleensä väestön hyvinvoinnin tasoa. Kehityksen prosessista on puolestaan 

kyse silloin, kun käsitellään sitä, kuinka hyvinvointi saavutetaan, säilytetään tai 

kuinka sitä edelleen parannetaan. Nämä määrittelyt jättävät kuitenkin paljon tilaa 

kysymyksille muun muassa siitä, miten hyvinvointia voidaan mitata, voidaanko 

hyvinvointia ylipäätään vertailla maiden tai alueiden välillä vai tulisiko sitä tar-

kastella kulttuurisidonnaisena ilmiönä. Lisäksi kysymyksiä herättää hyvinvoinnin 

jakautuminen yksilöiden välillä, yhteisössä, valtiossa tai globaalilla tasolla. Tä-

män tutkielman kysymyksenasettelun kannalta olennaista lienee myös se, löytyy-
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kö kehityksen prosessinäkökulmaan jokin universaalisti toimiva malli, vai määrit-

tyykö kehitys prosessina vain kulttuurin tai lokaalin näkökulman kautta.252 

Kehityksen käsitteeseen liittyy olennaisesti muutos: kehityksen ajatellaan 

olevan aina muutosta kohti jotain parempaa, mutta käsitteenmäärittelyn kannalta 

tulisi pystyä arvottamaan, millainen muutos on tällaista positiivisen arvon luomis-

ta. Lisäksi tulisi pystyä vastaamaan siihen, tarkoittaako harkittu ja tarkoitukselli-

nen muutos aina muutosta kohti parempaa hyvinvoinnin kannalta, vai tulisiko 

kehityksen kannalta suosia spontaania muutosta suunnitelmallisuuden ja kontrol-

lin sijaan.253 Sachsin ja Easterlyn käymä keskustelu kehitysavun tulevaisuudesta 

ja maailman köyhimmän väestönosan elinolojen parantamisesta liittyy juuri tähän 

kysymyksenasetteluun. Sachs pitää välttämättömänä suunnitelmallista ja koordi-

noitua kehitysapua, jotta maailman köyhimmät voivat vapautua köyhyysloukusta. 

Easterly puolestaan kannattaa nimenomaan spontaaneja, paikallisista olosuhteista 

nousevia ratkaisuja ja suhtautuu varsin kriittisesti kattavien suunnitelmien toimi-

vuuteen. 

4.3.2 Kehitysavun perustelujen historiaa 
Seuraavassa käyn läpi kehityksen etiikkaan liittyvää keskustelua 1960-luvulta 

lähtien Smithin esityksen mukaan. Walter Rostow teki tunnetuksi edelleen kehi-

tykseen liittyvän keskustelun keskiössä vaikuttavan käsityksen kehityksestä talou-

dellisen kasvun tasoina. Sen mukaan edistys on lähestulkoon väistämätöntä, ja se 

ilmenee lineaarisesti perinteisen yhteiskunnan muutoksena ja liikkeellelähtönä 

kohti massakulutusyhteiskuntaa. Tärkeänä mahdollistajana tässä prosessissa ovat 

suurkaupunkien ytimet, joissa talouskasvu lähtee käyntiin ja joista taloudellinen 

hyvinvointi vähitellen valuu eteenpäin (trickle-down effect) ympäröivään yhteis-

kuntaan. Tämän prosessin myötä alueelliset erot elintasossa niin lokaalissa kuin 

globaalissakin mittakaavassa katoavat vähitellen.254 

Kehityksessä ei nähty olevan sovittamattomia ristiriitoja kehittyneiden ja 

kehittymättömien valtioiden tai sosiaaliryhmien intressien välillä. Moderni nähtiin 

yksiselitteisesti hyvänä sekä perinteinen pahana ja kehittyminen tarkoitti käytän-

nössä samaa kuin länsimaalaistuminen. Kuten Rostow’n kirjan alaotsikko A Non-

communist Manifesto255 vihjaa, perustui tämä ortodoksinen näkökanta taloudelli-
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sen kasvun tasoista kapitalistisen järjestelmän myötä syntyvälle luonnollisen talo-

uskasvun prosessille, vastakohtana sosialistiselle suunnitelmataloudelle.256 

Tämä vakiintunut näkemys on myöhemmin haastettu muun muassa riippu-

vuusteorian myötä. Riippuvuusteorian mukaan köyhien maiden ja alueiden alike-

hittyneisyys (underdevelopment, huom. vrt. undevelopment) johtuu niistä raken-

teellisista riippuvuussuhteista, joita kehittyneiden ja alikehittyneiden alueiden 

välillä vallitsee.257 Alikehittyneisyys ei siten johdu ensisijaisesti siitä, että näillä 

alueilla olisi jääty jälkeen taloudellisesta kasvusta, vaan nämä alueet ovat olleet 

länsimaille halpojen resurssien, raaka-aineiden ja työvoiman lähteitä eikä niille 

ole annettu mahdollisuutta osallistua kansainväliseen kaupankäyntiin oikeuden-

mukaisilla ehdoilla.258 Vakiintuneen kehityksen mallin kritiikki nousi myös niistä 

käytännön havainnoista, joiden mukaan kehitystä ei tapahtunutkaan tasapuolisesti. 

Lisäksi vakiintuneen mallin taustalla olevat arvovalinnat huomioivat yksipuolises-

ti vain modernisaation edut, mutta jättivät sen haitat huomioitta.259 

Oikeudenmukaisuudesta ja tasapuolisesta tulonjaosta tulikin ensisijainen 

moraalinen normi uuden kehityksen paradigman taustalla. Muun muassa Kan-

sainvälisen työjärjestön ILO:n vuoden 1976 Maailman Työllisyys -konferenssiin 

muotoilemat perustarpeiden määritelmät ovat tämän paradigman muutoksen il-

mentymä.260 Kuitenkin kolmannen maailman eliitti suhtautui ristiriitaisesti tulon-

jaon oikeudenmukaistamiseen keskittyvään kehitykseen, koska heille kasvu itses-

sään olisi ollut tärkeämpi kuin hyvinvoinnin tasaisempi jakautuminen. Myöhem-

min kehityksestä käytävään keskusteluun liittyi vielä näkemys siitä, että talous on 

kytköksissä myös muihin yhteiskunnan osa-alueisiin ja vaihtoehtoiset kehityksen 

mallit saivatkin usein etuliitteen ”sosiaalinen” kuvaamaan sitä, että elämiseen liit-

tyy myös monia muita aspekteja, kuin mitä taloudellisen kasvun myötä voidaan 

saada aikaan. 261 

Kehityksen ympärillä käyty keskustelu on alun alkaen perustunut ajatuksel-

le, että ihmisten perustarpeiden täyttäminen, elinolojen parantaminen ja teollistu-

neiden maiden matkiminen modernisaation edistämisessä ovat kehityksen ytimes-

sä. 1970-luvulla modernisaatio ihanteena asetettiin kyseenalaiseksi ja kehityksen 

tuli vastata myös vaatimuksiin ekologisesta kestävyydestä, kansalaisyhteiskunnas-
                                                 
256 Smith 2000, 159; Rostow 1960, 225-27 
257 Smith 2000, 159 
258 Ferraro 2008, 58-64 
259 Smith 2000, 159 
260 Emmerij 2010, 1 
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ta huolehtimisesta ja paikallisesta autonomiasta. 1980-luvulle tultaessa keskuste-

lussa luovuttiin keynesiläisestä taloustieteellisestä ajattelusta ja kuva hyvinvointi-

valtiosta muodostettiin uudelleen. Valtion sijaan ratkaisuja haettiin yksityiseltä 

sektorilta ja markkinoiden vapaasta toiminnasta ja tällöin mukaan tulivat myös 

Maailmanpankki ja Kansainvälinen valuuttarahasto rakenteellisen sopeuttamisen 

ohjelmineen (structural adjustment programs). Samalla alettiin vaatia paikallisen 

väestön valtuuttamista, päätöksentekoon osallistumista ja erityisesti naisten oike-

uksien ja aseman vahvistamista. Tähän kirjavaan historiaan perustuen 1990-

luvulla onkin kyseenalaistettu valtion suunnitteluun perustuva käsitys kehityksestä 

yhdessä monien muiden modernisaatioon liittyvien oletusten kanssa.262 

4.3.3 Länsimaiden velvollisuudet 
Smith painottaa, että kaiken monitahoisen keskustelun keskellä juuri eettisyys 

säilyy keskeisenä kaikessa kehityksen problematiikkaan pureutuvassa tutkimuk-

sessa ja esittelee vielä yhden tutkijan muotoilun eettisestä kehitysajattelusta. 

Stuart Corbridge263 esittää, että valtavirran ajattelun mukaan taloudellisen kasvun 

ja inhimillisten olosuhteiden paranemisen välillä vallitsee positiivinen riippuvuus. 

Sen vuoksi kehittyneemmillä mailla on jonkinlainen kyky ja samalla vastuu saada 

aikaan taloudellista kasvua ja siten niillä on myös velvollisuutensa köyhiä maita 

kohtaan. 

Tämä valtavirran ajattelu on haastettu kahdelta suunnalta, joita Corbridge 

nimittää uusoikeistolaisuudeksi ja jälkivasemmistolaisuudeksi (The New Right, 

the Post-Left ). Uusoikeistolaisuuden mukaan eriarvoisuus maailmassa ei oikeas-

taan ole väärin ja tarkoituksellisesti suunniteltu kehitys on tehotonta ja heikentää 

omavaraisuutta ja ihmisten henkilökohtaista vastuuta; sillä voi olla tuhoisia vaiku-

tuksia talouteen pitkällä aikavälillä. Jälkivasemmistolaisuus puolestaan väittää, 

että kehityspolitiikka on vain imperialismin jatketta ja tämä suuntaus vaatii, että 

kehitykseen tähtäävien toimien oikeutuksesta ja moninaisuudesta pitävät huolta 

ne, joita toimet koskevat. Nämä kaksi suuntausta haastavat perinteisen kehitys-

ajattelun ja nostavat keskiöön sen eettisen ja moraalisen oikeutuksen.264 

Easterlyn ajattelussa on havaittavissa juonteita näistä molemmista, valtavir-

ran kehitysapustrategiaa kritisoivista suuntauksista. Sachs puolestaan näyttää 
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edustavan Corbridgen kuvaamaa valtavirtaa, joka tunnustaa kehittyneiden maiden 

vastuun köyhiä kohtaan. Easterly ei tosin väitä uusoikeistolaisuuden mukaan, että 

eriarvoisuudelle ei tarvitsisi tehdä mitään. Hän päinvastoin pitää häpeällisenä sitä, 

että edelleen maailmassa vallitsee syvä kuilu länsimaiden ja maailman köyhimpi-

en osien välillä.265 Easterly kuitenkin katsoo, että vapaan markkinatalouden vah-

vistaminen ja markkinoiden toiminnan turvaaminen on paras keino talouskasvun 

edistämiseksi. Hän yhtyy myös ajatukseen siitä, että suunnittelemalla taloutta ei 

saada kasvuun, vaan talouden ja yhteiskunnan rakenteiden monimutkaisuuden 

vuoksi suunnittelulla on mahdotonta luoda tehokkaita ratkaisuja. Easterlyn esittä-

mä kritiikki Kansainvälisen valuuttarahaston rakenteellisen sopeutuksen ohjelmia 

kohtaan on hyvä esimerkki tästä ajattelusta. Hänen mielestään Kansainvälinen 

valuuttarahasto on hyvistä aikomuksista huolimatta saanut enemmän pahaa kuin 

hyvää aikaan niissä maissa, joissa se on päässyt vaikuttamaan talouden rakentei-

siin. 

Easterlyn ajattelun keskeisimpänä taustaoletuksena on, että kunkin maan tai 

alueen omat asukkaat pystyvät parhaiten näkemään ne keskeiset kehitystarpeet ja 

keinot niiden aikaansaamiseksi, jotka koskettavat kyseistä aluetta. Tässä ulkopuo-

lisilla voi olla korkeintaan ohjaajan ja virikkeiden antajan rooli, ja tehokkaimmil-

laan kehitysapu on silloin kun paikalliset itse kantavat tästä vastuun. Länsimaiden 

moraalinen velvollisuus on siten astua syrjään niistä asemista, joista ne ovat tähän 

asti ohjanneet maailman köyhimpien osien ja erityisesti Afrikan mantereen kehi-

tystä. Easterly ajaa lähtökohdiltaan tasa-arvoisen maailmankatsomuksen ottamista 

mukaan myös kehitysapukeskusteluun. Myös Moyon mielestä afrikkalaisten tulisi 

ottaa itse vastuu oman maanosansa kehittämisestä, samoin kuin Aasiassa on ta-

pahtunut, sillä tämä olisi kehitystä edistävämpi ja tuottavampi ratkaisu, kuin avus-

tusten varassa eläminen.266  

Sachs edustaa perinteisempää kantaa, jonka mukaan länsimailla on velvolli-

suutensa köyhiä kohtaan. Tämä velvollisuus perustuu yksinkertaisimmillaan aut-

tamisen mahdollisuuden olemassaoloon: länsimailla ja niistä erityisesti Yhdysval-

tojen rikkaimmalla väestönosalla on käytössään varallisuutta niin paljon, että tästä 

olisi Sachsin mielestä helppo jakaa niille, joilta puuttuu päivittäinen elanto. Anta-

matta jättäminen olisi moraalitonta ja itsekästä. 

                                                 
265 Easterly 2006, 4-5 
266 Moyo 2009, 47, 144 



67 
 

 
 

Sachsin ajama maailmanlaajuinen tulonjaon tasaaminen edellyttää tietysti 

sitä, että rahan siirtäminen rikkailta köyhille todella auttaisi köyhien asiaa ja tällä 

puututtaisiin asioihin, jotka köyhien itsensä kannalta ovat merkittäviä. Lähtökoh-

taisesti ajatus kuulostaa hyväksyttävältä. On kuitenkin tilanteita, joissa rahansiir-

roilla voi olla myös piileviä negatiivisia vaikutuksia. Karrikoituna esimerkkinä 

Moyo esittää moskiittoverkkoja valmistavan yrittäjän Afrikassa, joka työllistää 

tehtaassaan kymmenen henkilöä. Kun länsimaista saapuu rahasumma, jonka avul-

la hankitaan moskiittoverkot sadalletuhannelle, loppuvat tältä tehtaalta työt. Sa-

malla tehtaan työntekijät jäävät työttömiksi, mikä puolestaan vaikuttaa heidän 

suurten perhekuntiensa elämään. Näin alkuperäinen hyvä tarkoitus, joka avustuk-

sen takana on ollut, onkin vaikeuttanut monien paikallisten elämää.267 

Kaikkein köyhimpien päivittäisessä elämässä haasteeksi muodostuu inhimil-

listen perustarpeiden tyydyttäminen. Perustarpeista keskusteltaessa viitataan usein 

Kansainvälisen työjärjestön ILO:n raporttiin vuodelta 1976, jossa perustarpeet 

määriteltiin seuraavasti: Yhtäällä ne koostuvat tietyistä välttämättömyyshyödyk-

keistä, kuten riittävästä ravinnosta, asunnosta ja vaatetuksesta. Toisaalta perustar-

peisiin kuuluvat erilaiset palvelut, joita tulisi olla tarjolla koko yhteisölle, kuten 

puhdas juomavesi, viemäröinti, terveydenhuolto sekä julkinen liikenne.268 

Näiden perustarpeiden toteutumisella tulonjaon vaatimista onkin periaat-

teessa helppo perustella. On kuitenkin aiheellista vielä pohtia, kenen määritelmän 

mukaan näiden tarpeiden riittävyyttä tarkastellaan ja kuka päättää, mitkä toimet 

köyhien auttamiseksi on toteutettava ja mitkä ei. Smith nostaa esiin köyhyyden tai 

perustarpeiden määrittelyn suhteellisuuden viitatessaan Friedmannin269 ajatteluun, 

jonka mukaan köyhiin maihin ei voida vaatia elintasoa, jota länsimaissa pidetään 

perustarpeina, koska tähän ei ensinnäkään olisi varaa eikä se myöskään olisi ym-

päristön kannalta kestävä ratkaisu.270 

Sachsin ajattelun ansiona voidaankin pitää sitä, että hän huomioi erityisesti 

kirjassaan Common Wealth kehityksen ekologisen puolen, kun taas Easterly ei 

tätä osa-aluetta käsittele lainkaan. Sachs pitää tärkeänä kasvavia panostuksia uu-

denlaisen ympäristöystävällisen teknologian kehittämiseen. Hänen mielestään 

teknologian kehityksen kautta on mahdollista saavuttaa talouskasvua niin, ettei 

maapallon resursseja käytetä kestämättömällä tavalla. Easterlyn markkinaehtoi-
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suuteen perustuvan ajattelun heikkous piileekin ehkä juuri tässä kysymyksessä, 

sillä ilman valtioiden tai kansainvälisten toimijoiden yhteistyötä ja myötävaikut-

tamista, markkinoilla itsessään ei ole kannustimia toimia niin, että luonnonvaroja 

tai muita niukkoja resursseja, kuten puhdasta juomavettä tai saasteetonta ilmaa, 

riittää myös tuleville sukupolville. 

4.4 Kehitysavun moraalinen perustelu 

4.4.1 Auttamisen etiikkaa 
Kun julkisuudessa arvioidaan virallisen kehitysavun merkitystä, kuulee usein sa-

nottavan, että on tärkeämpää ensin pitää huolta lähellä olevista köyhistä kuin ja-

kaa rahaa ulkomaille. Monet asettavat omassa maassa tai maanosassa asuvat köy-

hät etusijalle, kun päätöksiä rahan jakamisesta valtion budjeteista tehdään. Nämä 

lähellä asuvat huono-osaiset ovat köyhiä suhteessa länsimaiden yleiseen elin-

tasoon, mutta eivät välttämättä köyhiä absoluuttisessa mielessä, eli perustoimeen-

tulo on heillä jollain tavoin turvattu. Peter Singer271 arvioi tämän ajattelutavan 

perusteita ja merkitystä suhteessa siihen yleisesti hyväksyttyyn käsitykseen, että 

ihmiset ovat yhtä arvokkaita ja tasavertaisia kansallisuudesta, rodusta tai asuin-

paikasta riippumatta. Hänen mielestään tälle valikoivalle ja lähellä olevia suosi-

valle ajattelutavalle tulisi löytyä selkeät perusteet.272 

Singerin mukaan ei pitäisi olla väliä sillä, onko kuoleva henkilö kilometrin 

vai 10 000 kilometrin päässä. Jos jollakulla on esimerkiksi mahdollisuus pelastaa 

hukkuva lapsi, niin silloin on moraalisesti oikein tehdä niin. Singerin mukaan tä-

mä on periaate, jonka ihmiset yleisesti hyväksyvät, kun esimerkki annetaan henki-

löstä, jota voidaan auttaa konkreettisesti vaikkapa nostamalla hänet ylös vedestä. 

Mutta kun esimerkkiä laajennetaan koskettamaan myös nälkään tai ripuliin kuole-

vaa lasta Afrikassa, yhtä monet eivät enää pidä tätä yleisenä moraalisääntönä. 

Vaikka välimatka itsessään ei ole se, mihin tässä tapauksessa vedotaan, ovat mo-

net kuitenkin sitä mieltä, että velvollisuus auttaa läheisiä ihmisiä, ensin perheenjä-

seniä ja sitten yhteisön jäseniä ja oman maan asukkaita, on suurempi kuin velvol-

lisuus auttaa täysin tuntemattomia ihmisiä toisessa maanosassa. Singer pitää kui-

tenkin puolueettomuutta yhtenä moraalisen toiminnan perusperiaatteena, jota vas-

taan tällainen läheisten suosiminen uhkaa nousta. Puolueettomuus vaatii sitä, että 

                                                 
271 Peter Singer on australialainen filosofi, joka on tullut tunnetuksi erityisesti eläinoikeusliikkeen 
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jokaiselle ihmiselle turvataan oikeus elämään.273 Vaikka tietty puolueellisuus on 

perusteltavissa lähisuhteiden hoitoon liittyvällä vastuulla, ei Singerin mielestä sen 

taakse voida kokonaan kätkeytyä, kun puhutaan maailman köyhien auttamisesta ja 

siitä, kenen vastuulla näiden ihmisten elintason kohentaminen on.274 

Singer myös torjuu väitteet siitä, että kehitysapu olisi tähän asti ollut hyödy-

töntä ja että avustusten antaminen voitaisiin kyseenalaistaa sen takia, ettei rahan 

perille menosta voida mennä takuuseen. Hän myöntää, että Moyonkin esiin tuoma 

Kongon tapaus on ollut esimerkki siitä, kuinka maalle annettu kehitysapu on pää-

tynyt väärään tarkoitukseen. Hän kuitenkin sanoo, että monista virheistä on ajan 

saatossa opittu ja nyt tiedetään paremmin mikä kehitysavussa toimii ja mikä ei. 

Siksi köyhien kannalta olisi traagista, että kehitysavusta luovuttaisiin nyt, kun 

oppimista on tapahtunut ja apu on tuloksellisinta sen historian aikana. Singer lisää 

vielä, että suurimpia avustuksia antavat maat, kuten Yhdysvallat, Ranska ja Japa-

ni, ovat tähän mennessä kohdentaneet avustuksensa niihin maihin, joiden kehit-

tymisestä näillä on jollain tavoin omaa etua. Siten avun kohdentumista ja tehok-

kuutta köyhyyden poistamisessa ei vielä ole toden teolla koeteltu.275 Singer tukee 

siten vahvasti virallisen kehitysavun tärkeyttä ja samalla myös jokaisen länsimai-

sen yksilön vastuuta köyhyyden poistamisessa.276 

4.4.2 Argumentaation soveltaminen Sachsin ja Easterlyn esi-
tyksiin 

Tuoreemmassa teoksessaan The Life You Can Safe, Singer esittelee päättelyket-

jun, jonka avulla kehitysavun välttämättömyyttä voidaan perustella. Singerin ar-

gumentaation premissit ovat seuraavat: (1) Kuoleminen nälkään tai lääkityksen 

puutteeseen on paha asia. (2) Jos vallassasi on estää jotain pahaa tapahtumasta, 

ilman että uhraat itse mitään yhtä tärkeää, on väärin jättää tekemättä niin. (3) Lah-

joittamalla avustusjärjestöille voit estää kärsimystä sekä estää ihmisiä kuolemasta 

nälkään tai lääkityksen puutteeseen, ilman että uhraat itse mitään yhtä tärkeää. 

Tästä Singerin mukaan voidaan päätyä johtopäätökseen: Jos et anna lahjoituksia 

avustusjärjestöille, teet väärin. 277 

Samantyyppinen eettinen argumentointi voidaan löytää myös Sachsin ajatte-

lusta. Hänen kirjoituksissaan on painotettu länsimaisten valtioiden hallitusten ja 
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erityisesti Yhdysvaltojen vastuuta, vaikka lopulta myös Sachsin mielestä sama 

vastuu koskettaa jokaista länsimaista ihmistä. Singerin esittelemän argumentoin-

nin heikoin kohta, johon myös Easterly, Moyo ja muut kehitysapukriitikot tarttu-

vat, on kuitenkin sen kolmas premissi. Mikäli lahjoitukset avustusjärjestöille eivät 

estä kärsimystä tai nälkäkuolemia, ei antamisesta pidättäytymistä voida suoraan 

pitää vääränä. Suurimmat ongelmat tässä kehitysapukeskustelun arvioinnissa liit-

tyvät juuri kehitysavun tehokkuuden mittaamiseen ja todentamiseen. Mikäli kehi-

tysavun virallisia suosituksia noudattamalla (0,7 prosenttia bruttokansantuottees-

ta) ei pystytäkään toteuttamaan niitä parannuksia, joita Sachs ja Vuosituhattavoit-

teet ajavat takaa, murenee argumentointi nopeasti. Jotta tämän väitteen voitaisiin 

todentaa, olisi kehitysavun piirissä toimivien löydettävä yhteiset mittarit, joiden 

perusteella tuloksia voitaisiin objektiivisesti arvioida. 

Vaikka Easterlyn ja Moyon ajattelu perustuu ennen kaikkia tämän tehok-

kuusnäkökulman kyseenalaistamiseen, on heillä myös toinen argumentti, jonka 

perusteella kritiikkiä virallista kehitysapua kohtaan esitetään. Tämä kritiikki nou-

see vastakkainasettelusta länsimaat vastaan muu maailma ja siinä kyseenalaiste-

taan länsimaiden tietotaito ja asiantuntijuus köyhien maiden ongelmien selvittämi-

seksi. Heidän mielestään länsimaat käyttävät hyväksi taloudellista asemaansa ja 

ajavat kehitysmaissa ennen kaikkea omaa etuaan, eivätkä todellisuudessa ole kiin-

nostuneita köyhien maiden elintason kohottamisesta. Vaikka joillakin tahoilla 

olisikin vilpitön halu auttaa, on suuri osa ponnisteluista tehottomia, koska paikal-

lisia oloja ei tunneta, eikä siten tiedetä millä tavoin köyhyyttä voitaisiin poistaa. 

Näiden toimenpiteiden seurauksena, olkoot niiden motiivit sitten itsekkäitä tai ei, 

vaikutetaan köyhien valtioiden herkkään taloudelliseen ja sosiaaliseen dynamiik-

kaan niin, että luonnolliset kasvua kannustavat mekanismit eivät pääse toimimaan. 

Ulkopuolelta tulevat avustukset halvaannuttavat paikallisen väestön pyrkimykset 

kehittyä ja siksi koko kehitysapuajattelun taustalla olevat ennakkoasetelmat ovat 

vääriä ja johtavat vääränlaiseen riippuvuussuhteeseen autettavien ja auttajien vä-

lillä. 

Singerin argumentaatiota tulisikin vielä jatkaa ainakin neljännellä premissil-

lä tai kolmatta premissiä tulisi muokata, jotta se olisi pätevä myös kehitysapuun 

kriittisemmin suhtautuvien näkökulmasta: ”Avustusjärjestöjen toiminta ei vaaran-

na tulevaisuudessa suuremman ihmismäärän asemaa ja terveydentilaa maailman 

köyhimmissä maissa, kuin mitä avustusten kautta voidaan nyt pelastaa”, tai ”avus-

tusjärjestöjen toiminta ei vaaranna maailman köyhimpien maiden kehitystä niin, 
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että auttamalla ihmisiä nyt heikennetään paikallista kehitystä, joka parantaisi pal-

jon suuremman ihmismäärän olosuhteita tulevaisuudessa”. Tässäkin argumentaa-

tiossa on ongelmansa. Voidaan varsin perustellusti kysyä, onko oikein uhrata ih-

mishenkiä nyt, jos sen avulla voidaan edistää valtioiden tulevaisuuden kehitystä. 

Entä kuka pystyy aukottomasti määrittelemään sen, mitkä toimet ovat endogeeni-

sen kasvun tulppia ja mitkä taas kannattelevat talouksia sortumasta. 

4.5 Johtopäätöksiä 

4.5.1 Kehitysapukeskustelun taso 
Kehitysapukeskustelun analysoimisen tekee ongelmalliseksi se, että molemmilla 

puolilla vedotaan erilaisiin tutkimuksiin, joissa on pyritty arvioimaan kehitysavun 

tuloksellisuutta. Koska valtioiden tai maanosien taloudellinen ja sosiaalinen kehi-

tys on kuitenkin varsin monitahoinen kokonaisuus, on tällaiseen tutkimukselliseen 

aineistoon vetoaminen hyvin haastavaa. Ensinnäkin on vaikea määritellä sitä, 

kuinka eri tutkimukset ovat vertailukelpoisia keskenään. Tutkimusten metodolo-

giassa ja tutkimusaineistoissa voi olla suuriakin eroavaisuuksia, vaikka ne eivät 

tule missään vaiheessa ilmi. Toiseksi lienee lähes mahdotonta erotella täysin sitä, 

mikä vaikutus joillakin YK:n tai Maailmanpankin projekteilla on ollut maan kehi-

tykselle ja mitkä tekijät ovat seurausta maailmanlaajuisesta tai paikallisesta kehi-

tyksestä, joka olisi toteutunut näistä toimista huolimatta. Kolmanneksi, on vaikea 

myös arvioida sitä, mitä olisi tapahtunut, jos näitä ulkopuolisia tahoja ei olisi vii-

meisten vuosikymmenien aikana ollut vaikuttamassa esimerkiksi Afrikan kehityk-

seen. 

Tämä tutkimuksellisesti kartoittamaton alue on omiaan lisäämään keskuste-

lua, jota tässä tutkielmassa on pyritty jäsentämään. Keskustelu siitä, mikä kehitys-

avussa ja köyhyyden poistamisessa toimii ja mikä ei toimi, on pohjimmiltaan tyh-

jentynyt arvioimaan sitä, voivatko länsimaat ulkopuolisina auttaa maailman köy-

himpiä alueita nousemaan ulos köyhyydestä vai eivät. Se, kumman kannan tässä 

keskustelussa kukin ottaa, riippuu pitkälti siitä, kuinka positivistinen käsitys län-

simaisen talousjärjestelmän toimivuudesta ja toisaalta kansainvälisten järjestöjen, 

kuten YK:n ja Maailmanpankin osaamisesta kullakin on. 

Kehitysavun tehokkuuden arviointi ylipäätään on osa-alue, johon käsitteis-

töä ja metodologiaa tarvitaan lisää. Jan Willem Gunning vertaa nykyistä keskuste-

lun tasoa 1800-luvun alun käsityksiin koleran leviämisestä ja ehkäisystä. Tällöin 

monet lääketieteestä täysin tietämättömät esittivät omia käsityksiään ongelman 
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ratkaisemiseksi. Vasta lontoolainen lääkäri John Snow ymmärsi yhteyden kole-

raan sairastuneiden asuinalueen ja heidän käyttämän juomaveden lähteen välillä. 

Kun alueilla alettiin käyttää puhdasta juomavettä, myös koleratartunnat vähenivät 

merkittävästi. Samaa metodologiaa ja analyyttisyyttä kaivataan Gunningin mu-

kaan myös kehitysapukeskusteluun. Vielä edelleen voi olla niin, että rocktähdet 

tai muut julkisuuden henkilöt vaikuttavat enemmän kehitysavusta käytyyn keskus-

teluun kuin akateeminen arviointi siitä, mikä kehitysavussa toimii ja mikä ei.278 

On vaikea myös päästä käsiksi siihen, kuinka kirjoittajat käsittelevät omaa 

lähdeaineistoaan. Olennaista aiheen käsittelyn kannalta olisi hahmottaa, nousevat-

ko kirjoittajien käsitykset aidosti lähdeaineistosta, tutkimuksista ja niiden tulkin-

nasta, vai ohjaavatko kirjoittajien omat ennakkokäsitykset asioista heitä niiden 

tutkimusten äärelle, jotka tukevat heidän omaa näkökulmaa. Tämän tutkiminen on 

kuitenkin haasteellista, sillä sekä Sachs että Easterly jättävät yllättäen lähteensä 

pimentoon varsin kriittisissä kysymyksissä. Esimerkiksi käsitellessään köyhyys-

loukkua Easterly vetoaa ekonomisti Angus Maddisonin tilastoihin vuosilta 1950 - 

2001.279 Easterlyn kirjan nooteissa ei kuitenkaan löydy viittausta kyseiseen tutki-

mukseen tai tilastoon, vaikka lähteen tarkastelu olisi ollut äärimmäisen tärkeä 

köyhyysloukkuilmiön kriittisen ja monipuolisen arvioinnin kannalta.280 

4.5.2 Jäsennys ja yhteenveto Sachsin ja Easterlyn ajattelusta 
Taulukossa 1 on hahmoteltu Sachsin ja Easterlyn käsityksiä tässä tutkielmassa 

esiin nousseista teemoista tutkielman päälähteiden valossa. Kategorisoinnissa on 

käytetty apuna neljännessä luvussa käsiteltyä kirjallisuutta varsinaisen lähdekirjal-

lisuuden ulkopuolisen näkökulman lähteenä. Keskeisemmät keskustelun aiheena 

olleet kysymykset liittyivät kirjoittajien näkemyksiin kehitysavun taloustieteelli-

sen tarkastelun tasosta, korruption roolista kehitysavun toimivuudessa tai toimi-

mattomuudessa, millä tasolla apua tulisi organisoida ja suunnitella sekä kehityk-

sen ekologiasta ja moraalisista perusteista. Lisäksi analysoin vielä kerran köy-

hyysloukkukäsitettä sekä uutena näkökulmana pyrin luomaan käsityksen Sachsin 

ja Easterlyn ihmiskuvasta heidän esitystensä taustalla. 

. 

                                                 
278 Gunning 2006, 147-148 
279 Easterly 2006, 34 
280 Vastaava esimerkki Sachsilta esiteltiin luvussa 2.1.5 
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Taulukko 1  Sachsin ja Easterlyn käsitykset jaoteltuna teemoittain 

 Ratkaisujen 
taso 

Ihmiskuva Avun organi-
sointi 

Köyhyysloukku Korruptio YK:n rooli Avustamisen 
moraali 

Ekologisuus 

Sachs Makrotalous- 
tieteellinen 

Optimistis-
humanistinen 

Kansainvälinen 
yhteistyö vält-
tämätöntä 

Pitävästi perus-
teltu selitys 
sille, miksi jot-
kut valtiot eivät 
voi nousta köy-
hyydestä ilman 
ulkopuolista 
apua 

Ei vaikuta merkit-
tävästi köy-
hyysongelman 
käsittelyyn 

Byrokratiaa kar-
sittava, mutta 
tärkeä mahdol-
listaja yhteis-
työn koor-
dinoinnissa 

Länsimailla 
velvollisuus ja 
kyky toimia 
köyhimpien 
hyväksi 

Huomioi kes-
tävän kehityk-
sen vaatimalla 
lisää inves-
tointeja kehi-
tyksen mah-
dollistaan tut-
kimukseen 

Easterly Mikrotalous-
tieteellinen 

Pessimistis-
pragmaattinen 

Alhaalta ylös-
päin nousevat 
ratkaisut 
toimivimpia 

Ilmiön olemas-
saoloa ei ole 
riittävän aukot-
tomasti todistet-
tu 

Kehitysapu itses-
sään lisää, merkit-
tävä tekijä avun 
toimivuuden taus-
talla 

Luovuttava uto-
pistisista tavoit-
teista ja keski-
tyttävä pienem-
pien osa-
alueiden ratkai-
semiseen 

Länsimaiden 
on ulkopuoli-
sina astuttava 
syrjään ja 
luovutettava 
omistajuus 
kehityksestä 
paikallisille 

Ei käsittele 
aihetta 
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Kirjoittajien näkemyksissä voi löytää karkean eroavaisuuden siinä, miltä ta-

solta ratkaisuja köyhyysongelmaan lähdetään hakemaan. Makrotaloustieteellisellä 

tasolla kehitystä tarkastellaan talouskasvun, julkistalouden ja maailmankaupan 

kehittymisen kautta valtioittain tai maanosittain. Mikrotaloustieteessä kehityksen 

keskiössä ovat taas yksityiskohtaisemmat ratkaisut koulutuksen, terveydenhuollon 

tai sosiaalisten ongelmien käsittelemiseksi.281 Sachsilla ja Easterlyllä nämä mene-

vät osin päällekkäin: Easterly hakee selityksiä myös yleisten kasvuteorioiden 

kautta ja toisaalta Sachs pitää tärkeänä erilaisten ratkaisujen testaamista käytän-

nössä muun muassa maanviljelyn tai terveydenhuollon tehostamiseksi. Kuitenkin 

yleistäen voidaan sanoa Sachsin edustavan makrotason lähestymistapaa kehitys-

apukeskusteluun, kun taas Easterly näkemyksen mukaan on tuloksellisempaa kes-

kittyä yksityiskohtaisempiin ongelmiin, sillä niihin on helpompi löytää toimivat 

ratkaisut. 

Sachsin ajattelusta huokuu vahva usko yhteistyön mahdollisuuksiin ja ih-

miskunnan kykyyn rakentaa yhteistä tulevaisuutta käsillä olevien ongelmien kriit-

tisyydestä ja haastavuudesta huolimatta. Hänellä on optimistinen käsitys tulevai-

suuden mahdollisuuksista, vaikkakin poliittisen tahdon puute uhkaa heittää varjon 

köyhyyden poistamiseksi välttämättömän yhteistyön aikaansaamisen ylle. Kuvaan 

tässä itse Sachsin edustamaa ihmiskuvaa siten optimistishumanistiseksi. Easterlyn 

ajattelua kuvaa mielestäni paremmin termi pessimistispragmaattinen. Easterly 

näkee kansainvälisen yhteistyön taustalla enemmän ongelmia kuin mahdollisuuk-

sia, koska hänen mielestään kehitysavun piirissä toimivat henkilöt eivät ole riittä-

vän kyvykkäitä käsittelemään niin monitahoisia ongelmia, kuin mitä köyhyyden 

poistamiseen liittyy. Monimutkaisiin riippuvuussuhteisiin ei ole hänen mielestään 

inhimillisesti mahdollista löytää kokonaisvaltaista ja kaiken kattavaa ratkaisua 

vaan ongelmia tulee lähestyä käytännöllisemmin, yksi asia kerrallaan. Sachs pitää 

samoin käsillä olevia ongelmia laajoina ja monimutkaisina, mutta pitää tätä ni-

menomaan perusteluna sille, että myös ratkaisut tulee hakea niihin laajamittaisen 

kansainvälisen yhteistyön kautta 

Koska köyhyysloukku on olennainen osa koko Sachsin ohjelman perustelua, 

tämän käsitteen ja ilmiön olemassaolo sekä ilmiön taustalla vaikuttavien meka-

nismien yleinen hyväksyminen olisi tärkeää rakentavan keskustelun aikaansaami-

seksi. Kirjansa The End of Poverty nooteissa Sachs tarkentaa, että säästämisasteen 

tulisi olla vähintään 15 prosenttia bruttokansantuotteesta, jotta se kattaisi väestön-
                                                 
281 Rodrik 2009, 24-25 
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kasvun ja pääoman kulumisen vaikutukset, eli tällöin valtion talous ei vielä kasva, 

mutta ei myöskään taannu.282 Vähiten kehittyneillä mailla säästämisaste jää kui-

tenkin 10 prosenttiin, joten säästäminen ei siten tue valtion talouden kehittymis-

tä.283 Sachs esittää tämän seikan olevan yhdessä talouskasvun yleisesti hyväksyt-

tyjen mekanismien kanssa yksi tärkeimpiä perusteluita köyhyysloukun olemassa-

ololle. Jo vuonna 2002 YK:n raportissa todetaan köyhyysloukun olevan ”laajasti 

tunnustettu tosiasia”.284 Easterly ei kuitenkaan pidä näitä perusteluja riittävinä. 

Hän muun muassa vetoaa siihen, että aikojen saatossa maailman keskimääräinen 

tulotaso on noussut joka puolella. Köyhimpien maiden talouskasvun nollataso on 

itse asiassa ollut totta vain viimeiset 20 vuotta, aikana jolloin kehitysapua on an-

nettu Afrikkaan kaikkein eniten.285 

Afrikan pysyvää köyhyyttä on kuitenkin selitetty monilla muillakin tekijöil-

lä kuin säästämisasteen pienuudella ja investointien puutteella. Kuten luvussa 

4.1.1 kävi ilmi, Moyo on eritellyt näitä selityksiä aina orjuuden perinnöstä julkis-

ten instituutioiden puuttumiseen, vaikka hänen oma käsityksensä on se, että avus-

tukset itsessään korreloivat pienentyneen säästämisasteen ja taloudellisen pysäh-

tyneisyyden kanssa.286  Hän vetoaa 1990-luvulla tehtyihin tutkimuksiin, joiden 

mukaan säästämisen ja avun välillä vallitsee itse asiassa negatiivinen korrelaatio, 

ja apu on todellisuudessa valunut kulutukseen investointien sijaan.287 Easterlyn 

mukaan keskustelu kehitysavun tuloksien, säästämisen ja apua saavan valtion hal-

linnon tason välillä on seurausta 1990-luvulla akateemisessa maailmassa kiertä-

neestä työpaperista, joka lopulta julkaistiin vuonna 2000 nimellä Aid, Policies and 

Growth288. Siinä Burnside ja Dollar toteavat, että ulkomaisella avulla on positiivi-

nen vaikutus talouskasvulle kehittyvissä maissa, mikäli niissä vallitsevat toimivat 

julkisen talouden sekä raha- ja kauppapoliittiset järjestelmät. Mikäli näitä ei ole, ei 

myöskään ulkomainen apu edesauta talouskasvua.289 

Sachsin käsityksen mukaan taas korruptio tai huono hallinto itsessään eivät 

ole riittävä selitys talouskasvun puuttumiselle Afrikasta. Ennen kirjansa The End 

                                                 
282 Sachs 2005, 376-377 
283 Sachs 2005, 57 
284 UNCTAD 2002, 69-71. Mielenkiintoista on, että Sachs vetoaa tutkimuksessaan tähän samaan 
YK:n raporttiin sanoen sen olevan empiirinen tutkimus, joka osoittaa, että köyhyysloukku on totta. 
Sachs 2004, 122 
285 Easterly 2006, 34-37 
286 Moyo 2009, 46 
287 Reichel 1995, Boone 1996, 
288 Burnside & Dollar 2000 
289 Easterly 2003, 23 
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of Poverty julkaisua Sachs on kattavasti käsitellyt tätä aihetta yhdessä muiden 

YK:n tutkijoiden kanssa kirjoittamassaan artikkelissa Ending Africa’s Poverty 

Trap. Siinä tutkijat esittävät viisi seikkaa, jotka ovat johtaneet siihen, että juuri 

Afrikka on juuttunut köyhyysloukkuun vaikka monen muut maat esimerkiksi Aa-

siassa ovat päässeet talouskasvun alkuun. Nämä syyt ovat (1) korkeat kuljetuskus-

tannukset ja markkinoiden pieni koko, (2) maatalouden huono tuottavuus, (3) sai-

rauksien aiheuttama taakka taloudelle, (4) epäedullinen maantiede sekä (5) hyvin 

hidas ulkomaisen teknologian omaksuminen.290 Jos nämä Sachsin väitteet pitävät 

paikkansa, voisivat hänen peräänkuuluttamansa investoinnit kriittisille alueille 

olla ratkaisu köyhyyden poistamiseksi. Myöhemmin Sachs esittää vielä, että eroa-

vaisuudet taloudellisessa kehityksessä esimerkiksi Aasian ja Afrikan välillä johtu-

vat alueiden erilaisesta kyvystä tuottaa ruokaa ja houkutella ulkopuolisia inves-

tointeja kehittämään ruuantuotantoa.291 Tällöin Sachsin esittämät keinot erotus-

diagnoosin kautta toteutettavista investoinneista esimerkiksi juuri maatalouden 

kannalta kriittisiin kehityskohteisiin ovat ratkaisevia, jotta samaan kehitykseen 

päästäisiin käsiksi myös Afrikassa. 

Koska Sachs ajaa laajamittaista kansainvälistä yhteistyötä köyhyyden pois-

tamiseksi, on hänen luontaista esittää ratkaisun koordinoijaksi YK:ta. Sachs ei 

kuitenkaan suhtaudu tähän organisaatioon täysin kritiikittömästi, vaan vaatii YK:n 

toiminnan tehostamista ja byrokratian karsimista. Easterly puolestaan vetoaa 

YK:hon, jotta se alkaisi etsiä vaatimattomampia ja toteuttamiskelpoisempia ta-

voitteita ohjelmalleen. Hänen mielestään olisi myös länsimailta vastuullisempaa 

myöntää, ettei niiltä löydy ihmelääkkeitä Afrikan ongelmiin ja luovuttaa vastuu ja 

oikeus köyhien maiden kehittämiseen niille joille se kuuluu, eli paikalliselle väes-

tölle. Sachs on samoilla linjoilla Singerin kanssa länsimaiden moraalisesta vas-

tuusta ja odottaa kollektiivista vastuunottoa maailman ongelmien ratkaisemisesta. 

Kun Sachs esittää, että toimet köyhyyden poistamiseksi olisi pitkälti toteutettava 

ja rahoitettava länsimaisilla tuloilla, herää kysymys kenen, tarkalleen ottaen nämä 

toimet olisi maksettava. Sachs itse vaatii erityisesti Yhdysvaltojen roolin vahvis-

tamista tässä yhteydessä, sekä maailman väestön kaikkein rikkaimman prosentin 

vastuunottoa. Jälleen on kysyttävä, mikä varojen keskittäminen on riittävästi, mis-

sä menee raja rikkaan väestön ja keskiluokan välillä tai millä perusteella tulonja-

koon voidaan vaatia mukaan keskiluokkaa vai voidaanko ollenkaan. 

                                                 
290 Sachs et al. 2004, 130-131 
291 Sachs 2005, 70 
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Kehityksen ekologista ulottuvuutta on tässä tutkielmassa käsitelty loppujen 

lopuksi melko vähän, mutta koska luonnonvarojen rajallisuus on yksi tämän het-

ken maailmanlaajuisista haasteista, myös sitä on syytä käsitellä tässä yhteenve-

dossa. Kestävä kehitys on otettu yhdeksi keskeiseksi teemaksi YK:n Vuosituhat-

tavoitteiden jälkeisessä strategiassa.292 Maailman kantokyvyn huomioiminen on 

äärimmäisen tärkeää tulevaisuuden ratkaisuja etsittäessä, sillä jo tällä hetkellä 

ihmiskunta käyttää maapallon resursseja yli varojen.293 Sachs tiedostaa tämän 

ongelman ja pyrkii etsimään siihen ratkaisuja teknologisesta kehityksestä. Kysy-

mykseksi jääkin, kuinka Easterly ja muut kehitysapukriitikot ovat ajatelleet käsi-

tellä luonnonvarojen riittävyyteen liittyvät kysymykset tilanteessa, jossa kulutuk-

sen kasvaminen köyhimmissä maissa asettaa kestämättömiä paineita maapallon 

kantokyvylle. Yhteisiin resursseihin liittyvä ylikäyttö on myös taloustieteessä tie-

dostettu ongelma, johon ratkaisuksi ehdotetaan julkisen vallan säätelyä.294 Koska 

maapallolla ei ole tällaista valtion johdon kaltaista julkista valtaa, on myös vaikea 

osoittaa, kenen tulisi maapallon yhteisiä luonnonvaroja säännellä. Sachs näke-

myksen mukaan juuri siksi yhteistä maailmanlaajuista taloudenhoitoa tarvitaan. 

                                                 
292 United Nations 2013, 4-6 
293 Global Footprint Network 2013 
294 Pohjola 2008, 111 
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5 Loppukatsaus 
Tämän tutkielman tehtävänä on ollut selvittää sitä käsitteistöä ja ajattelutapaa, 

joka vallitsee tämän hetken kehitysapukeskustelun taustalla. Lähtökohtana tut-

kielmalle ovat olleet toisaalta perinteinen kehitysapuajattelu, YK:n Vuosituhatta-

voitteet ja niiden taustalla vaikuttava käsitys köyhyysongelman taustoista ja toi-

saalta maailmalta kantautuvat kriittisemmät äänenpainot koko kehitysaputoimin-

taa kohtaan. Tutkielman lähdeaineistoksi valikoituivat Jeffrey Sachsin teokset The 

End of Poverty – Economic Possibilities for Our Time ja Common Wealth – 

Economics for a Crowded Planet, sekä William Easterleyn The White Man’s Bur-

den – Why the West’s Efforts to Aid the Rest Have Done So Much Ill and So Little 

Good, sillä nämä edustavat ja tuovat esiin kattavasti tyypillisiä argumentteja 

kummankin ajattelutavan taustalla. 

Tutkielman toisessa luvussa käsiteltiin perinteisempää lähestymistapaa kehi-

tysapuun. Siinä painotetaan yhteistyön merkitystä onnistuneiden ratkaisujen mah-

dollistajana. Luvussa 2.1 käsiteltiin Jeffrey Sachsin teosta The End of Poverty – 

Economic Possibilities for Our Time, joka on ennen kaikkea toimintaohje YK:n 

Vuosituhattavoitteiden toteuttamiseksi. Sachs kuitenkin kuvailee siinä myös niitä 

talouden mekanismeja, jotka hänen käsityksensä mukaan vaikuttavat äärimmäisen 

köyhyyden taustalla. Hän esittelee näkemyksensä köyhyysloukusta, joka on hänen 

mielestään ensisijainen syy itsepintaisen köyhyyden taustalla. Koska kaikkein 

köyhimmillä ei ole mahdollisuutta säästää ja sitä kautta kasvattaa omaa tulotaso-

aan tulevaisuudessa, tulee maailman parempiosaisten auttaa heitä pääsemään ulos 

köyhyysloukusta. Tämä tapahtuu strategisten ja yhteiskunnan tuottavuutta kasvat-

tavien investointien kautta. Luvun lopussa todettiin, että köyhyysloukkuilmiö on 

toisaalla kirjallisuudessa myös kyseenalaistettu, joten tämän syy-seuraussuhteen 

lisäksi myös muita perusteluja ulkomaiselle avulle tarvitaan. 

Sachs käsittelee maailman kehitykseen liittyviä haasteita myös laajemmassa 

mittakaavassa. Ympäristönäkökulmat, väestönkasvu ja maailman kohtaamat tur-

vallisuusuhkat ovat köyhyyden lisäksi niitä teemoja, joihin hän hahmottelee rat-

kaisuja kirjassaan Common Wealth – Economics for a Crowded Planet. Luvun 2.2 

yhteenvedossa esiteltiin Sachsin ajattelun taustalla kulkeva päättelyketju, jonka 

perusteella hän vetoaa maailmanlaajuiseen yhteistyöhön. Ongelmat ovat hänen 

mukaansa sellaisia, että niihin välttämättä tarvitaan yhteistä päätöksentekoa, kat-

tavia toimintasuunnitelmia ja maailmanlaajuista tulonsiirtoa.  
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Luvussa kolme esiteltiin William Easterlyn ajattelua hänen kirjansa The 

White Man’s Burden – Why the West’s Efforts to Aid the Rest Have Done So 

Much Ill and So Little Good pohjalta. Easterly pitää tragediana sitä, ettei köyhyyt-

tä ole saatu poistettua maailmasta ulkomaiseen apuun kohdennetusta suuresta ra-

hamäärästä huolimatta. Kehitysaputoiminnassa mukana olevat hän jaottelee 

Suunnittelijoiksi ja Etsijöiksi sen mukaan, kuinka he pyrkivät ratkaisemaan köy-

hyyden taustalla olevia haasteita. Hän pitää Suunnittelijoita suurimpina syyllisinä 

köyhyystragediaan, sillä he yrittävät toteuttaa liian utopistisia ja käytännössä 

mahdottomia hankkeita ja siten vievät pois resursseja Etsijöiden toteuttamiskel-

poisilta hankkeilta. 

Easterly pyrkii kumoamaan köyhyysloukun virheellisenä tulkintana köy-

hyyden syistä erilaisiin tilastoihin vedoten. Hän käy kohta kohdalta läpi niitä hai-

tallisia toimintamalleja, joita Suunnittelijat, eli YK, Maailmanpankki ja Kansain-

välinen valuuttarahasto käyttävät toimiessaan kehityksen edistämiseksi. Easterlyn 

esittelemät ratkaisuehdotukset ovat markkinaehtoisia ja ne kaikki tulisi toteuttaa 

Etsijöiden toimesta. Varsinaisia konkreettisia ratkaisumalleja Easterly ei kuiten-

kaan anna, vaan ainoastaan yleiset toimintaperiaatteet, joiden puitteissa kehitys-

avussa tulisi edetä kohti käytännöllisempää lähestymistapaa. 

Neljännessä luvussa Sachsin ja Easterlyn ajattelua analysoitiin käyttämällä 

apuna muita näkökulmia kehitysapukeskusteluun. Dambisa Moyo katsoo, että 

kehitysapu itsessään on suurin syy Afrikan ongelmiin. Se lisää korruptiota ja vai-

kuttaa maanosan kehitykseen negatiivisesti häiriten talouskasvua korruption sivu-

vaikutusten kautta. Ongelmallisena Moyo näkee myös sen, että kehitysavun ym-

pärille on kasvanut kokonainen toimiala. Tämä vaikeuttaa kehitysavun kriittistä 

arviointia, sillä olemassa oleva järjestelmä pyrkii vain ruokkimaan itseään. 

Joseph Stiglitz puolestaan vaatii kehitysapuun kokonaisvaltaisempaa lähes-

tymistapaa. Hänen mielestään yhteiskunnan kulttuuriset ja sosiaaliset rakenteet 

sekä vallitseva arvomaailma taloudellisten rakenteiden rinnalla on myös otettava 

huomioon, kun uutta kehitysstrategiaa luodaan. Hän pyrkii etsimään niitä ratkai-

suja, jotka tähtäävät yhteiskunnan transformaatioon, eli kokonaisvaltaiseen ja yh-

teiskunnan eri kerrokset läpäisevään muutokseen. 

Neljännessä luvussa käytiin myös keskustelua kehitysavun eettisistä ja mo-

raalisista perusteista. Sachsin näkemykset asettuvat lähelle Peter Singerin luomaa 

kehitysavun moraalista perustelua, mutta ollakseen täysin pitävä, päättelyketju 
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edellyttää kuitenkin Sachsin ohjelman monien taustaoletusten paikkansapitävyyt-

tä. Kehitysavun moraalisen oikeutuksen haastavat muun muassa ne näkemykset, 

joiden mukaan rahansiirrot länsimaista maailman köyhimmille alueille eivät itse 

asiassa aina vaikuta positiivisesti alueiden talouteen. 

Neljännen luvun lopussa muotoiltiin kategorisointi tutkielman keskeisistä 

teemoista ja määriteltiin kuinka Sachs ja Easterly niihin suhtautuvat. Sachsin lä-

hestymistavalle on ominaista makrotaloustieteellinen kysymyksenasettelu, jonka 

kautta hän etsii perusteluja laajan kansainvälisen yhteistyön toteuttamiselle köy-

hyyden poistamiseksi. Sachs pitää tärkeänä YK:n ja muiden kansainvälisten orga-

nisaatioiden roolia yhteistyön mahdollistajina. Sachsin lähestymistapaa kuvattiin 

käsitteellä optimistishumanistinen, joka ilmentää Sachsin uskoa siihen, että maa-

ilman ongelmat on mahdollista ratkaista, mikäli riittävästi poliittista tahtoa siihen 

löytyy. 

Easterly lähestyy köyhyysongelmaa ja kehitysapua enemmän mikrotalous-

tieteellisten ratkaisujen kautta. Hän ei usko Sachsin lailla yhteistyön voimaan, 

vaan epäilee liian utopististen tavoitteiden haittaavan konkreettisten ratkaisujen 

etsintää. Tästä syystä Easterly suhtautumistapaa kuvattiin käsitteellä pessimistis-

pragmaattinen. Easterly pitää ruohonjuuritasolta nousevien aloitteiden tukemista 

sekä paikallisen väestön valtuuttamista tärkeinä ratkaisun avaimina köyhyyson-

gelmaan. 

Tutkielman tärkeimpinä johtopäätöksinä voidaan ensinnäkin todeta, että 

keskustelun arviointia vaikeuttaa molemmille ajattelijoille yhteisen tutkimukselli-

sen kentän puute. Kehitysavun tehokkuuden arvioimiseksi ei ole olemassa yhtei-

sesti hyväksyttyjä mittareita. Tutkimusten menetelmät eivät ole vakiintuneita ja 

keskustelussa käytettyjen lähteiden vertailukelpoisuutta on vaikea todentaa. Siksi 

keskustelun osapuolet tuntuvat esittävän väitteitään omista vakiintuneista lähtö-

kohdistaan käsin, eikä aitoa dialogia erilaisten näkemysten välillä synny. 

Toiseksi juuri yhteisen käsitteistön puute johtaa siihen kuinka eriävät näke-

mykset Sachsilla ja Easterlylla on esimerkiksi köyhyysloukkuilmiöstä ja sen to-

denperäisyydestä. Sachs esittää köyhyysloukun yleisesti hyväksyttynä teoriana 

köyhyyden syistä ja rakentaa pitkälti koko päättelyketjunsa ja argumentaationsa 

tämän käsitteen varaan. Easterly taas näkee köyhyysloukun perustelujen olevan 

hataralla pohjalla, eikä siten tunnusta ilmiötä yksiselitteiseksi totuudeksi itsepin-

taisen köyhyyden taustalla. 
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Kolmantena huomiona esitettiin, että ympäristönäkökulmien puute loistaa 

poissaolollaan erityisesti kehitysapukriitikoiden ja Easterlyn esityksissä. Kuiten-

kin perinteisessä lähestymistavassa kehitysapuun tämä kestävän kehityksen näkö-

kulma on otettu huomioon ja YK:n vuoden 2015 jälkeisessä strategiassa se onkin 

jo saanut keskeisen roolin. Koska maailman luonnonvarojen riittävyys ja ihmisen 

elinympäristön saastuminen ovat todellisia haasteita jo tämän hetken kulutuksen 

puitteissa, onkin äärimmäisen tärkeää, että tämä kysymyksenasettelu huomioi-

daan, kun keskustelua köyhyyden poistamisesta jatketaan. Ilman ympäristökysy-

mysten käsittelyä ei ole mahdollista luoda koherenttia ja vakuuttavaa esitystä ke-

hitysavun tulevaisuuden ratkaisuista. 

Jotta jatkossa olisi mahdollista päästä rakentavampaan dialogiin kehitysavun 

puolestapuhujien ja kriitikoiden välillä, olisi tärkeää kehittää ennen kaikkea kehi-

tysavun tehokkuutta mittaavaa tutkimusta. Ennen kuin tällä tutkimuksen osa-

alueella on edistytty, on vaarana, että keskustelu jää vain vastakkaisten mielipitei-

den huuteluksi, eikä toimivia ratkaisuja köyhyysongelmaan löydetä. Tällä vuosi-

tuhannella olisi kuitenkin aiheellista käsitellä kehitysapua laadukkaammin kuin 

mitä tutkielman alussa olleessa sitaatissa todetaan. Ratkaisuja köyhyysongelman 

poistamiseksi on etsittävä vilpittömästi ja niitä laitettava käytäntöön tarmokkaasti, 

löytyivätpä ne sitten kummalta puolelta tässä tutkielmassa esiteltyjä näkökulmia 

tahansa. 
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