Skenaarioharjoitus
Maaprofiili: Aasiassa sijaitseva Kaboom on käynyt sisällissotaa vuosina 1980-1990 ja selkkauksia on
syntynyt myös rajanaapuri Stanistanin kanssa. Vuoden 1990 jälkeen väkivaltaisuudet ovat
rauhoittuneet, mutta jännitteitä eri ryhmittymien välillä on edelleen. Kaboom-valtio on monietninen
yhteiskunta, jossa useat ryhmittymät eivät pysty edes asumaan samoissa kaupungeissa. Valtaapitävä
nauru-enemmistö sekä sitkeä, rajanaapuri Stanistanilta paljon tukea saava kikatus-vähemmistö
sovittelevat edelleen erimielisyyksiään hallinnon rakenteista, valtaoikeuksista sekä etenkin
maanomistuskysymyksistä. Kikatuksen mukaan naurut yrittävät savustaa heitä ulos mailtaan ja
tuhota heidän yritystoimintamahdollisuuksia, vaikka he ovat asuneet Kaboomissa jo vuosisatojen
ajan. Naurujen mukaan kikatukset ovat vain Stanistanin kätyreitä, jotka eivät osaa tunnustaa jo 1990luvulla menettämäänsä valta-asemaa ja yrittävät nyt vain estää Kaboomin kehitystä.
Kaboom on 30 miljoonan asukkaan valtio, jossa kommunistisen historian saattelemana on
kohtalainen koulutustaso mutta työttömyys noin 35 %. Väestö on hyvin nuorta, ja yli 40 % koko maan
väestöstä on alle 35-vuotiaita. Kaboom on demokraattinen valtio, mutta kansanedustajaksi ja
ministereiksi on päätynyt lähinnä Kaboomin rikkain väestönosa. Pääministerillä on enemmän
henkilökohtaista omaisuutta kuin Kaboomin valtiolla yhteensä. Useat kansanedustajat ovat sukulaisia
keskenään ja heidän serkkunsa johtavat Kaboomin suurimpia yrityksiä.
Kaboomin väestölle on kuitenkin ominaista vahva yrittäjä-henkisyys ja halu kehittyä. Kaboomilla on
paljon hyödyntämättömiä uusiutuvia ja uusiutumattomia luonnonvaroja, joskin laittomat
metsähakkuut ovat etenkin köyhyyden vuoksi suuri ongelma. Kaboomilaisen keskipalkka on 290
euroa kuukaudessa, ja moni työtön on valmis työskentelemään vähemmälläkin. Suurimmalla osalla
työttömistä on vähintään ammattikoulutasoinen tutkinto.

Tilanne 1: Koulutusta maailmalle- järjestö haluaa tukea Kaboomin kehitystä ja tarjota Kaboomissa
uudenlaista koulutusta. Järjestö etsii nyt sopivaa toimintapaikkaa Kaboomista. Koulutusta
maailmalle-järjestön projektikoordinaattori Satu Unelma etsii nyt sopivaa toimipaikkaa opistolle
Kaboomista. Unelma pohtii toimipaikkavaihtoehtoina sekä uuden opistorakennuksen rakentamista
että jo olemassa olevan tilan vuokraamista/ostamista.

Tilanne 2: Taloja kaikille ry tuo kehitysalueille sopivia taloratkaisuja. Taloja kaikille ry on vieraillut jo
monta kertaa Kaboomissa ja solminut yhteistyösopimuksen rakennuttaja, tavarantoimittaja
Abrakadabra Ltd:n kanssa. Heidän tavoitteena on rakentaa Taloja kaikille ry:n talomalleja mm.
hyödyntäen puu- ja betonirakentamiseen Kaboomin luonnonvaroja. Abrakadabran omistaja kuuluu
kikatus-vähemmistöön.

Miten sinä toimisit - mitä tulee huomioida?
•

Mitä keskeisiä ongelmia tilanteen organisaatiot saattavat kohdata?

•

Mitä hyötyjä/etuja heidän toiminnasta on Kaboomille ja heidän järjestönsä toiminnalle?

•

Miten järjestöt voivat edistää konfliktisensitiivisyyttä omassa toiminnassaan? Mitä heidän
erityisesti pitäisi huomioida?

