Maailman rukouspäivä 3.3.2017
Filippiinien MRP-komitean valmistelemat kuvatekstit

”Katsotko karsaasti sitä, että olen hyvä?”
MAA
1 Kartta
Filippiinien tasavalta koostuu 7 107 saaresta, jotka sijaitsevat Kaakkois-Aasiassa läntisellä
Tyynellämerellä.

2 Taal-järvi ja tulivuori
Saaristossa on monia toimivia tulivuoria. Taal-tulivuori Batangasilla, Luzon-saarella, on
purkautunut viimeksi vuonna 1977.

3 Lippu
Maan pääkaupunki on Manila. Asukasluvultaan suurin kaupunki on Quezon City. Kolme pääaluetta
ovat Luzon, Visayas ja Mindanao. Maan lipussa niitä edustaa kolme tähteä.

4 Ayta-äiti ja lapsi
Filippiinien historian uskotaan alkaneen siitä, kun ensimmäiset ihmiset saapuivat sinne alkeellisilla
lautoilla ja veneillä vähintään 67 000 vuotta sitten. Saaria asuttivat kaakkois-aasialaiset
negriittiheimot (Ayta) kunnes alueelle tuli austronesialaisia ihmisryhmiä, jotka sittemmin suurelta
osin syrjäyttivät negriitit. Alkuperäisväestö on läheistä sukua Malesian ja Indonesian
alkuperäiskansoille.

5 Filippiinien alkuperäiskansojen kartta
Maassa puhutaan 120–170 kieltä. Useimmissa niistä on monia murteita, jolloin kielten määrä
nousee yli kolmensadan. Visaya-kieliä puhutaan pääosin Visayasilla ja osin Mindanaossa. Ilokano

on Pohjois-Luzonin yleiskieli, paitsi Pangasinanilla. 1930-luvulta asti hallitus on edistänyt takalogin
kieleen perustuvan kansalliskielen, filippiinoin, käyttöä. Virallisessa tiedonvälityksessä käytetään
englannin kieltä.

POLIITTINEN HISTORIA
Alkuperäiskansojen lait
6 Ayta-taloja
Filippiinien alkuperäisasukkaiden perinteinen laki salli naisen pitää lapsensa nimissään, periä
omaisuutta, harjoittaa ammattia ja yritystoimintaa sekä periä kyläpäällikön aseman miespuolisen
perillisen puuttuessa. Alkuperäiskansat pitivät mies- ja naispuolisia jälkeläisiä yhtä arvokkaina ja
kouluttivat molempia.

Espanjan siirtomaavalta
7 Santiago-linnoitus, jonka rakennutti Miguel López de Legazpi, Manila.
Espanjan siirtomaavalta ja siirtokunta-asuttaminen alkoi 13. helmikuuta 1565, kun Miguel López
de Legazpin retkikunta saapui perustamaan San Miguelin, ensimmäisen pysyvän siirtokunnan
Cebun saarelle, Keski-Filippiineille. Espanjan siirtomaavalta kesti yli kolme vuosisataa.
Espanjan valtakausi yhdisti poliittisesti lähes koko saariston, joka aikaisemmin oli koostunut
riippumattomista kuningaskunnista, ja torjui saarille etelästä saapuneiden muslimien etenemisen.
Espanjan Itä-Intiaa hallittiin osana Uuden Espanjan varakuningaskuntaa, jota hallinnoitiin Mexico
Citystä käsin 1565–1821, lukuun ottamatta lyhyttä brittien hallituskautta 1762–1764.
Espanjan siirtomaavalta harjoitti feodalismia, joka johti naisten ja miesten alistamiseen kaikkialla
saaristossa. Naiset pakotettiin uskonnon varjolla herttaisiksi, tottelevaisiksi ja uhrautuvaisiksi.
Alkuperäiskansojen naisesta tuli suojattu ja arka neito, jonka koulutus rajoittui kirkon, keittiön ja
lasten piiriin. Hänen perusoikeutensa määrätä omasta kehostaan ja lisääntymisestään ei ole
vieläkään palautunut ennalleen.

8 Rizal-puisto, Manila.
Filippiinien vallankumous
Filippiinien vallankumous Espanjaa vastaan alkoi elokuussa 1896 ja se huipentui ensimmäisen
Filippiinien-tasavallan perustamiseen (1898). Vallankumouksen aikana kirjailija ja lääkäri Jose Rizal

otettiin kiinni ja häntä pidettiin vangittuna Santiagon-linnoituksessa, kunnes Espanjan siirtomaaarmeija teloitti hänet epäiltynä salaliitosta kruunua vastaan. Itsenäisyyttä tavoiteltaessa naiset
toimivat tiedonvälittäjinä ja asiakirjojen säilyttäjinä. Monet tarttuivat aseisiin, kuten Teresa
Magbanua Panay-saarelta ja Gabriela Silang.

9 Santiago-linnoitus
Yhdysvaltojen sotilashallitus
Pariisin sopimus Espanjan ja Yhdysvaltojen -sodan lopussa (1898) siirsi Filippiinit Espanjan
hallinnasta Yhdysvaltojen vallan alle. Juuri itsenäiseksi julistautuneen Filippiinien tasavallan hallitus
ei tunnustanut tätä sopimusta, vaan julisti 2. kesäkuuta 1899 sodan Yhdysvaltojen sotilashallitusta
vastaan. Filippiinien presidentti Emilio Aguinaldo vangittiin vuonna 1901 ja Yhdysvaltojen hallitus
julisti konfliktin virallisesti päättyneeksi vuonna 1902. Filippiineille myönnettiin itsehallinnollinen
asema brittiläisessä kansainyhteisössä vuonna 1935; tämä oli perusta irrottautumiselle
Yhdysvalloista täysin itsenäiseksi valtioksi vuonna 1946.
Yhdysvaltojen siirtomaavalta 1800–1900 luvun vaihteessa vain lisäsi naisten alistamista ja riistoa puolifeodaalisessa siirtomaayhteiskunnassa, jossa jatkettiin suurmaanomistuksen suosimista ja alettiin viljellä
maataloustuotteita vientiä varten kapitalismin periaattein. Yhä useampi nainen joutui maatöistä
palvelusektorille kotiapulaiseksi. Yhdysvaltain sotilastukikohtien lähettyvillä haciendojen (suurmaatilat)
kabareissa ja yökerhoissa harjoitettiin prostituutiota.

10 Muistomerkkialue 1945
Japanilaisten miehitysvalta
Täysin itsenäisen valtion valmistelutyö keskeytyi Japanin miehittäessä saaret toisen
maailmansodan aikana. Japanilainen militarismi häiritsi tuotantoa, aiheutti nälkää, tuhosi
omaisuutta ja siirsi ja hajotti perheitä. Naisia raiskattiin ja pahoinpideltiin runsaasti ja monet
kaapattiin väkisin sotilasleireihin palvelemaan "lohtunaisina" japanilaisten sotilaiden
"seksuaaliseksi helpotukseksi". Sodan päättymisen yhteydessä perustettiin Manilan sopimuksen
pohjalta Filippiinien tasavalta itsenäisenä kansakuntana. Manilan vanhaankaupunkiin pystytettiin
muistomerkki sodan viattomille uhreille.

11 Intramuros – Manilan kaupunginmuuri
Filippiinien tasavalta
Valtaväestön taloudellisten olojen heikennyttyä opiskelijoiden poliittinen aktiivisuus ja yleinen
yhteiskunnallinen levottomuus lisääntyivät, mikä sai presidentti Ferdinand Marcosin julistamaan

sotatilalain 1971. Poliittinen sorto kasvoi hänen hallintonsa aikana, jonka lopulta kaatoi kansan
tekemä vallankumous. Tämä vuoden 1986 kansannousu toi miljoonia ihmisiä kaduille osoittamaan
mieltään Marcosin diktatuuria vastaan. Nykyään Filippiineillä on demokraattinen hallitus
perustuslaillisen tasavallan muodossa, jossa presidentti on valtion päämies. Kaksi naispresidenttiä
on valittu –Corazon Aquino (1986–1992) ja Gloria Macapagal-Arroyo (2001–2010) – mutta he
olivat politiikassa keskeisellä sijalla olleiden sukujensa ja patriarkaalisten rakenteiden perillisiä.

SOSIAALISIA JA TALOUDELLISIA KYSYMYKSIÄ
12 Naisten syrjintä
Filippiinien perustuslaissa säädetään kaikille yhtäläiset oikeudet, mutta käytännössä filippiiniläisiä
naisia syrjitään ja kohdellaan alempiarvoisina kotona, työpaikalla, kirkossa ja yhteiskunnassa.
Filippiiniläisessä yhteiskunnassa naisen arvon mittareita ovat yhä hänen hyveensä, joita ovat
uhrautuvaisuus, kuuliaisuus viranomaisille ja sosiaalisesti hyväksyttävä, hiljainen käyttäytyminen.
Yleensä kirkon opetukset ylläpitävät ja edistävät näitä ihanteita, joiden mukaan naisten tulee elää.
Köyhyys altistaa naiset väkivallalle ja hyväksikäytölle ja vaikeuttaa väärinkäytöksien uhrien
mahdollisuutta saada oikeutta. Samasta työstä ei makseta samaa palkkaa.

13 One Billion Rising -kampanja naisten hyväksikäytön lopettamiseksi
Lasten pyhäkoulu
Naisiin kohdistuva väkivalta
Filippiinien valtiollisen tilastokeskuksen ja Filippiinien naisvaltuuston mukaan joka viides 15–49
-vuotias nainen on kokenut fyysistä väkivaltaa. Naiset kärsivät myös seksuaalisesta, henkisestä ja
taloudellisesta väkivallasta sekä ihmiskaupasta. Filippiineillä on säädetty useita lakeja suojelemaan
naisia väkivallalta, esim. seksuaaliselta häirinnältä ja raiskauksilta, ihmiskaupalta ja naisiin ja
lapsiin kohdistuvalta väkivallalta. Lisäksi laeissa on säädetty, miten raiskauksen uhreille
järjestetään apua ja suojaa ja perustetaan naisille ja lapsille suunnattuja neuvontapisteitä ja
-palveluita. Lakien säätämisestä huolimatta niiden täytäntöönpano on ollut heikkoa.
14 Tacloban: uhrien hautausmaa,
Pikaisesti kyhätty maja ja pilaantuneet kookospähkinät
Luonnonkatastrofit
Saaret sijaitsevat niin kutsutun Tyynenmeren tulirenkaan alueella ja lähellä päiväntasaajaa, mikä
tekee Filippiineistä erityisen alttiin maanjäristyksille ja taifuuneille; taifuuneja on keskimäärin
kaksikymmentä vuosittain. Viime vuosikymmenellä voimakkaiden taifuunien määrä on lisääntynyt,
näistä huomattavimpana Yolanda (kansainväliseltä nimeltään Haiyan). Yolanda, luokan viisi

supertaifuuni, aiheutti maanvyörymiä Filippiinien keskiosassa 8. marraskuuta 2013. Taclobanin
kaupungista noin 90 % tuhoutui ja myrsky vaikutti yli 14,5 miljoonan ihmisen elämään.
Kansainväliset järjestöt, kirkot ja paikalliset järjestöt ovat yhteistyössä auttaneet
uudelleenrakentamisessa ja loukkaantuneiden ja kaiken menettäneiden ihmisten hoitamisessa.
Silti edelleen monet ihmiset ovat kodittomia.
15 Lakbay Lumad USA
Ihmisten aiheuttamat tuhot
Alati jatkuvat aseelliset yhteenotot Filippiinien armeijan ja New People’s Army -nimisen
kansanarmeijan sekä islamistisen vapautusarmeija Moron välillä ovat johtaneet siihen, että monet
maaseudun kyläyhteisöt ovat joutuneet muuttamaan toiseen paikkaan. Vuoden 2016
ensimmäisellä neljänneksellä Mindanaon saaren evakuointikeskuksissa oli yli 12 000 kotikylistään
lähtemään joutunutta ihmistä. Kylien ja koulujen sotilaallisen valtaamisen sattuessa naiset ja
lapset ovat kaikkein haavoittuvaisimpia.

16 Basecon lapset
Monet perheet asuvat Basecossa, joka sijaitsee lähellä Manilan lahtea ja satamaa. Kaikki lapset
eivät pääse kouluun: monet heistä viettävät päivänsä leikkien, sisaruksistaan huolehtien tai
työskentelemällä Manilan lahden läheisyydessä.
Lapset ja heidän vanhempansa keräävät roskia myydäkseen ne. Jotkut naiset myyvät sekalaisia
kierrätystavaroita; tätä toimintaa kutsutaan nimellä “ukay-ukay” (lausutaan juukali-juukali,
suom.huom); tai sitten myyvät kalaa torilla. Miehet menevät merelle kalastamaan päivittäin,
erityisesti aurinkoisella säällä.

TALOUS
17 Laadukas vientiriisi
Riisiä torilla
Maatalous
Filippiinit on pitkälti agraarinen maa, jossa viljelijöiden osuus väestöstä on arviolta 75 %. Vaikka
suurin osa väestöstä saa tulonsa maasta, viljelijät ovat suurelta osin maattomia talonpoikia, jotka
viljelevät pieniä osia suurista maatiloista vastineeksi osuudesta satoon.
Maatalouden menetelmät ovat edelleen alkeellisia: riisi ja maissi istutetaan ja korjataan käsin, maa
kynnetään vesipuhvelin avulla. Yhä useampi maatalousmaahehtaari muunnetaan

vientituotantoviljelmiksi tai tuhotaan kaivostoiminnan vuoksi, mikä uhkaa filippiiniläisten
elintarviketurvaa.
Kovan kuivuuden ja nälänhädän vuoksi tuhannet maanviljelijät, joukossa myös naisia ja lapsia,
lähtivät kaduille Mindanaossa 1. huhtikuuta 2016 vaatimaan riisiä paikallishallinnolta.
Hajottaessaan mielenosoitusta poliisi ampui väkijoukkoa, kolme kuoli. Viljelijät pakenivat
Yhdistyneen metodistikirkon (UMC) tiloihin. Alueen metodistipiispa Ciriaco Q. Francisco vakuutti
kirkon olevan turvallinen paikka ja vahvisti paimenkirjeessään, että "Ei ole koskaan syntiä, kun
köyhät viljelijät pyytävät ruokaa, mutta on synti kieltää heiltä ruoka".

18 Maanviljelijöitä
Riisiä liturgisena vertauskuvana
Dagyaw
Yhteisössä, jossa useampi ihminen viljelee riisiä, naapurit kutsutaan auttamaan istutuksessa. Tämä
talkookäytäntö on nimeltä dagyaw (lausutaan dagyau, suom.huom). Istutus on kiireistä työtä, sillä
istutuksen on valmistuttava yhden päivän aikana. Naapurit saavat vain ateriat, työstä ei makseta,
mutta kun riisi on korjattu, se jaetaan niiden kesken, jotka istuttivat sen. Tämä käytäntö jatkuu
erityisesti pienillä luomutiloilla.

19 Telecommunikaatiota, Jeepneys
Tiikeritalous
Filippiinejä nimitetään yhdeksi talouden ”tiikerikerholaisista” yhdessä Indonesian, Malesian ja
Thaimaan kanssa. Kuitenkin suurimmat ongelmat pysyvät: taloudellinen eriarvoisuus sekä
sosiaaliset ja infrastruktuuriset erot maan eri alueiden välillä.

20 Vierastyöläiset
Filippiinit kuuluu niihin maailman maihin, joista lähdetään eniten siirtolaisiksi muualle. Suurin osa
filippiiniläisistä maastamuuttajista on asettunut Persianlahden arabimaihin. 90 % kotitaloustyötä
tekevistä on naisia. Kotimaan taloudellisten mahdollisuuksien puutteen vuoksi hallitus on luonut
toimintamalleja ulkomailla työskenteleville kansalaisilleen. Vierastyöläisiä suojelevista laeista
huolimatta nämä ovat alttiina hyväksikäytölle, väkivallalle ja syrjinnälle.

USKONNOT
21 Moskeija ja Bangsamoron virallinen sinetti, Mindanao
Islam ja perinteiset uskonnot
Muslimit ovat 5–11 %:n vähemmistö, joista suurin osa asuu Mindanaossa, Palawanissa ja Sulusaaristossa – alueella, joka tunnetaan Bangasmorona tai Moro-alueena. Suurin osa filippiiniläisistä
muslimeista on Shafi-koulukunnan sunneja. Maassa on myös joitakin Ahmadiyya-muslimeja.
Filippiinien perinteisiä uskontoja harjoittaa yhä noin 2 % väestöstä. Nämä uskonnot ovat usein
sekoittuneet kristinuskoon ja islamiin.

22 Roomalaiskatolinen katedraali, evankelisen kirkon lapsikuoro
Paavin vierailu Manilassa

Kristinusko
Espanjalaisten siirtomaavallan johdosta kristinusko on maan suurin uskonto, noin 80 % väestöstä
on katolisia; tämä on toiseksi suurin osuus Aasian maissa Itä-Timorin jälkeen. Protestanttinen
kristinusko saapui maahan pohjoisamerikkalaisten lähetystyöntekijöiden mukana USA:n vallattua
Filippiinit 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa.
Paavi Fransiscus vieraili maassa tammikuussa 2015. Miljoonat ihmiset tervehtivät häntä kaduilla ja
osallistuivat messuihin. Hänen viestinsä armosta ja myötätunnosta lohdutti taifuunin ja
maanjäristyksen järkyttämiä ihmisiä.

23 Kirkollisia johtohenkilöitä. Vas.: Pastori Mylen Kadusale, United Church of Christ, Tacloban
Oik.: Josefina Evangelista, United Church of Christ, Tacloban

Naiset ja kirkko
Teologit, diakonit, maallikko- ja pappisvihityt naiset ovat tehneet aloitteita ja toimenpiteitä, jotta
kirkko ja muut paikalliset toimijat ymmärtäisivät naisten oikeuksia paremmin. Muun muassa
seuraavia asioita on tehty: kerrottu perheistä ja yhteisöistä, joita on kohdannut luonnonkatastrofi
tai ihmisen aiheuttama hävitys; julkaistu teologisia kirjoituksia (esimerkiksi Pinays Doing Theology)
ja nostettu esille ekumeenisia johtajia (kuten Sharon Rose Joy Ruiz-Duremdes, ensimmäinen
maallikkonainen Filippiinien Kansallisen kirkkojenneuvoston (National Council of Churches)
pääsihteerinä).

Batis-naistenkeskus
Vuonna 2011 kansainvälinen naisten oikeuksia edistävä Woman Deliver -järjestö nimitti
benediktiininunna ja lähetystyöntekijä sisar Mary John Mananzanin maailman sadan
innoittavimman henkilön joukkoon, ansionaan feminismin yhdistäminen käytännön kristillisyyteen
Filippiineillä. Hän oli yksi naisten oikeuksia edistävän naisyhdistysten koalition, Gabrielan,
perustajajäsenistä ja sen puheenjohtaja.
Naisten kirkolliset ja yhteiskunnalliset yhdistykset yhdessä Filippiinien Kirkkojen kansallisen
neuvoston kanssa ovat kampanjoineet naisiin kohdistuvan väkivallan poistamiseksi ja maailmalta
palaavien, vaikeuksissa olevien vierastyöläisten auttamiseksi.
3KP
Kalipunan ng Kristiyanong Kabataan sa Pilipinas (3KP) eli Nuorten kristittyjen kansallinen neuvosto
tekee ekumeenista solidaarisuustyötä ja tarjoaa myös erilaisia palveluja. He ovat mukana
järjestämässä kehitysohjelmia maanviljelijöiden, kalastajien, työntekijöiden, naisten, nuorten,
lasten ja alkuperäiskansojen hyväksi. Heidän palvelutyöhönsä kuuluu osallistumista avustus- ja
jälleenrakennusohjelmiin, tuotteiden uudelleen pakkaamiseen ja jakeluun ja lasten
psykososiaaliseen tukemiseen. Solidaarisuuden vuoksi 3KP osallistui Mindanaolla asuvan
alkuperäiskansojen ryhmän, lumadien, mielenosoitusmarssille, vaatien hallitusta lopettamaan
lumadien tappamisen ja heidän esi-isiensä maiden pakkolunastuksen.

24

MRP-komitean jäseniä: Dorothy Castro (CWUP:n pj.),Zenaida Maturan (entinen MRP:n
Aasian alueen edustaja ja Prima Formilleza (MRP:n pj.).
ACWC:n pääsihteeri – pastori Moon Sook Lee.
Vasemmalta: Vino Shubert, Corinna Harbig, Rosangela Oliveira, Sirirat Pusurinkham.
Lastenkirjan kansikuva.
Pienimmän lantin yhteisön kansainvälinen komitea.
Corazon Reyes, PLY:n pääsihteeri.

Filippiinien Maailman rukouspäivä
Amerikkalaisten lähetystyöntekijöiden vaimot toivat Maailman rukouspäivän (MRP) Filippiineille.
Se yhdisti eri protestanttisten kirkkojen johtavia naisia. Vuonna 1947 muodostettiin United
Evangelical Council of Church Women -neuvosto, joka nykyään tunnetaan nimellä Church Women
United of the Philippines (CWUP).
Viimeisen 70 vuoden aikana CWUP on koordinoinut Maailman rukouspäivän viettoa Filippiineillä
osana MRP:n kansallista komiteaa. Siinä on jäseniä yhdeksästä naisjärjestöstä, jotka ovat
Filippiinien kirkkojen kansallisen neuvoston jäseniä.

Filippiinien MRP kuuluu CWUP:n kautta kansallisiin ja alueellisiin järjestöihin, kuten Asian Christian
Women’s Conference (ACWC) -järjestöön, jonka vuosikokous pidettiin Filippiineillä 2014.

Pienimmän lantin yhteisö
Pienimmän lantin yhteisö (PLY) toimii Filippiineillä aktiivisesti. PLY on oikeudenmukaisuuden,
rauhan ja sovituksen rukousliike, jossa joka rukouksen yhteydessä laitetaan syrjään pienin kolikko.
Monissa maissa MRP ja PLY yhdessä voimaannuttavat naisia ja lapsia. Maailman rukouspäivän
kansainvälisen komitean puheenjohtaja kuuluu PLY:n kansainväliseen komiteaan. PLY kertoo
lapsille perustajansa tarinan lasten kuvakirjan “Shanti tarkoittaa rauhaa” välityksellä. Vuonna 2016
PLY juhli 60-vuotispäiväänsä.

25 Kansainvälisen Maailman rukouspäivän valmistelutyö
Yli 20 naista ja nuorta naista osallistui työpajaan maaliskuussa 2014 ja keskittyi kirjoittamaan tätä
MRP-materiaalia. Yhdessä he tarkastelivat maan taloudellista ja sosiaalista tilaa, tutkivat
raamatuntekstejä, Filippiinien naisten ekumeenista historiaa sekä muodostivat hartaustekstien
kirjoittajaryhmät. Osallistujat edustivat maan kolmea pääaluetta ja monia kristillisiä
tunnustuskuntia.

26 Taiteilija Rowena “Apol” Laxamana-Sta.Rosa
Rowena “Apol” Laxamana-Sta.Rosa on Yhdistyneen metodistikirkon jäsen ja asuu Cavitessa,
Filippiineillä. Rowena meni mukaan vapaaehtoistyöhön Ondoy-taifuunin iskettyä Filippiineille
vuonna 2009. Hänellä ei ole taidekoulutusta, vaikka se on hänen unelmansa.
Rowena “Apol” kertoo teoksestaan Silmäys Filippiinien tilanteeseen näin: “Jumala antoi
Filippiineille runsaat voimavarat, sekä inhimilliset että materiaaliset. Jumala on suuri huolenpitäjä
ja hän varustaa koko luomakunnan. Tässä näemme Jumalan taloudellisen oikeudenmukaisuuden,
joka on vastakohta sille taloudelliselle ajattelulle, jossa vahvat ja mahtavat kahmivat Jumalan
voimavaroja itsellensä ja perheellensä. Jumalan valtakunta tarjoaa niitä kaikille, myös niille, jotka
eivät tunnusta sitä."

