
Jubilee 2000 -kampanja haluaa juhlia uuden 
vuosituhannen alkua antamalla anteeksi maailman 
köyhimpien maiden velat. Britanniassa 1996 perustettu 
kampanja sai inspiraationsa kolmannesta Mooseksen 
kirjasta, jossa kehotetaan viettämään joka 50. vuotta 
riemuvuotena, jolloin “ jokainen maansa menettänyt saa 
sen jälleen haltuunsa” ja “ jokainen orjaksi myyty saa pa-
lata sukunsa luo”.

Kampanja valitsi 52 köyhää, raskaasti velkaantunutta maa-
ta, joiden velkojen mitätöinnin se asetti ensisijaiseksi tavoit-
teekseen. Kampanja kasvoi nopeasti maailmanlaajuiseksi 
liikkeeksi ja se toimii tällä hetkellä yli sadassa maassa 
neljällä  mantereella. Kampanjaa ovat tukeneet muun mu-
assa Bono, Dalai Lama, Muhammad Ali, Kofi Annan, 
Tony Blair, Bill Clinton, Nelson Mandela ja paavi Johan-
nes Paavali II.

Toukokuussa 1998 70 000 ihmistä muodosti Birming-
hamissa G8-ryhmän kokouspaikan ympärille ihmisket-
jun. Vuotta myöhemmin sama toistui Kölnissä, jossa 
maiden päämiehille luovutettiin 17 miljoonan ihmi-
sen allekirjoittama vetoomus Jubilee-maiden velkojen 
mitätöimiseksi. Syyskuussa 2000 allekirjoittaneita on jo 
lähes 22 miljoonaa yli 160 maasta, mikä on enemmän 
kuin yhdessäkään aikaisemmassa vetoomuksessa.

Suomessa kampanja sai alkunsa Kehitysyhteistyön pal-
velukeskuksen (Kepa), Kirkkojen vastuuviikon sekä 
Ammattiliittojen solidaarisuuskeskuksen aloitteesta 

 “Jos  velalliset ovat vararikossa, on velkojen anteeksianto tervettä ta-

lousajattelua. Jokainen rahamies tietää, että: ‘Jos hevonen kuolee, 

kannattaa nousta ratsailta.’”  -Bono, U2
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toukokuussa 1998. Kampanjaan on sittemmin liit-
tynyt lukuisia opiskelija-, nais-, solidaarisuus- ja 
kehitysmaajärjestöjä, ja sitä koordinoi Kepa.

Mitä kampanja on saanut aikaan?
USA, Iso-Britannia, Kanada, Ranska, Saksa, Italia 
ja Japani ovat ilmoittaneet antavansa köyhimmille 
maille kaikki näiden velat anteeksi. Toistaiseksi kym-
menkunta maata, - esimerkiksi Uganda, Bolivia, 
Mauritania, Tansania, ja Mosambik - ovat saanet 
velkansa anteeksi osittain. Maat joutuvat kuitenkin 
edelleen käyttämään terveydenhoitoon ja koulutuk-
seen kipeästi tarvittavia varoja velkojen korkoihin ja 
kuoletuksiin. Myös pyörremyrsky Mitchin pahiten 
runtelemat maat Honduras ja Nicaragua ovat saanet 
helpotuksia velkoihinsa Jubilee 2000 -kampanjan pai-
nostuksen ansiosta.

Velkojen poispyyhkiminen on toistaiseksi jäänyt 
etupäässä lupausten asteelle. G8-maiden Kölnissä so-
pimasta pahiten velkaantuneiden köyhien maiden 
(HIPC-maiden) 100 miljardin dollarin mitätöinnistä 
on toteutunut vain alle 12 miljardia dollaria.

YK:n pääsihteerin Kofi Annan otti voimakkaasti kan-
taa mitätöinnin puolesta tuoreessa raportissaan Me 
maailman kansat: YK:n rooli 2000-luvulla. Annan 
mainitsee velkojen mitätöinnin yhtenä tärkeimmistä 
keinoista vähentää köyhyyttä ja vaatii teollisuusmaita 



mitätöimään kaikki köyhimpien maiden velat jo lu-
vatun 100 miljardin lisäksi. Hän suosittelee myös Ju-
bilee 2000 -kampanjan ehdottaman puolueettoman 
velkavälitystuomioistuimen perustamista tasapainotta-
maan velkojien ja velallisten välisiä suhteita.

Kehittyvien maiden G77-ryhmä ja Afrikan 
yhtenäisyysjärjestö (OAU) ovat vaatineet velkojen 
anteeksiantoa ja kehittyville maille suurempaa roolia 
kansainvälisen talouspolitiikan päätöksentekoon. Kai-
rossa Afrikan ja Euroopan maiden johtajien kokouk-
sessa tämän vuoden huhtikuussa velka oli agendan 
tärkein aihe, ja samassa kuussa Abujassa, Nigeriassa 
40 Afrikan maan päämiestä piti velkojen mitätöimistä 
välttämättömänä muun muassa malarian kitkemisel-
le.

Yhdysvaltain kongressin asettama Meltzer-komissio 
suositteli köyhimpien maiden velkojen täydellistä 
mitätöimistä maaliskuussa 2000. Kongressi kritisoi 
Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n roolia ja vaati 
sen lainaamiskäytännön voimakasta rajoittamista.

Myös Suomen hallitus ja tasavallan presidentti Tarja 
Halonen ovat tukeneet Jubilee-kampanjaa. Suomi on 
mitätöinyt suurimman osan kahdenvälisistä kehitys-
luotoistaan. Suurimmat yksittäiset saatavat ovat Zim-
babwesta, noin 300 miljoonaa markkaa.

Jubilee 2000 -järjestöjä toimii:

Afrikka:  Angola, Benin, Burkina Faso, Kame-
  run, Norsunluurannikko, Egypti, Gha-
  na, Kenia, Malawi, Mali, Mauritius, 
  Madagaskar, Mosambik, Namibia, Ni-
  geria, Senegal, Etelä-Afrikka, Swazi-
  maa, Tansania, Togo, Uganda, Sambia 
  ja  Zimbabwe

Aasia:   Bangladesh, Hong Kong, Intia, Indo-
  nesia, Japani, Etelä-Korea, Pakistan, Fi-
  lippiinit ja Sri Lanka

Eurooppa:  Itävalta, Belgia, Tšekinmaa, Tanska, 
  Suomi, Ranska, Saksa, Irlanti, Italia, 
  Alankomaat, Norja, Puola, Portugali, 
  Espanja, Ruotsi ja Britannia

Amerikat:  Argentiina, Bolivia, Brasilia, Kanada, 
  Kolumbia, Ecuador, Guatemala, Guya-
  na, Haiti, Honduras, Jamaika, Meksi-
  ko, Nicaragua, Peru, El Salvador, USA 
  ja Venezuela

Oseania:  Australia ja Uusi Seelanti

   Jubilee 2000 -kampanja vaatii, että tärkeimpien velkojamaiden
   on yhdessä IMF:n ja Maailmanpankin kanssa :

•  Lopetettava maksujen vastaanotto köyhimmistä maista ja korvamerkittävä rahat 
 köyhyyden vastaiseen kamppailuun.

•  Mitätöitävä Jubilee-maiden velat sataprosenttisesti. Vaatimus koskee myös IMF:n 
 ja Maailmanpankin monenkeskisiä velkoja.

•  Muodostettava YK:n valvonnassa uusi mekanismi velkojen ja lainanannon käsittelyyn 
 estämään velkakriisin uusiutuminen.
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Annamari Koistinen, Jubilee 2000 projektisihteeri, Kepa, 050-340 0642, 09-584 23 243
Mika Railo, tiedottaja, Kepa, 09-584 23 247


