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Lohikäärmeen hännällä –kirja on kirjoitettu Vietnamin sodan päättymisen 30vuotispäivän (30.04.2005) kunniaksi. Tapahtuma, joka toisille merkitsi uuden,
valoisamman tulevaisuuden alkua, merkitsi osalle kansasta sitä vaihetta maan
historiasta, joka johti ennen näkemättömiin pakolaisaaltoihin. Kirja tarkastelee
muutoksia, joita Suomen virallisen kehitysyhteistyön kumppanimaan Vietnamin tähän
asti suhteellisen tasa-arvoisessa yhteiskunnallisessa kehityksessä on tapahtunut viime
vuosina. Vietnamin korkea 7 prosentin vuosittainen talouskasvu on toki auttanut
maata kymmenessä vuodessa vähentämään köyhyysrajan alla elävien määrän 70
prosentista 29 prosenttiin, mutta kasvu ei ole tapahtunut vailla kustannuksia, etenkin
ympäristölle ja vähemmistökansoille.
Vaikka tunnustettaisiin kasvulukujen olevan suuntaa antavia myös Vietnamin
kehitysnäkymiä arvioitaessa, samalla kuitenkin on huomioitava, että kehitystä ei voi
eikä pidä tarkastella ainoastaan numeroiden valossa. Näin ollen tämän kirjan
painopisteeksi on valittu ruohonjuuritason demokratia, globaalistuvan talouden

kysymykset, naiset, vähemmistöt, ympäristö, ihmisoikeudet ja koulutus. Suomen
johtavat Vietnam-asiantuntijat sekä vietnamilaiset kehityskysymysten asiantuntijat
valottavat aiheita alla esitellyissä artikkeleissa suomalaisille lukijoille.
Kirja aloittaa Vietnam-seuran puheenjohtaja Minna Hakkarainen, joka käsittelee
talouskasvun ja demokratian monimutkaista suhdetta – ja päätyy varoittelemaan liian
nopean yhteiskunnallisen muutoksen vaatimisesta. Vietnamilainen
kehitysasiantuntija(rva) Nguyen Thi Le Hoa jatkaa käsittelemällä ruohonjuuritason
demokratiaa ja ulkomaisten kehitysjärjestöjen roolia maan demokratiapyrkimyksissä.
Hän nostaa esille erityisesti osallistavien menetelmien positiiviset vaikutukset
maaseudun köyhien mahdollisuuksiin vaikuttaa kyliensä kehityspyrkimyksiin.
Kauppatieteilijä ja kansalaisaktivisti Jaana Airaksinen pureutuu Vietnamin
mahdollisen WTO-jäsenyyden uhkiin ja mahdollisuuksiin. Tohtori (rva) Khuat Thu
Hong puolestaan hahmottelee vietnamilaisen naisen muuttuvaa roolia
yhteiskunnallisessa murroksessa. Hänen mukaansa naisten asema on jopa vaikeutunut
naisten jäätyä yhä suurempien rooliristiriitojen puristuksiin. Ihmisoikeusasiantuntija
Taina Dahlgren kertoo Vietnamin karusta ihmisoikeustilanteesta. Dahlgrenin mukaan
Vietnamin hallituksen ongelmana on erityisesti moniarvoisuuden pelko, joka
näyttäytyy muun muassa uskonnollisten ryhmien ja vähemmistöjen vainona.
Vietnamilainen (rva) Hoang Thi Minh Hong esittelee yhden ihmisoikeuksistaan
kamppailevan ryhmän – Vietnamin etniset vähemmistöt. Maan 53 vähemmistöä
kärsivät pääosin edelleen syvästä köyhyydestä ja ovat osattomina omaa kehitystään
koskevaan päätöksentekoon. Kaakkois-Aasian tuntija Tove Selin esittelee
artikkelissaan kaksi patohanketta – Yali Falls ja Son La – joissa vähemmistöt
maksavat kasvavan teollisuuden ja maan vauraimpien osien tarvitseman
energiantuotannon kustannukset. Hän myös hahmottelee ekologisen demokratian
mahdollisuuksia maassa. Lopuksi teekkari, suomenvietnamilainen (hra) Huynh Xuan
Nhan kertoo Vietnamin koulujärjestelmän puutteista ja tulevaisuuden haasteista.
Markkinatalous on luonut koulutuksen harmaat markkinat, jotka lisäävät lasten ja
nuorten eriarvoisuutta koulutuksen epätasaisen alueellisen jakautumisen ja perheen
varakkuudesta riippuvan opetuksen saatavuuden mukaan.
Artikkelit antavat toivon mukaan lukijalle monitahoisen ja parhaimmillaan jopa
ristiriitaisiakin kysymyksiä herättävän lukukokemuksen.
Hankkikaa kirja omaksenne!

