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tuleVaisuuden 
maailman- 
JÄRJestYs?
miten maailma muuttuu, kun uudet suuRVallat haastaVat 
VallitseVan maailmanJÄRJestYksen? OnkO nYt etelÄn maiden 
VuORO Rikastua Ja saastuttaa? miten muuttuVa maailman-
JÄRJestYs Vaikuttaa suOmeen Ja euROOppaan? OnkO YhdYs-
ValtOJen nYkYinen JOhtOasema Viimeinen laatuaan?

Tule Helsingin yliopiston Tiedekulmaan keskustelemaan uusien suurvaltojen 
kasvavasta vaikutuksesta alan huippututkijoiden ja asiantuntijoiden johdolla.  
Tiedekulman syksyn teemana ovat yleiset maailmanpoliittiset ja taloudelliset 
kehityskulut — erityisesti Kiinan, Intian ja Brasilian nousu, yhteiskunnallinen 
kehitys ja vaikutus globaalissa toimintaympäristössä. 

 Mihin maailma on menossa? 16.–27.9.
 Kiina 30.9.–11.10.
 Intia 14.–25.10.
 Brasilia 28.10.–8.11.
 Mitä seuraavaksi? 11.–15.11.

Tulevaisuuden maailmanjärjestys -tiedeteeman toteuttamisessa yhteistyö-
kumppaneina ovat Ulkopoliittinen instituutti ja ulkoasiainministeriö.  
Kiinan oikeuden ja oikeuskulttuurin keskus sekä Helsingin yliopiston oikeustie-
teellinen tiedekunta ovat toteuttaneet China Law -viikon (8.–11.10.).

Ohjelma päivittyy ja täydentyy tulevien viikkojen aikana. Ajantasaisen ohjelman 
löydät osoitteesta www.helsinki.fi/tiedekulma.

-kuvakkeella merkityt tapahtumat voit katsoa suorana lähetyksenä 
osoitteessa www.helsinki.fi/tiedekulma.
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think! 
mihin 
maailma  
On me- 
nOssa?
ti 17.9.
16.00–18.00  
mihin maailma On menOssa?
Miten maailma muuttuu, kun uudet suur-
vallat haastavat vallitsevan maailmanjär-
jestyksen? Muuttuuko taloudellinen valta 
myös poliittiseksi vallaksi? Vai pitäisikö 
yksittäisten valtioiden ja vanhojen raken-
teiden sijasta tarkastella kokonaisuutta ja 
kyseenalaistaa taloudellinen näkökulma?

Paneelikeskusteluun osallistuvat 
professori Heikki Patomäki Helsingin 
yliopistosta, suunnittelu- ja tutkimuspääl-
likkö Antti Kaski ulkoasiainministeriöstä 
ja professori Hiski Haukkala Tampereen 
yliopistosta. Keskustelua johtaa toimittaja 
Jussi Lähde.

ke 18.9.
16.00–18.00  
GlObaalin hallinnan  
tuleVaisuus — kuka tai mikÄ 
kÄYttÄÄ Valtaa?
Millaisia globaalin hallinnan mekanismeja 
maailma tarvitsee ja miten ne toteutetaan? 

Miten edesautetaan maailmanlaajuista 
konsensusta ympäristö- ja ihmisoikeusasi-
oissa — tarvitaanko mullistava katastrofi? 
Onko nyt etelän maiden vuoro rikastua ja 
saastuttaa? Siirtyykö valta yhä enemmän 
globaaleille yrityksille ja sijoittajille vai 
pystytäänkö näitä hallitsemaan yhdessä?

Aiheesta keskustelemassa professorit 
Teivo Teivainen ja Janne Hukkinen 
Helsingin yliopistosta, tutkija Marikki 
Stocchetti Ulkopoliittisesta instituutista 
sekä presidentti Tarja Halonen. Puheen-
johtajana toimii professori Jukka Kekko-
nen Helsingin yliopistosta.

tO 19.9.
16.00–18.00  
euROOppa Ja suOmi  
muuttuVassa maailmassa 
Maailma muuttuu, miten käy Euroopan? 
Miten muuttuva maailmanjärjestys vaikut-
taa Suomeen? Minkälainen toimintaym-
päristö Eurooppa ja Euroopan unioni on 
Suomelle ja suomalaisille, nyt ja tulevaisuu-
dessa? Mikä on Suomen paikka Euroopan 
unionin päätöksenteossa ja miten kansalai-
set pysyvät muutoksessa mukana? Miten 
Suomi pärjää eurooppalaisissa vertailuissa?

Eurooppa-tutkimuksen verkoston johta-
jan Juhana Aunesluoman johdatuksella 
asiasta keskustelevat valtiosihteeri Pilvi 
Torsti opetus- ja kulttuuriministeriöstä 
sekä tutkijatohtori Timo Miettinen ja yli-
opistonlehtori Emilia Palonen Helsingin 
yliopistosta.

ti 24.9. 
16.00–18.00  
kOmpastuukO YhdYsVallat 
sisÄisiin RistiRiitOihinsa?
Mikä on Yhdysvaltojen rooli tulevassa 
maailmanjärjestyksessä? Miten Yhdys-
valtojen sisäpolitiikka vaikuttaa muuhun 
maailmaan? Vajoaako maa velkakriisin 
myötä vai säilyykö hegemonia? Onko 
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nykyinen johtoasema viimeinen laatuaan?
Keskustelemassa professorit Markku 

Henriksson ja Mikko Saikku Helsingin 
yliopistosta sekä johtaja Antti Oksanen 
AmCham Finlandista. Keskustelua johtaa 
toimittaja Pekka Mykkänen.

ke 25.9. 
16.00–18.00  
miten tuleVaisuuden  
kOnflikteJa Ja tuRVallisuus-
uhkia Ratkaistaan? 
Miten uusien valtiomahtien nousu vai-
kuttaa globaaliin turvallisuuteen ja miten 
rauhaa hierotaan uudessa kontekstissa? 
Mitkä ovat räjähdysherkimpiä alueita? 
Milloin on kyse sodasta lennokki-iskujen 
maailmassa ja terrorismin aikakaudella? 
Tuleeko sodasta yhä enemmän yksityisten 
yritysten toimintaa? Miten Suomi varautuu 
tulevaisuuden uhkiin ja mitä ne ovat? 

Paneelissa mukana yliopistonlehtorit 
Timo Kivimäki ja Leena Malkki 
Helsingin yliopistosta sekä tutkija Teemu 
Sinkkonen Ulkopoliittisesta instituu-
tista. Keskustelua johtaa yliopistonlehtori 
Riikka Kuusisto Helsingin yliopistosta.

tO 26.9. 
16.00–18.00  
Rahan liikkeet GlObaalissa 
talOudessa
Miten liikeyritysten ja konsernien sisäiset 
rahavirrat muuttavat käsityksiämme  
maailmantaloudesta? Kuinka veroparatiisit 
ja aggressiivinen verosuunnittelu toimivat 
ja miten ne saadaan kuriin? Mikä on glo-
baalin talouden tulevaisuus?

Keskustelemassa tutkija Matti Ylö-
nen, tutkijatohtori Ville-Pekka Sorsa 
Helsingin yliopistosta, professori Sixten 
Korkman Aalto-yliopistosta ja Tax Leader 
Petri Seppälä PricewaterhouseCoopers 
Oy:stä. Puheenjohtajana toimii toimittaja 
Jyri Hänninen.

think! 
kiina
ti 1.10.
16.00–18.00  
kiinan ROOli GlObaalissa 
hallinnassa
Valtava taloudellinen voima on luonut 
Kiinalle myös potentiaalista poliittista ja 
sotilaallista valtaa. Miten Kiina käyttää 
kasvavaa valtaansa maailmalla? Mitkä 
ovat Kiinan roolit Itä-Aasiassa, globaaleilla 
areenoilla ja Afrikassa? Mihin Kiina tähtää 
mittavalla rahoitus- ja lainoitustoiminnal-
laan? Mitkä tekijät kotimaassa vaikuttavat 
ulkopolitiikkaan?

Panelisteina mm. tutkija Mikael 
Mattlin Ulkopoliittisesta instituutista ja 
tutkijakoulutettava Teemu Naarajärvi 
Helsingin yliopistosta. 

ke 2.10.
16.00–18.00  
kuinka kauan kuplaa pYstYtÄÄn 
hallitsemaan kiinassa? 
Maailma muuttuu ja Kiinan poliittinen 
järjestelmä pysyy. Miten Kiina on onnis-
tunut säilyttämään yhden puolueen järjes-
telmänsä globalisoituneessa maailmassa? 
Kuinka valtio hallitsee tiedotusvälineitä 
digitaalisen viestinnän aikakaudella? 
Keskitytäänkö Kiinan ulkopuolella liikaa 
maan tämänhetkisiin talouslukuihin, 
kun ilmansaasteet, korruptio, vaarallinen 
ruoka, väestön ikääntyminen ja sosiaalinen 
eriarvoisuus vaikuttavat kiinalaisten 
elämään ja asettavat haasteita tulevalle 
talouskasvulle?
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Panelisteina yliopistonlehtori Tiina 
Airaksinen Helsingin yliopistosta, tutkija 
Jyrki Kallio Ulkopoliittisesta instituu-
tista, filosofian maisteri Raisa Asikainen 
Helsingin yliopistosta ja tohtorikoulutettava 
Elina Sinkkonen Oxfordin yliopistosta. 
Keskustelua johtaa toimittaja Sami 
Sillanpää.

keskustelun JÄlkeen tietOisku:
keYwORd cOntROl in china 
Student Keegan Elmer (HY) 

tO 3.10.
13.00–15.00 
kiinaa kaikille kiinnOstuneille
Tule tapaamaan kiinan kielen opiskelusta 
kiinnostuneita ja yliopiston kiinalaisia opis-
kelijoita Tiedekulmaan. Iltapäivän aikana 
myös Wuhanin yliopistosta palannut 
oikeustieteen opiskelija Tuomas Tiensuu 
kertoo vaihto-opiskelukokemuksistaan ja 
Veli-Matti Palomäki esittää kiinankieli-
siä kappaleita kitaran säestyksellä.

ma 7.10.
13.00–15.00
kiina tOisinaJatteliJan silmin
Tilaisuudessa julkistetaan toimittaja Sami 
Sillanpään kirja Kiinalainen rakkaus-
tarina — kahden toisinajattelijan elämä 
salaisen poliisin varjossa. Kirja kertoo 
tunnettujen kiinalaisten demokratia-
aktivistien Zeng Jinyanin ja hänen 
aviomiehensä Hu Jian elämästä.  
Millaista on elää jatkuvasti salaisen poliisin 
valvonnassa? Miten Kiinan järjestelmä 
vainoaa ihmisoikeusaktivisteja ja näiden 
perheitä? Zeng Jinyan on paikalla ker-
tomassa kokemuksistaan. Tilaisuuden 
järjestää WSOY.

 ti 8.10.
16.00–18.00 
china law 
OnkO kiina kehittYmÄssÄ 
OikeusValtiOksi?
Mikä sija on oikeudella ja oikeusjärjes-
telmällä kiinalaisessa yhteiskunnassa? 
Miten kiinalainen oikeusvaltiokäsitys tulisi 
ymmärtää? Missä asioissa on edistytty, 
missä tarvitaan kehitystä? Antaako 
kansainvälinen oikeudellinen yhteistyö 
välineitä muutokseen? Voiko oikeusvaltiota 
olla ilman sananvapautta ja demokratiaa? 
Ovatko työntekijöiden oikeudet jääneet liian 
vähälle huomiolle? 

Keskustelemassa KHO:n entinen presi-
dentti Pekka Hallberg, kansainvälisten 
asioiden päällikkö Katja Lehto SAK:sta, 
professori Teemu Ruskola Emoryn yli-
opistosta ja apulaisoikeuskansleri Mikko 
Puumalainen. Keskustelua johtaa 
Helsingin yliopiston kansleri Thomas 
Wilhelmsson.

ke 9.10.
16.00–18.00 
china law
OpiskeliJaksi kiinaan
Pitkään ainoastaan Kiina-tuntijat käyttivät 
hyväkseen opiskelijavaihdon mahdolli-
suudet Kiinassa. Aikanaan perehdyttiin 
ikivanhaan kulttuuriin, mutta nyt opitaan 
ymmärtämään myös modernia Kiinaa. 
Kiinan avautuessa sen yliopistot kansain-
välistyvät ja koulutusta annetaan myös 
englanniksi. Millaisia mahdollisuuksia on 
lähteä Suomesta Kiinaan opiskelemaan? 
Miltä kiinalainen yhteiskunta näyttää 
opiskelijan silmin? Avautuuko Kiina vain 
kiinaksi? Miksi Kiinaan kannattaa mennä? 

Keskustelemassa opiskelijat Mikko 
Junno, Tuomas Tiensuu, Janna Lipi-
äinen ja Ville Kukkonen. Tilaisuu den 
puheenjohtajana toimii HYYn pääsih teeri 
Katri Korolainen. 
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tO 10.10. 
16.00–18.00 
china law
kiinan talOuden 
kehitYsnÄkYmÄt
Vaikka Kiinan talouskasvu on hidastunut 
globaalin talouskriisin myötä, on talouden 
kehitys ollut huimaa jo kolme vuosikym-
mentä. Jäsenyys Maailman kauppajär-
jestössä WTO:ssa on avannut Kiinalle 
uudenlaisen kansainvälisen roolin. Mikä 
on talouskasvun salaisuus? Voiko kasvu 
edelleen jatkua ja mikä on sen hinta?  
Onko yritysten sääntely-ympäristöllä 
yhteys Kiinan talouskasvuun? Miltä Kiinan 
talouden kehitys näyttää ja kuinka se vai-
kuttaa Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin? Mitä 
tapahtuu, jos Kiinan talouskone yskii?

Keskustelijoina Shellin hallituksen 
puheenjohtaja ja Helsingin yliopiston halli-
tuksen jäsen Jorma Ollila, tutkija Paavo 
Suni ETLA:sta, tutkija Mikael Mattlin 
Ulkopoliittisesta instituutista ja professori 
Ulla Liukkunen, Finnish Center of 
Chinese Law and Chinese Legal Culture. 
Keskustelua johtaa dekaani Kimmo Nuo-
tio Helsingin yliopistosta.

pe 11.10.
15.00–17.00 
china law
suOmalaisten YRitYsten 
kOkemuksia kiinassa
Kiinan kasvavat markkinat tarjoavat 
runsaasti mahdollisuuksia suomalaisille 
yrityksille. Mitkä tekijät vaikuttavat yri-
tysten toimintaan? Millaisia yllätyksiä voi 
olla luvassa, kun mennään Kiinan mark-
kinoille? Onko Kiina suomalaisille halpa 
tuotantomaa — vai kiinnostaako yrityksiä 
myös Kiinan kotimarkkinat? Onko kilpailu 
Kiinassa reilua? Voiko suomalainen yritys 
pitää kiinni omista arvoistaan? Mikä on 
suomalaisten yritysten yhteiskuntavastuu? 

Millaisia kokemuksia Kiinasta on saatu ja 
miltä yritysten tulevaisuus näyttää?

Keskustelemassa Koneen hallituksen 
puheenjohtaja Antti Herlin, Oilon Inter-
national Oy:n hallituksen puheenjohtaja 
Päivi Leiwo-Svensk ja Vaasan kau-
punginvaltuuston puheenjohtaja Joakim 
Strand. Keskustelua johtaa Helsingin 
yliopiston rehtori Jukka Kola.
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think! 
intia

ke 16.10.
16.00–18.00 
intia kehittYY Ja VauRastuu  
— tasa-aRVOistuukO Yhteiskunta? 
Intian talous on noussut huimaa vauh-
tia, mutta samalla eriarvoisuus säilyy. 
Naiset, lapset ja maaseudun asukkaat 
jäävät kasvun ulkopuolelle. Miten kasti, 
sukupuoli, etninen tausta ja uskonto mää-
rittävät ihmisten yhteiskunnallista asemaa 
Intiassa?

Panelisteina pääsihteeri Päivi Mattila 
Ihmisoikeusliitosta, apulaisprofessori 
Ville Päivänsalo Helsingin yliopistosta 
ja valtiotieteen lisensiaatti Anita Kelles-
Viitanen. Keskustelua johtaa toimittaja 
Mikko Zenger.

tO 17.10.
16.00–18.00 
mOniulOtteinen intia
Miten ymmärtää yli miljardin asukkaan 
sekä lukuisten kielten ja uskontojen Intiaa, 
joka vaikuttaa enemmän maanosalta kuin 
kansallisvaltiolta? Millä kielellä Intiassa 
pärjää ja mitä pitää tietää uskonnoista?

tietOiskut:
intian kielet
Yliopistonlehtori Bertil Tikkanen (HY)

uskOntOJen mOninaisuus  
Ja nYkYtilanne
Dosentti Klaus Karttunen (HY) 

islam Ja intia 
Professori Jaakko Hämeen-Anttila (HY) 

ti 22.10.
16.00–18.00 
intia alueellisena Ja  
GlObaalina suuRValtana 
Kuka Intiassa käyttää valtaa ja miten se 
näkyy ulkopolitiikassa? Mitkä ovat Intian 
tavoitteet Etelä-Aasiassa ja globaalissa 
mittakaavassa? Normalisoituvatko Intian ja 
Pakistanin suhteet? 

Panelisteina Etelä-Aasian tiiminjohtaja 
Olli Ruohomäki ulkoasiainministeriöstä, 
Nordic Centre in Indian johtaja Sirpa 
Tenhunen ja filosofian tohtori Tapio 
Tamminen.

ke 23.10.
16.00–18.00 
cleantech-Osaamista,  
OhJelmistOJa Ja tYöVOimaa?
Intian valtavat markkinat tarjoavat myös 
suomalaisille yrityksille liiketoiminta-
mahdollisuuksia. Millä aloilla suomalaiset 
yritykset toimivat? Minkälaisia haasteita 
ja mahdollisuuksia kulttuurisesti ja maan-
tieteellisesti moniulotteinen Intia tarjoaa? 
Miltä yritysten toiminta näyttää yhteis-
kuntavastuun ja intialaisten työntekijöiden 
näkökulmasta?

Aiheesta keskustelemassa mm. 
Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja 
Vartiala ja kestävän kehityksen päällikkö 
Laura Kantanen Metsosta.

keskustelun JÄlkeen tietOiskut:
kÄnnYkkÄ apuna lapsikuOllei-
suuden VÄhentÄmisessÄ intiassa
Tutkija Marianne Prasad (HY) 

mObile schOOl india
Professori Leena Krokfors (HY) 
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tO 24.10.
16.00–18.00 
haastaakO bOllYwOOd 
hOllYwOOdin — mistÄ pOpulaaRi-
kulttuuRi tulee JatkOssa? 
Mitkä ovat intialaisen kulttuurin erityis-
piirteitä? Entä populaarikulttuurin? Min-
kälaista kirjallista kulttuuria Intia tarjoaa 
maailmalle?

tietOiskut: 
bOllYwOOd-tanssiesitYs
Artist and choreographer Arti Sudhindra 
(KamalKanhaiya Entertainments)

mikÄ ihmeen bOllYwOOd? 
Filosofian maisteri Heini Viitamäki (HY) 

lOputtOmien taRinOiden maa
Kirjailija ja tutkija Virpi Hämeen-Anttila 

think! 
bRasilia
ti 29.10.
16.00–18.00  
VOimistuVa bRasilia maailmalla 
Nouseeko alueellinen suurvalta myös 
merkittäväksi globaaliksi vaikuttajaksi 
G20-ryhmän ja YK:n turvallisuus-
neuvoston pysyvän jäsenyyden kautta?  
Millaista on presidentti Dilma  
Rousseffin ulkopolitiikka? Parantuvatko 
suhteet Yhdysvaltoihin? Mitä Brasilia  
tekee Afrikassa? 

Panelisteina Latinalaisen Amerikan ja 
Karibian yksikön päällikkö Roy Eriksson 
ulkoasiainministeriöstä, tutkijatohtori 
Mikael Wigell Ulkopoliittisesta insti-
tuutista ja professori Teivo Teivainen 
Helsingin yliopistosta. Keskustelua johtaa 
politiikan ja talouden tutkimuksen laitok-
sen johtaja Jussi Pakkasvirta Helsingin 
yliopistosta.

ke 30.10.
16.00–18.00  
muuttuVa bRasilia
Minkälainen on alkuperäisasukkaiden 
asema Brasiliassa? Miten maailmankuvat 
muuttuvat, kun yhteiskunta muuttuu? 
Mikä osuus uskonnolla on nykypäivän 
elämässä? Minkälaisia muutoksia Brasilian 
uskonnollisella kentällä tapahtuu? 

tietOiskut:
bRasilian alkupeRÄisasukkai-
den nYkYtilanne
Tutkijatohtori Pirjo Virtanen (HY)
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afRO-bRasilialaiset uskOnnOt
Jatko-opiskelija Eleonora Riviello (HY)

haastaakO helluntailaisuus 
katOlisuuden bRasiliassa?
Akatemiaprofessori  Elina Vuola (HY) 

tO 31.10. 
16.00–18.00  
bRasilia GlObaalissa eneRGia-
pelissÄ Ja sellubisneksessÄ 
— missÄ aRVOssa OVat luOntO  
Ja ihmisOikeudet? 
Mitä yritysten tulee ottaa huomioon 
selluhankkeissa ja bioetanoliyhteistyössä 
Brasilian kanssa? Kestääkö luonnon moni-
muotoisuus tehostuvaa tuotantoa? Millä 
ehdoilla bisnestä tehdään?

Panelisteina tutkijatohtori Markus 
Kröger Helsingin yliopistosta, Suomen  
Le Monde diplomatique & Novaja Gazetan 
päätoimittaja Mika Rönkkö ja Stora 
Enson Biomaterials-divisioonan viestintä- 
ja yritysvastuujohtaja Kirsi Seppäläinen. 
Keskustelua johtaa toimittaja Maria 
Manner.

ti 5.11.
16.00–18.00  
mitÄ bRasilia meRkitsee 
suOmelle? 
Brasilia on Suomen tärkein kauppakump-
pani Latinalaisessa Amerikassa ja kasvu-
potentiaalia on vielä runsaasti. Minkälaisia 
haasteita ja mahdollisuuksia yrityksillä 
on Brasiliassa? Mitä yritysten tulee ottaa 
huomioon? Minkälaista tutkimustyötä 
suomalaiset tekevät Brasiliassa? 

Tilaisuuden keskustelijat vahvistetaan 
myöhemmin.

ke 6.11.
14.00–16.00 
bRasilian pORtuGalia Ja 
tietOa VaihtO-Opiskelusta 
kiinnOstuneille 

tO 7.11.
16.00–18.00  
bRasilialainen kulttuuRi   
— Vaikutus maan sisÄllÄ  
Ja maailmalla 

tietOiskut:  
alma bRasileiRa — musiikki-
peRinteitÄ tROpiikissa 
Professori Eero Tarasti (HY) 

bRasilian kiRJallisuus 
Johtaja Auli Leskinen (Suomen 
Madridin-instituutti) 

new media and the pOOR  
in the bRazilian pROtests 
Ph.D. Student Leonardo Custódio 
(Tampereen yliopisto) 
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think! 
mitÄ 
seuRaa-
Vaksi?

ti 12.11.
16.00–18.00  
afRikka, aRktinen alue, aVaRuus 
— mitÄ seuRaaVaksi? 
Miltä ympäristöuhkista, väestönkasvusta, 
ja sodista kärsivä maailma näyttää 
tulevaisuudessa? Miten uusi teknologia 
muuttaa maailmaa ja sen kykyyn selviytyä 
tulevaisuuden haasteista? Hankitaanko 
tulevaisuudessa raaka-aineet maapallon 
ulkopuolelta? Mikä on arktisen alueen ja 
Afrikan merkitys?

Tilaisuuden keskustelijat vahvistetaan 
myöhemmin.

ke 13.11.
16.00–18.00  
pOhJOismainen hYVinVOintimalli 
VientituOtteena
Mikä pohjoismainen hyvinvointivaltio 
on ja onko se viemisen arvoinen vielä 
2010-luvulla? Voiko hyvinvointia ja erityi-
sesti koulutusosaamista viedä ulkomaille? 
Onko inhimillinen yhteiskunta myös 
kilpailukykyisempi? 

Tilaisuuden keskustelijat vahvistetaan 
myöhemmin.

tO 14.11.
16.00–18.00  
suOmi-kuVa maailmalla
Millaisella Suomi-kuvalla menestytään? 
Kuinka paljon maakuvaan voi todella vai-
kuttaa ja mitä se merkitsee? Minkälainen 
Suomen maakuva on 2010-luvulla?

Tilaisuuden keskustelijat vahvistetaan 
myöhemmin.
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muuta  
OhJelmaa
uusi maailmanJÄRJestYs — kaRtOGRafisia tutkielmia RaJOista,  
muuttOliikkeestÄ Ja GlObaalin Valta-asetelman muutOksista 
pORthanian aulassa 16.–27. sYYskuuta

Ranskalaisen kartografin Philippe Rekacewiczin näyttely hahmottelee globaalin 
valta-asetelman suuria muutoksia ja kotoaan pakenemaan joutuneiden ihmisten liikeratoja 
suurten mullistusten rattaissa. Olemmeko todistamassa historiallista siirtymää yhden 
supervallan ajasta monenkeskisyyteen? Millainen on maailmankuva esimerkiksi Pekin-
gistä, Teheranista tai Kairosta katsoen?

Le Monde diplomatique -lehden pääkartografina tunnetun Philippe Rekacewiczin näytte-
lyn kartat ovat puuväripiirroksia. Niiden luonnoksenomaisuus kuvastaa rajojen luonnetta, 
joka on horjuva ja ristiriitainen. Rekacewicz piirtää ihmisten liikeradat kartalle ja pohtii 
rajat ylittävän siirtolaisuuden ja pakolaisuuden problematiikkaa.

Brasilia, Venäjä, Intia, Kiina ja Etelä-
Afrikka (BRICS): kehittyvät taloudet, 
jotka ovat saamassa keskeisen aseman 
kansainvälisessä järjestelmässä

Muut kehittyvät taloudet

 ”Aasian muna”, maailman uusi 
voimakeskus (kaksi kolmasosaa 
maailman väestöstä, nopeasti 
kasvava talous) 

Investoinnit ja taloussopimukset, joiden 
avulla pyritään turvaamaan strategisten 
raaka-aineiden ja mahdollisesti myös 
maatalousmaan saatavuus  

Maat, joille perinteiset suurvallat 
(Yhdysvallat ja Eurooppa) ovat 
asettaneet raskaita pakotteita

Kiinan aluevaatimukset 
Etelä-Kiinan merellä   

Energiakaaret (tärkeimmät öljyn 
ja kaasun tuotantoalueet) 

Välialueet: reuna-alueita, joita sekä 
perinteiset suurvallat että kehittyvät 
taloudet tavoittelevat

Levottomat alueet: poliittista 
epävakautta ja väkivaltaa, sotia, 
turvattomuutta, merirosvoutta…

Perinteiset suurvallat, joita Aasian 
maiden esiinmarssi uhkaa
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helsinGin YliOpistO

Tule Tiedekulmaan katselemaan, kuuntelemaan, maistamaan ja kokeilemaan 
Helsingin yliopistossa tehtävää monitieteistä huippututkimusta.  
Tiedekulma tuo tieteen tulokset ja ajankohtaiset aiheet katutasolle tietoiskujen, 
keskustelujen, työpajojen ja näyttelyiden kautta.

Tutustu myös Tiedekulman kirjakauppaan ja nauti kahvilan herkuista. 
Tervetuloa!

YliOpistOnkatu 3, ma–tO 10–18, pe 10–17
www.helsinki.fi/tiedekulma 
www.facebOOk.cOm/tiedekulma
#tiedekulma
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