Työ vammaisten aseman parantamiseksi
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1. Nepal ja vammaisuus
– Nepal oli vuosisatojen ajan hindukuningaskunta.
Vuosina 1996–2006 sisällissodassa kuoli yli 13 000
ihmistä. Sodan loputtua maa luopui vuonna 2008
monarkiasta. Nepalin yhteiskunta on hyvin hauras.
Kastilaitoksen perintönä yhteiskunnassa vallitsee
eriarvoisuus.
– Nepal on yksi maailman köyhimmistä valtioista:
25% maan vajaasta 30 miljoonasta asukkaasta elää
köyhyysrajan alapuolella.
– Nepalin uskonnonvapaus toteutuu vaihtelevasti.
Kristillinen kirkko on pieni, mutta kasvaa nopeasti erityisesti kastittomien ja muiden marginaalissa olevien
parissa (arvion mukaan reilu 1 milj. jäsentä).
– Eri vammaisryhmiin (näkö-, kuulo-, liikunta- ja
kehitysvammaiset sekä psyykkisesti sairaat) kuuluu
Nepalissa arviolta 10 % väestöstä eli 2−3 miljoonaa
ihmistä.
– Esimerkiksi hygienian ja ennaltaehkäisevän
terveydenhoidon puutteet, virheellinen hoito (mm.
noitatohtorit) tai liian myöhään annetut hoitotoimenpiteet vaikuttavat korkeaan määrään. Myös erilaiset
onnettomuudet vuoristoisessa maassa ja käyty sisällissota vaikuttavat tähän. Karmaan uskovat ajattelevat,
että vammaisuus johtuu edellisen elämän pahoista
teoista.
– On arvioitu, että esim. noin 80 % sokeista olisi voitu
parantaa ja lukuisat sokeuden syyt ennaltaehkäistä,
jos käytettävissä olisi ollut riittävä tieto ja hoitoa olisi
voitu antaa ajoissa (esim. silmätulehduksia hoidettu
perinnelääketieteessä punapippurilla).
– Lähetysseura tekee työtä Nepalissa lukuisten kumppaneiden kanssa. Vammaisia tuetaan mm. kummioppilaina ja yhdessä paikallisten järjestöjen kanssa. Järjestöt lisäävät ihmisten tietoa vammaisuudesta ja auttavat
vammaisia saamaan apua ja tukea arkiseen elämään.
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Tarvittavat välineet:
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2. Hasa Dewin tarina
Olen Hasa Dewi Biswakarma. Kotini on Nepalissa,
Rugan kylässä. Kaikki kylämme 30 perhettä ovat alakastisia hinduja. Perheeni on köyhä. Saamme omasta
pellosta vain puolen vuoden ruuan. Pääsin lapsena
kouluun, koska olin rampa enkä pystynyt tekemään
työtä. Liikuin toisen jalkani ja bambukepin avulla. Minua kiusattiin paljon. Muut syyttivät minua edellisessä
elämässä tekemistäni virheistä: rangaistuksena niistä
olin rampa.
Isäni kuuli lähetystyöntekijöistä ja kantoi minut
lähettien luokse. He kuljettivat minut Kathmanduun,
missä jalkani amputoitiin ja sain proteesin. Pääsin
kummioppilaaksi, kirjoitin ylioppilaaksi ja pari vuotta
myöhemmin valmistuin konekirjoittajaksi vammaisten
oppilaitoksesta.
Palattuani Kathmandusta halusin tuntea Jumalan, joka
avasi minulle tien hoitoon kastistani, sukupuolestani
ja köyhyydestäni huolimatta. ”Jokainen on arvokas
Jumalalle”, sanoivat kristityt. Sellaiseen Jumalaan
halusin uskoa. Aloin käydä kirkossa ja tajusin, kuinka
ihmeelliseen Vapahtajaan sain turvata ja rukoilla johdatusta. Rakastan laulaa kirkossa ja kuunnella Raamatun
kertomuksia. Ne ovat kuin minun maastani, missä ei
ole tasa-arvoa eikä lähimmäisenrakkautta.

3. Rastitehtävä
Valitkaa ryhmästä vapaaehtoinen, joka on opettaja. Loput ovat kummilapsia kuulovammaisten
luokalla. Opettajan saa aina yhden lapun kerrallaan ja viittoo mahdollisimman monta viestiä
muulle ryhmälle. Viittomat ovat suomalaisen
viittomakielen aakkosilla.
Rohkaisevat viestit merkitsevät erityisen paljon
niille ihmisille, joita ei muuten arvosteta. Ne
voivat muuttaa koko heidän elämänsä. Kristillisen opetuksen mukaan jokainen ihminen on
Jumalan kuva ja Jumalan tahdosta syntynyt tähän maailmaan. Jeesus on tullut jokaista ihmistä
varten maailmaan.

4. Pisteytys
• 1p. jokaisesta välitetystä viestistä (max. 5p.)
• +1p. hyvästä yhteistyöstä

Kristinusko antaa turvan köyhille, alakastisille, vammaisille ja naisille. Tehtäväni on kertoa tästä muille ja
olla esimerkkinä siitä, mitä ihmisarvo merkitsee: rampa
ja alakastinen tyttö voi olla työssä virastossa! Minut
nähdessään myös moni muu on saanut toivoa.
Tarinan kirjannut Hasa Dewin kertomuksen
pohjalta Kirsti Kirjavainen / Askel kerrallaan.
Kestävää kehitystä Nepalissa.
(Suomen Lähetysseura, 2010.)
Tekstin lyhentänyt ja muokannut
Elina Siukonen.

Vas. Hasa Dewi kepin kanssa.
Oik. Hasa Dewi sihteerikoulussa.
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Ohje:

Leikkaa viestit irti toisistaan ja laita ne väärinpäin pöydälle tai lattialle. Tulosta oma lappu
sormiaakkosia jokaiselle rastilla olevalle ryhmäläiselle.
Opettajana toimiva ottaa yhden viestin kerrallaan eikä näytä sitä muille. Hän viittoo sen
toisille. Kun viesti on mennyt perille oikein, opettaja ottaa toisen viestin.
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