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Yhteisöjen tie hyvään elämään 
Bolivian noin 10 miljoonasta asukkaasta n. 36 % on aymara- tai quechua-väestöä, jonka 

yhteiskunnallissosiaalinen asema on heikko. Useimmat elävät köyhyydessä ja vaikeissa olosuhteissa. 

Monissa yhteisöissä ravintotilanne on vaikea ja terveysongelmia esiintyy runsaasti. Naisiin kohdistuva 

väkivalta ja perheväkivalta on yleistä. Maaseudulla eläviin alkuperäiskansoihin kuuluvat naiset ovat kaikkein 

epätasa-arvoisimmassa asemassa. 

Hankkeen tavoitteena on Bolivian alkuperäiskansojen tilanteen parantaminen ja hyvän elämän edistäminen. 

Yhteisöjen ruokaturvaa ja omavaraisuutta kohennetaan monipuolistamalla ravintoa mm. kehittämällä 

olosuhteisiin sopivia keittiöpuutarhoja. Naisten ja lasten oikeuksia parannetaan lisäämällä yhteisöjen ja 

päättäjien tietoisuutta tasa-arvosta. Naisten toimeentulomahdollisuuksia ja päätöksentekoon osallistumista 

parannetaan. Lisäksi vahvistetaan yhteisöjen puhtaan veden saantia ja katastrofi- ja riskienhallintavalmiutta 

ilmastonmuutoksen seurausten torjumiseksi. 

Hanketta toteuttava kumppani on Bolivian evankelis-luterilainen kirkko IELB, jonka toiminnan keskiössä 

ovat kaikkein syrjityimmät väestönosat.  

Hankkeen piirissä on 4734 suoraa hyödynsaajaa, joista 4685 on alkuperäisyhteisöjen jäseniä ja 49 

vastuunkantajia. Epäsuoria hyödynsaajia on 3514.  

Kaivosalueiden lasten tuki 
Boliviassa on arvioiden mukaan lähes miljoona lapsityöläistä. Suuri osa heistä elää kaivosalueilla, joissa 

köyhyys kulminoituu sairauksiin ja sosiaalisiin ongelmiin. Esimerkiksi lapsikuolleisuus on Potosín 

kaivosmaakunnassa maan korkein: yli sata lasta tuhannesta kuolee ennen viidettä ikävuottaan. Boliviassa laki 

sallii työnteon jo 10-vuotialle lapsille. Kaivostyö ja muut raskaat ja lapsen kehitykselle haitalliset työt ovat 

kiellettyjä, mutta lakia ei noudateta. Raskas työ vaarantaa lasten normaalin kasvun ja kehityksen ja estää 

koulunkäyntiä. Näiden lasten ja nuorten tulevaisuuden mahdollisuudet uhkaavat rajoittua kaivostyöhön. 

Hankkeen tuloksena Bolivian kaivosalueilla työtä tekevät ja heikossa sosiaalisessa asemassa olevat lapset ja 

nuoret oppivat uusia ammatillisia taitoja ja pienyrittäjyyttä. He saavat uusia tietoja ja ammatillisia 

valmiuksia, jotka mahdollistavat heille uusia tulonhankintakeinoja ja paremman elämänlaadun. Heidän 

elämäntaitojaan vahvistetaan mm. oikeuksiin, kansalaistaitoihin ja ympäristönsuojeluun liittyvien 

koulutusten kautta. Koulunkäyntiä tuetaan edistämällä joustavan opetussuunnitelman käyttöä. 

Hanke vahvistaa työtä tekevien lasten ja nuorten järjestöjen johtajuustaitoja ja tekee vaikuttamistyötä lasten 

ja nuorten oikeuksien puolesta alueellisella ja kansallisella tasolla. Työtä tekevien lasten ja nuorten perheitä 

tuetaan keskusteluin ja tapaamisin, ja perheyhteyttä vahvistetaan myös yhteisten virkistystapahtumien kautta.  



   
Hankkeeseen osallistuvat työtä tekevät lapset ja nuoret työskentelevät tällä hetkellä mm. kengänkiillottajina, 

katukaupustelijoina, aputyövoimana kaivoksissa ja erilaisissa työpajoissa. Hankkeessa on mukana myös 

suojakodeissa eläviä lapsia ja nuoria. 

Hanketta toteuttava kumppani on Centro de Promoción Minera (CEPROMIN), joka on ainoa 

kaivostyöläisten perheitä kokonaisvaltaisesti tukeva järjestö Boliviassa. Se on tunnustettu ja pitkäaikainen 

toimija kaivosalueilla, ja se on toteuttanut useita kaivosalueiden lapsityöläisten tukihankkeita hyvin tuloksin. 

Hankkeen piirissä on 2191 suoraa hyödynsaajaa, joista 1700 on työtätekeviä lapsia, nuoria sekä heidän 

perheenjäseniään ja 491vastuunkantajia. Epäsuoria hyödynsaajia on 10 000.  

 

 


