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Suomen Lähetysseura
kehitysyhteistyötoimijana
Vuonna 1859 perustettu Suomen Lähetysseura on yksi Suomen
ensimmäisistä kehitysyhteistyötoimijoista. Se on koko toimintansa ajan työskennellyt
syrjittyjen ihmisten aseman parantamiseksi yhdessä heidän kanssaan. Lähetysseura on
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kansainvälisen työn järjestö ja Suomen ulkoministeriön pitkäaikainen yhteistyökumppani kehitysyhteistyössä jo yli 40 vuoden ajan.

Lähetysseuralle kehitys tarkoittaa ihmisoikeuksien toteutumista ja eriarvoisuuden vähenemistä. Tavoite edellyttää syrjintään ja epäoikeudenmukaisuuteen puuttumista. Lähimmäisenrakkaus, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja kumppanuus ovat Lähetysseuran
toimintaa ohjaavia arvoja.
Lähetysseuran kehitysyhteistyön läpileikkaavat
teemat ovat ympäristö ja ilmastonmuutos,
vammaisinklusiivisuus1, sukupuolten
välinen tasa-arvo ja konfliktisensitiivisyys2 .

Suomen Lähetysseura on
1. Syrjityimpien ihmisten
oikeuksien puolustaja
2. Uskontojen ja kulttuurien
asiantuntija
3. Laajasti tavoittava
kansainvälinen
toimija, jolla on valmiit
vaikuttamisverkostot
4. Vahva vammaisten
henkilöiden oikeuksien
edelläkävijä

1
Vammaiset henkilöt osallistuvat hankkeisiin yhdenvertaisesti muiden kanssa ja hyötyvät työstä samalla tavalla kuin muutkin yhteisöjensä
jäsenet. Erityistä huomiota kiinnitetään esteettömyyteen ja siihen, että asenteet vammaisia henkilöitä kohtaan muuttuvat.
2
Kyky ymmärtää kohdealueen poliittinen ja kulttuurinen konteksti ja oman toiminnan vaikutukset alueella sekä kyky toimia niin, että oman
toiminnan negatiiviset vaikutukset ovat mahdollisimmat pienet ja positiiviset vaikutukset mahdollisimman suuret.

Toimintaperiaatteemme
kehitysyhteistyössä
Syrjimättömyys

Läpinäkyvyys ja vastuullisuus

Suomen Lähetysseura noudattaa syrjimättömyyden periaatetta ohjelmatyössään sekä
muussa toiminnassaan. Syrjimättömyys velvoittaa työskentelemään ensisijaisesti kaikkein
syrjityimpien ryhmien kuten vammaisten henkilöiden, naisten, tyttöjen ja vähemmistöjen,
yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Tiedon saatavuus Lähetysseuran toiminnasta
on edellytys työn läpinäkyvyydelle. Lähetysseura on vastuussa kehitysyhteistyönsä laadukkaasta toteuttamisesta ja läpinäkyvästä hallinnoinnista rahoittajilleen, tukijoilleen, yhteistyökumppaneilleen ja työn piirissä olevien yhteisöjen jäsenille. Työllä edistetään
myös viranomaisten ja päättäjien vastuullisuutta ja toiminnan läpinäkyvyyttä toimintamaissamme ja Suomessa.

Osallistavuus ja omistajuus
Kumppanien omistajuus hankkeista on Lähetysseuran kehitysyhteistyön lähtökohta. Kun
paikalliset yhteisöt osallistuvat työn suunnitteluun ja toimeenpanoon, hankkeet vastaavat
yhteisöjen todellisiin tarpeisiin.

Ihmisoikeusperustaisuus
Lähetysseuran periaatteet – syrjimättömyys,
osallistavuus, läpinäkyvyys ja vastuullisuus –
ovat osa kehitysyhteistyön ihmisoikeusperustaista lähestymistapaa. Lähetysseuran ihmisoikeuskäsitys perustuu kansainväliseen ihmisoikeusajatteluun ja -sopimuksiin sekä ihmisarvoa korostavaan kristilliseen arvopohjaan.

Kansainväliset sopimukset ja
sitoumukset
Suomen Lähetysseuran kehitysyhteistyöohjelma edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. YK:n kestävän kehityksen ohjelman
(Agenda 2030) tavoitteena on äärimmäisen
köyhyyden ja eriarvoisuuden poistaminen sekä
ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen. Kestävää kehitystä lähestytään ihmisten
hyvinvoinnin, talouskasvun sekä ympäristön
ja maapallon kantokyvyn näkökulmista.
Lähetysseuran työtä ohjaavat myös muut kansainväliset sopimukset, kuten ihmisoikeuksien

yleismaailmallinen julistus (1948), YK:n
vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva
yleissopimus (2006) ja Pariisin ilmastosopimus (2015). Lisäksi kansallisten kehityspoliittisten tavoitteiden saavuttamista tuetaan
niin Suomessa kuin yhteistyömaissammekin.
Lähetysseura on sitoutunut omalla kestävän
kehityksen yhteiskuntasitoumuksellaan (2016)
vähentämään lentopäästöjään ja kompensoimaan ne täysimääräisesti metsityshankkeilla.

Miksi työtämme tarvitaan?
Eriarvoisuus ja syrjintä
Maailman väestö on entistä terveempää, koulutetumpaa, paremmin toimeentulevaa ja pitkäikäisempää. Taloudellinen eriarvoisuus on
kuitenkin kasvanut, ja maailman varallisuus
keskittyy yhä harvemmille. Sosiaalinen eriarvoisuus on ongelma erityisesti vähemmistöjen
kohdalla. Myös naisten asema on monissa
maissa edelleen heikko. Ongelmia ovat niin
koulutuksen ja toimeentulomahdollisuuksien
puute kuin sukupuoleen perustuva väkivalta
sekä syrjivät asenteet ja rakenteet.
Maailman köyhimmistä ja syrjityimmistä ihmisistä monet ovat vammaisia henkilöitä. Vammaisuuteen liittyy vahingollisia uskomuksia ja
asenteita, eikä vammaisten henkilöiden tarpeita tunneta saati tunnusteta. Syrjintää kohtaavat
ihmiset jäävät perheissään, yhteisöissään ja
yhteiskunnissaan itseään koskevan päätöksenteon ulkopuolelle. Lähetysseuran työ tukee
erityisesti niitä ihmisiä, jotka kokevat moniperustaista syrjintää.

Kansalaisyhteiskunnan ja ihmisoikeuksien rajoittaminen
Ihmisoikeusloukkausten riski on kasvanut monissa yhteiskunnissa. Useat suurimman riskin
maat ovat samalla maailman nopeimmin kasvavia talouksia. Korruptio rapauttaa valtioiden
yhteiskunnallista kehitystä, ja se on myös yksi
merkittävimpiä ihmisoikeusrikkomusten syitä.
Sananvapautta ja kansalaisyhteiskunnan toimintaa on monissa maissa kavennettu rajoittavilla säädöksillä ja muilla valtaapitävien

toimilla. Keskusjohtoisissa maissa ihmisoikeusajattelu koetaan uhaksi yhteiskuntarauhalle ja
valtionjohdolle. Järjestöjen ihmisoikeustyötä
halutaan rajata jättäen ne vain peruspalveluiden
tuottajan rooliin.
Suurin osa Lähetysseuran paikallisista kumppaneista on pieniä kansalaisjärjestöjä ja kirkkoja, joista monilla on hyvin haastava yhteiskunnallinen toimintaympäristö. Kumppaneiden
rinnalla kulkeminen ja heidän osaamisensa
vahvistaminen ovat tuloksekkaan yhteistyön
edellytyksiä. Samalla Lähetysseura turvaa
kansalaisyhteiskunnan elintärkeää tilaa toimia.
Lisäksi Lähetysseura tukee viranomaisia ja
muita vastuunkantajia, jotta ne tunnistaisivat
syrjittyjen ihmisryhmien oikeudet ja edistäisivät niiden toteutumista.

Ympäristö ja ilmastonmuutos
Ilmastonmuutoksen seurauksena myrskyjen,
tulvien ja kuivuusjaksojen ennustetaan entisestään yleistyvän. Ilmastonmuutos lisää konflikteja ja pakolaisuutta ja uhkaa jo muutoinkin
haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten
ruokaturvaa. Tämä kasvattaa osaltaan epävarmuutta tulevaisuudesta erityisesti köyhimpien
keskuudessa.
Lähetysseura pyrkii hillitsemään ilmastomuutoksen aiheuttamia tuhoja tukemalla yhteisöjä
elinympäristönsä parantamisessa ja muuttuviin
olosuhteisiin sopeutumisessa. Hankkeissa kehitetään ruokaturvaa, lisätään yhteisöjen tietoisuutta ympäristökysymyksistä ja esimerkiksi
uudelleenistutetaan metsää.

Konfliktit ja turvattomuus
Eriarvoisuus synnyttää valtioiden epävakautta,
kiihdyttää hallitsematonta muuttoliikettä ja
lisää riskejä konfliktien syttymiseen. Konflikteista on tullut entistä monimutkaisempia, ja
valtaosa niiden uhreista on siviilejä.

Lähetysseura tukee työssään paikallisten ryhmien keskinäistä dialogia ja vähentää konflikteja ruokkivia tekijöitä. Uskonnollisilla toimijoilla on monissa yhteiskunnissa tärkeä rooli yhteisöjen välisen dialogin rakentamisessa ja kestävän rauhan edistämisessä. Lähetysseuralla on
pitkä kokemus ja vahva asiantuntemus yhteistyöstä uskonnollisten toimijoiden kanssa.

Kehitysyhteistyöohjelma
2018–2021
Suomen Lähetysseuran kehitysyhteistyöohjelma 2018–2021 keskittyy
syrjittyjen ryhmien oikeuksien vahvistamiseen, oikeudenmukaisuuden edistämiseen
sekä rauhanomaisen kehityksen tukemiseen rauhan ja sovinnon työllä. Kehitysyhteistyöohjelma 2018–2021 pohjautuu Lähetysseuran vuosille 2017–2022
laadittuun strategiaan.

Puolustamme syrjittyjen ihmisarvoa sekä poliittisten päättäjien, virkamiesten ja
viranomaisten tietotaitoa, toimintakykyä ja
ja -oikeuksia
Syrjinnän vastainen työ keskittyy erityisesti
naisiin ja tyttöihin, vammaisiin henkilöihin,
alkuperäiskansoihin, etnisiin vähemmistöihin
ja syrjäytymisvaarassa oleviin nuoriin. Syrjittyjen oikeuksia ja toimintamahdollisuuksia
parannetaan muun muassa vahvistamalla heidän osaamistaan, yhteisöjen tietoisuutta lisäämällä, luomalla verkostoja ja kehittämällä
palveluja.

Muutamme maailmaa oikeudenmukaisemmaksi
Lähetysseura vahvistaa kansalaisyhteiskunnan
johtajien, kumppanikirkkojen ja -järjestöjen

verkostoitumista. Lähetysseura tukee dialogia näiden vastuunkantajien ja syrjittyjen ryhmien välillä.

Rakennamme rauhaa ja sovintoa
Rauhan ja sovinnon työ painottuu ruohonjuuritason ennaltaehkäisevään ja kestävää rauhaa
vahvistavaan työhön. Työtä tehdään esimerkiksi kansalaisyhteiskunnan, uskonnollisten johtajien, kylänvanhimpien ja opettajien kanssa.

Ohjelman toteutus ja hallinto
Hankkeet

Rahoitus

Ohjelmaa toteutetaan 12 maassa, jotka ovat
Bolivia, Botswana, Etelä-Afrikka, Etiopia,
Kambodža, Kolumbia, Laos, Mauritania,
Nepal, Senegal, Tansania ja Zimbabwe. Kehitysyhteistyöhankkeidemme kokonaisbudjetista
vähiten kehittyneisiin maihin suuntautuu 80 %.
Lähetysseuralla on ohjelmakaudella yhteensä
33 kumppaniorganisaatiota, jotka toteuttavat
38 hanketta. Kumppaniorganisaatiot ovat kristillisiä järjestöjä ja muita kansalaisjärjestöjä,
oppilaitoksia, kansainvälisiä kirkkoliittoja ja
niiden alaisia verkostoja sekä kirkkoja.

Nelivuotisen ohjelmakauden (2018–2021)
kokonaiskulut ovat noin 23 miljoonaa euroa.
Valtionrahoitusosuus kehitysyhteistyöohjelman kuluista on 85 % ja omavastuuosuus 15 %.
Tästä poikkeus on vammaistyö, jonka omavastuuosuus on 7,5 % ja valtiontuki 92,5 %. Omavastuuosuus kerrytetään vuosittaisilla kohdennetuilla keräyksillä (esim. Ylen Nenäpäivä),
seurakuntien nimikkosopimuksilla, kolehdeilla
ja keräyksillä sekä yksityishenkilöiden lahjoituksilla ja testamenttien tuotoilla. Hallinnollisten kulujen osuus on noin 10 %.

Ohjelmakaudella tavoitetaan suoraan arviolta
431 000 henkilöä, joista naisten ja tyttöjen
osuus on 56 %. Välillisesti tavoitetaan
yli 2,3 miljoonaa ihmistä.

Kehitysyhteistyöohjelman
toteutus
Hanketyö
Hanketyöllä vaikutetaan syrjinnän, epäoikeudenmukaisuuden ja rauhan esteiden syihin, jotta voidaan aikaansaada kestävä muutos.
Hankkeilla edistetään Lähetysseuran kehitysyhteistyöohjelman tavoitteita:
•• Sukupuolen vuoksi syrjityt naiset ja tytöt tunnistavat uusia mahdollisuuksia ja hyödyntävät niitä.
•• Vammaiset henkilöt toimivat omista lähtökohdistaan käsin esteettömässä ympäristössä ja
yhteisöjään rikastuttaen.
•• Vähemmistöt toteuttavat omaa kulttuuriansa ja elämäntapaansa vuorovaikutuksessa ja
osana ympäröivää yhteiskuntaa.
•• Riistetyt ja hyväksikäytetyt toipuvat ja integroituvat yhteiskuntaan.
•• Syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret oppivat elämäntaitoja ja kasvavat kohti
vastuullista elämää.
•• Poliittiset päättäjät ja talousvaikuttajat tiedostavat ihmisoikeuksien toteutumisen esteitä ja
toimivat niiden poistamiseksi.
•• Kansalaisyhteiskunnan johtajat puolustavat aktiivisesti syrjittyjen oikeuksia.
•• Kumppanikirkot ja -järjestöt toimivat ammattitaitoisesti ja hyvän hallintotavan mukaisesti.
•• Rauhanrakentajat osallistavat konfliktin ratkaisun kannalta olennaisia ryhmiä, erityisesti
naisia, rauhantyöhön.

Suunnittelu, seuranta, arviointi ja
kehittäminen
Kumppanit ovat vastuussa hankkeiden toteutuksesta ja suunnittelevat hankkeet yhdessä
paikallisyhteisöjen, viranomaisten ja Lähetysseuran kanssa. Hankkeet vastaavat paikallisiin
tarpeisiin. Hankkeilla on kumppaniorganisaatioissa oma hallinto- ja seurantajärjestelmänsä.
Myös Lähetysseura seuraa ja arvioi hankkeita
säännöllisesti. Lähetysseura kehittää jatkuvasti

ohjelmatason suunnittelun, seurannan ja arvioinnin toimintoja, jotta kehitysyhteistyön
tuloksellisuus ja vaikuttavuus paranisivat
entisestään.

Asiantuntija-apu
Yksi Lähetysseuran tärkeimmistä tehtävistä on
kasvattaa paikallisten kumppanien osaamista.
Lähetysseura tarjoaa asiantuntija-apua ohjelman toteutuksen tueksi silloin, kun se on

ohjelman ja hanketavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaista ja välttämätöntä eikä vastaavia
resursseja ole saatavilla paikallisest Asiantuntija työskentelee aina kumppaniorganisaation
työyhteydessä.

Viestintä, vaikuttaminen ja globaalikasvatus kotimaassa
Kehitysviestinnän tavoitteena on tuoda työn
tulokset ja vaikutukset näkyviin. Se lisää ihmisten tietämystä globaaleista kysymyksistä
ja mahdollisuuksista vaikuttaa niihin myös
Suomessa. Vaikuttamisviestinnällä vahvistamme kehityspoliittista keskustelua ja vuorovaikutusta kotimaassa. Globaalikasvatuksen
tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten tietämystä oman toimintansa merkityksestä oikeudenmukaisemman maailman rakentamisessa.
Tavoitteena on myös vahvistaa opettajien
globaalikasvatuksen ja kestävän kehityksen
osaamista. Globaalikasvatuksen painopisteitä ovat ihmisoikeudet, kulttuurinen moninaisuus ja rauhanomainen yhteiselo.

Katastrofityö
Katastrofityön päämääränä on ihmishenkien
pelastaminen ja kärsimyksen lievittäminen
esimerkiksi ilmastonmuutoksen aiheuttamissa
kriisitilanteissa. Lähetysseuran katastrofityö
keskittyy välittömän katastrofiavun lisäksi
kumppaneiden kapasiteetin vahvistamiseen
katastrofien ennaltaehkäisyssä, katastrofivalmiudessa ja psykososiaalisissa tukipalveluissa.
Työ edistää kehitysyhteistyöohjelman tavoitteita ja jo saavutettujen kehitysvaikutusten pysyvyyttä. Lähetysseuran oman katastrofirahaston kautta pystytään vastaamaan nopeasti
kriisitilanteisiin.

Yhteistyöverkostot ja uudet strategiset kumppanuudet
Lähetysseuran yhteistyökumppaneita ovat kirkot sekä ekumeeniset kansainväliset organisaatiot kuten Kirkkojen maailmanneuvosto ja Luterilainen maailmanliitto. Suomen Lähetysseura liittyi ACT-allianssin jäseneksi
vuonna 2018.
Lähetysseura hakee jatkuvasti uusia kotimaisia
ja kansainvälisiä yhteistyökumppaneita sekä
tarjoaa asiantuntemustaan heidän käyttöönsä.
Yhteistyötä tehdään ja kehitetään muiden
kansalaisjärjestöjen ja -verkostojen, yritysten
sekä akateemisten toimijoiden kanssa.
Lähetysseura on uuden kattojärjestön Suomalaiset kehitysjärjestöt - Finnish Development
NGOs Fingo ry:n, yritysvastuuverkoston
FIBS:in ja Finnwatch ry:n jäsen.

Nashirul Nisha on opettanut
yhteisönsä naisia ompelemaan.

Naiset rauhan ylläpitäjinä Nepalissa
Nepal on yksi maailman vähiten kehittyneistä
valtioista. Noin neljännes sen asukkaista elää
köyhyysrajan alapuolella, ja maassa on räikeää
eriarvoisuutta. Erityisesti naisten ja miesten välinen epätasa-arvo on Nepalissa hyvin korkea.
Sisäiset ristiriidat ja syrjintä, joka kohdistuu
erityisesti tiettyihin etnisiin ryhmiin, alakastisiin daliteihin ja vähemmistöuskontojen harjoittajiin, ovat hyvin yleisiä. Suomen Lähetysseura toteuttaa yhdessä Sanjal-järjestön kanssa
yhteisöjen rauhantyön hanketta Länsi-Terailla.
Siinä yhteisöjen naisia ja nuoria tuetaan tekemään rauhantyötä omissa yhteisöissään.
Ennen rauhantyön hanketta 23-vuotias
Nashirul Nisha ei juuri tuntenut oman yhteisönsä jäseniä, koska perinteisesti naiset eivät
saa liikkua kotinsa ulkopuolella. Yhteisö oli
myös riitaisa, pienikin erimielisyys saattoi
kasvaa vakavaksi yhteenotoksi. Nashirul liittyi
hankkeessa perustettuun naistenryhmään,
koska halusi oppia uutta ja myös auttaa muita
naisia. Hän pääsi myös kouluttamaan muita
ryhmän naisia ompelemiseen, koska oli itse
käynyt kahden kuukauden kurssin osana opintojaan. Nyt naisryhmän 16 naista ompelevat

vaatteita sekä myyntiin että omalle perheelleen.
Kouluttajan roolissa ujosta Nashirulista on
kuoriutunut itsevarma nuori nainen.
Naistenryhmässä kylien naiset kokoontuvat
pohtimaan ja ratkaisemaan yhteisöjensä haasteita, oppimaan uusia taitoja ja kehittämään
elinkeinomahdollisuuksia. Naistenryhmät ovat
mm. hankkineet vuohia ja saaneet niistä lisätuloja ryhmän jäsenten käyttöön. Naiset ovat perustaneet säästöryhmiä. Ryhmien avulla esimerkiksi vaatteiden ompelemisesta ja vuohien
pidosta saadut rahat antavat ryhmän jäsenille
mahdollisuuden ottaa lainaa pieniin toimeentuloa parantaviin hankintoihin. Ryhmän naiset
ovat myös oppineet kirjoittamista ja lukemista. Nykyisin kaikki ryhmän jäsenet osaavat
vähintään kirjoittaa oman nimensä, millä on
erittäin suuri merkitys naisten kansalaisoikeuksien kannalta. Ryhmän kautta naiset ovat oppineet ruohonjuuritason rauhanrakennusta.
He ovat oppineet hyväksymään ja tukemaan
toinen toisiaan. Riitoja yhteisössä on nyt paljon
vähemmän, ja kun niitä ilmenee, naistenryhmä
pohtii niitä yhdessä ja kysyy monesti ryhmän
vanhemmilta ja viisaammilta naisilta ratkaisuehdotuksia. Nashirul toimii naistenryhmän
sihteerinä Ranyapurissa, Etelä-Nepalissa.
KUVAAJA: Prajwaal Maharjan
Felm Nepal

Draamaryhmät käsittelevät
näytelmissään yhteisöjen
ongelmia ja niiden ratkaisuja.

Draaman avulla yhteistyötä viranomaisten ja etnisten vähemmistöjen
välille Laosissa
Laos on Mekongin alueen köyhimpiä maita ja
kuuluu vähiten kehittyneiden maiden listalle.
Laosin väestöstä yli 60 prosenttia asuu syrjäisillä maaseutualueilla, joissa on kehittymätön
infrastruktuuri ja palvelut. Laosin väestö on
etnisesti erityisen monimuotoinen, ja virallisesti Laosissa on 49 eri etnistä ryhmää. Etnisten vähemmistöjen haasteena on muun muassa
koulutusmahdollisuuksien puute ja rajalliset
mahdollisuudet opiskella ja hoitaa asioita
omalla äidinkielellä. Yhteistyö viranomaisten
kanssa koetaan haastavaksi kieli- ja kulttuurimuureista johtuen. Laosissa päätöksenteko
on hyvin keskusjohtoista, ja etnisiltä vähemmistöiltä puuttuu usein mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua heitä itseään ja asuinalueitaan
koskevaan päätöksentekoon.

Suomen Lähetysseura tukee Laosissa Luterilaisen maailmanliiton yhteisönkehittämishanketta etnisten vähemmistöjen parissa.
Osana hanketta Nalaen läänissä on aloitettu
uraauurtava yhteistyö viranomaisten kanssa
draamatyöskentelyn avulla. Draamaryhmissä
hanketyöntekijät, viranomaiset ja kyläläiset
työstävät yhdessä esityksiä alueen haasteisiin
puuttumiseksi. Viranomaiset osallistuvat alusta
asti esitysten aiheiden ideointiin ja näyttelevät
myös itse kylissä esitettävissä näytelmissä.
Näytelmien aiheet liittyvät kylien ongelmiin
ja niiden ratkaisuehdotuksiin, kuten terveelliseen ruokavalioon, hygienian tärkeyteen
sekä päihdeongelmien ja perheväkivallan
tunnistamiseen ja ehkäisyyn. Esitykset ovat
suosittuja ja vetävät paikalle satoja kyläläisiä.
Uudenlaisen yhteistyön kautta poliittiset
päättäjät ja viranomaiset saavat lisätietoa
etnisten vähemmistöjen ihmisoikeuksien tilanteesta ja niiden edistämismahdollisuuksista
alueella. Etnisten vähemmistöjen edustajat
saavat äänensä kuuluviin ja oppivat draaman
avulla ratkaisukeinoja yhteisöjen ongelmiin.

KUVAAJA: Alounsavanh Xaysongkham
Suomen Lähetysseura

Kevin Angarita on
selvinnyt kahdesta
miinaonnettomuudesta.

Tuki miinaonnettomuuksien uhreille Kolumbiassa.
Kolumbia on yli 50 vuotta kestäneen konfliktin
seurauksena maailman toiseksi miinoitetuin
maa. Vuodesta 1990 miinojen uhriksi on joutunut virallisesti noin 11.000 henkilöä. Todellinen luku on paljon korkeampi, sillä perheet pelkäävät ilmoittaa uhreista viranomaisille, koska
heidät leimataan helposti terroristeiksi. Monet
uhrien perheistä ovat Kolumbian sisäisiä pakolaisia. Koska suuri osa uhreista on miehiä, naisten vastuulle jää perheen elatuksen, korvausten
ja terveydenhoitopalvelujen etsiminen. Vammautuneilla on myös paljon psykologisia
ongelmia, joihin heidän on vaikea saada apua
valtion tarjoamien niukkojen palveluiden
takia. Kolumbiassa on myös yli 7 miljoonaa
sisäistä pakolaista, mikä vaikuttaa muutenkin
rauhaprosessin haasteiden kanssa kamppailevan maan tilanteeseen jatkuvasti.
28-vuotias Kevin Angarita asuu Kolumbiassa,
Araucan maakunnassa, joka on maan toiseksi
miinoitetuin maakunta. Hän on nuoren elämänsä aikana joutunut kahteen miinaonnettomuuteen. Hän eli eristäytyneenä kodissaan,

kunnes toinen miinaonnettomuudessa vammautunut nuori mies, Andelfo, löysi hänet ja
houkutteli mukaan Lähetysseuran ja Luterilaisen maailmanliiton yhteishankkeen
kokoukseen vuonna 2014. Siitä alkoi Kevinin
uusi elämä: hän tutustui muihin miinaonnettomuuksien uhreihin ja alkoi osallistua hankkeen
toimintoihin, mm. johtajuuskoulutukseen
ja työpajoihin. Hän sai myös ensimmäistä
kertaa psykososiaalista tukea. Pian hänet valittiin Saravenan alueen edustajaksi hankkeen
tukeman miinauhrien ASODIGPAZ (Asociación de Sobrevivientes de Minas Antipersona
Luchando por la Dignidad y la Paz) -järjestön
hallitukseen. Järjestö vaikuttaa kansallisella
ja paikallisella tasolla ja on onnistunut mm.
saamaan vammaisstatuksen useille jäsenilleen.
Nykyään Kevin toimii hankkeessa tekemällä
vaikuttamistyötä miinaonnettomuksissa vammautuneiden aseman parantamiseksi ja antaa
onnettomuuksia ehkäisevää valistusta ja koulutusta mm. kouluvierailujen kautta. Hankkeesta
saamansa tuen avulla Andelfo ja Kevin ryhtyivät myös yrittäjiksi ja alkoivat kasvattaa kanoja
myyntitarkoituksiin. Muutos on ollut valtava.

KUVAAJA: Riikka Leskinen.
Luterilaisen maailmanliiton arkisto.

Viittomakielinen opetus on
kehittynyt Etiopiassa huimasti
viime vuosikymmeninä. Kuvassa
Hosainan kuurojenkoulun
lapset viittovat.

Erityisopettajan tarina
Mekonnen Gebeyehu on etiopialainen erityisopettaja. Hän on työssä Debre Sinan kaupungissa, Abieye-koulussa. Koulun erityisluokalla on oppilaina kuuroja, sokeita ja kehitysvammaisia lapsia ja nuoria.
Ensimmäisen kerran Gebeyehu sai kutsun SEP
Deafin kuukauden koulutukseen vuonna 2013.
Ennen koulutusta Gebeyehun viittomakielen
taito oli heikko eikä hän pystynyt opettamaan
kuuroja oppilaita niin hyvin kuin olisi tahtonut.
Kurssilla hänen viittomakielen taitonsa vahvistui ja hän sai paljon tietoa siitä, kuinka kuuroja
opetetaan. Koulutuksen aikana tehtiin myös
erityisopetusmateriaalia, jonka hän sai viedä
mukanaan koululle. Gebeyehun silmät avautuivat kurssin aikana. Hän tajusi, että kuurot
voivat oppia aivan tasavertaisesti kuulevien
kanssa, jos saavat opetuksen viittomakielellä.
Kurssin jälkeen Gebeyehu palasi tietoineen ja
taitoineen innostuneena koululleen. Opetusmateriaalista oli aina ollut pulaa, mutta nyt hänellä oli viittomakielen kuvasanakirjat ja erilaista visuaalista materiaalia oppilaille.

Gebeyehu alkoi heti jakaa kuurotietoutta koulun henkilökunnalle, minkä seurauksena erityisluokalle palkattiin uusia opettajia. Gebeyhu
opetti viittomakieltä ja erityispedagogiikkaa
uusille työtovereilleen. Oppilaiden koulumenestys parani nopeasti opettajien viittomakielen ansiosta. Gebeyehu opetti myös vanhemmille viittomakieltä, kun he tulivat hakemaan
lapsiaan koulusta kotiin. Hän perusti koululle
viittomakielen kerhon, jonka ansiosta kuulevat oppilaatkin alkoivat kommunikoida
kuurojen kanssa.
Gebeyehu kutsui kunnan kouluviraston edustajia tutustumaan erityisluokkansa toimintaan.
Tämän ansiosta kouluvirasto perusti 12 erityisluokkaa maaseudulle Debre Sinan ympäristöön. Nyt Debre Sinan Abieye-koulu on
alueensa mallikoulu, jossa maaseudun opettajat voivat käydä aika ajoin saamassa uusia
virikkeitä.
Lähes 200 kuuroa on päässyt kouluun Mekonnen Gebeyehun työn tuloksena.

KUVAAJA: Sari Lehtelä
Suomen Lähetysseura

Yhteystiedot ja hyödyllisiä linkkejä
Tutustu työhömme
suomenlahetysseura.fi
Tule vierailulle
Suomen Lähetysseuraan:
Maistraatinportti 2 A (3. kerros), Helsinki
Lähetä meille postia
Suomen Lähetysseura ry
PL 56
00241 Helsinki
Soita meille
Vaihde: 09 129 71
Lähetä meille sähköpostia
palaute@suomenlahetysseura.fi

