
 
 
 
 

Lä hetysseuran kehitysyhteistyö Etelä - 
Afrikassa 

 
  Etelä-Afrikan vammaistyö 

 
Etelä-Afrikan vammaisista suuri osa elää yhteiskunnan marginaalissa. Puolella miljoonalla vammaisella 
lapsella ei ole koulunkäyntimahdollisuutta. Oikeus koulutukseen Etelä-Afrikassa ei myöskään toteudu 
täysimääräisesti syrjäisillä seuduilla. Vammaiset lapset ovat edelleen valtaväestöä huonommassa asemassa 
opettajien inklusiiviseen opetukseen liittyvän puutteellisen osaamisen vuoksi. Koulut ovat usein myös 
vaikeiden yhteyksien päässä ja huonosti etenkin liikuntavammaisten saavutettavissa. 

Vammaisten mahdollisuus osallistua täysivertaisina yhteisönsä jäseninä niin päätöksentekoon kuin 
työelämäänkin on Etelä-Afrikassa heikkoa. Tästä syystä vammaisuus johtaa syrjäytymiseen ja köyhyyteen. 
Päättäjät ja muut sidosryhmät eivät ole tietoisia yhteisöpohjaisen vammaistyön tarjoamista mahdollisuuksista 
osallistaa vammaisia kehitykseen. 

Puhtaan veden turvaaminen kaikille on haaste erityisesti kohdealueen läänin syrjäisillä alueilla. 
Kuivuuskausina juomavettä tuodaan tankkiautoilla ennalta sovittuihin noutopisteisiin, jotka eivät 
välttämättä ole vammaisille saavutettavissa. Riittävän ja hygieniatasoltaan riittävän sanitaation 
järjestämisessä on ollut haasteita. 

Hankkeen tavoitteena on edistää yhteisöpohjaisen vammaistyön ymmärrystä Etelä-Afrikassa niin, että se 
nähtäisiin keinona ottaa vammaiset mukaan kehitykseen. Hanke edistää yhteisöpohjaisen vammaistyön 
toteuttamista valtionhallinnon ja kansalaisyhteiskunnan aloitteissa. 

Hankkeen toteuttava kumppani on CREATE (CBR Education & Training for Empowerment). 

 
 Vammaisten lasten oikeudet 

Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on, että vammaiset lapset ja heidän vanhempansa pääsisivät osaksi 
yhteiskuntaa ja palveluiden piiriin. Hankkeella tuetaan vammaisten lasten vanhempien ymmärrystä 
vammaisuudesta sekä heidän kykyään antaa lapsilleen näiden kehitystä tukevaa hoivaa. Lisäksi kehitetään 
yhteisörakenteiden vammaisinklusiivisuutta voimauttamalla vammaisten lasten vanhempia paikallistason 
vaikuttamistyöhön ja kouluttamalla uskonnollisten yhteisöjen johtajia ja vaikuttamisfoorumien edustajia. 
Hankkeessa kehitetään myös vammaisten lasten oikeuksien toteutumisen kannalta keskeisten viranomaisten ja 
palveluntarjoajien tietoisuutta vammaisuudesta,vammaisten lasten oikeuksista ja heidän ohjaamisestaan 
eteenpäin eri palvelujen piiriin. Hanketta toteuttaa CREATE (CBR Education & Training for Empowerment). 

Etelä-Afrikka on ratifioinut vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimuksen CRPD:n, mutta vammaisten 
henkilöiden ja vammaisten lasten oikeuksien toteutumiseen on vielä matkaa, etenkin maan 
marginalisoiduimmilla alueilla, joihin hankealue KwaZulu-Natal kuuluu. Sekä yksilö- että yhteisötasolla 
tarvitaan tietoisuuden kehittämistä ja asennemuutosta suhteessa vammaisuuteen, jotta vammaisiin lapsiin 
kohdistuva syrjintä loppuisi. Vammaisten lasten vanhemmat eivät usein ymmärrä vammaisuutta eivätkä tiedä, 
millaisiin palveluihin heidän lapsellaan on oikeus. Erityisesti vammaisten lasten äidit joutuvat stigman vuoksi 
perheensä ja yhteisöjensä hylkimiksi. Hankkeen myötä vammaisten lasten vanhemmat voimautuvat sekä 
roolissaan hoivaa antavana vanhempana että vammaisten lasten oikeuksia laajemmin yhteisössään ja 
yhteiskunnassa ajavina vaikuttajina. 

Hanke pyrkii myös saamaan uskonnollisten yhteisöjen avainhenkilöitä mukaan asennemuutostyöhön ja 
muuttamaan näitä yhteisöjä inklusiivisemmiksi, sillä vammaisuuteen liittyy alueella paljon vääriä käsityksiä ja 
syrjiviä perinteitä, joihin uskonnolliset yhteisöt voivat vaikuttaa. Paikallisen tason palveluita tarjoavilla 



toimijoilla on heikot tiedot vammaisuudesta, omista velvollisuuksistaan vammaisten oikeuksien toteutumiseksi 
sekä vammaisille tarkoitetuista palveluista, joiden piiriin yhteisöissä tehtävä etsivä työ voisi ohjata. Tarvitaan 
työtä vastuunkantajien ja muiden vastuullisten toimijoiden tietojen ja taitojen kehittämiseksi, jotta vammaiset 
lapset pääsisivät osalliseksi heille tarkoitetuista palveluista. 
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