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Hyvä Lasten Pankin tukija,
Sydämellinen kiitos sinulle lahjoituksistasi Lasten Pankkiin!
Sinun avullasi Lasten Pankki edistää lasten oikeuksien toteutumista eri puolilla maailmaa. Lasten
Pankin varoin edistetään lastensuojelua, toteutetaan rauhankasvatusta ja autetaan lapsia kriisin
kohdatessa. Myös työ pakolaislasten koulunkäynnin tukemiseksi Lähi-idässä jatkuu. Lahjoittajana
olet mukana auttamassa vaikeissa oloissa eläviä lapsia.
Tässä joitakin esimerkkejä Lasten Pankin työstä eri puolilla maailmaa tänä vuonna:
Lastensuojelukoulutukset jatkuvat
Viime vuosina Lasten Pankin avulla on järjestetty lastensuojelukoulutuksia jo kymmenessä maassa.
”Haluamme ottaa perheet ja yhteisöt entistä vahvemmin mukaan lasten aseman parantamiseen.
Seurakunnilla ja kirkoilla on merkittävä tehtävä lasten suojelussa ja terveen kasvuympäristön
rakentamisessa.” kertoo Elisa Nousiainen, kirkollisen työn koordinaattori.
”Haluamme tuoda entistä vahvemmin esille lasten aseman yhteisössä lapsena ja yksilönä, joka
tarvitsee arvostusta, huolenpitoa sekä tilaa leikkiä ja ilmaista itseään.”
Lastensuojeluun käytetään Lasten Pankin varoja tänä vuonna Etiopiassa, Tansaniassa, Senegalissa,
Lähi-idässä ja Angolassa.

Lastensuojelukoulutukseen osallistujia Senegalissa. Kuva: Anna Tikum

Koulutusta kirkon työntekijöille Senegalissa
Senegalissa järjestettiin toukokuussa paripäiväinen lastensuojelukoulutus. Senegal on ratifioinut YK:n
lasten oikeuksien sopimuksen, ja sen lisäksi koulutuksessa käsiteltiin Lähetysseuran eettiset ohjeet sekä
lastensuojelun code of conduct – ohjeistus, joka velvoittaa kaikkia työntekijöitämme. Osallistujia
kannustettiin pohtimaan, mitä lastensuojelu tarkoittaa ja ovatko lapset tietoisia oikeuksistaan. Aikuisten
vastuuta korostettiin vahvasti koko päivien aikana.
Päivillä syntyi vilkasta keskustelua lasten psykososiaalisesta kehityksestä, murrosiästä, teiniraskauksista,
ohjeistuksen toimivuudesta Senegalin olosuhteissa, kulttuurisensitiivisyydestä. Opitut asiat tiivistyivät
päivien lopuksi esitettyyn näytelmään, josta saatiin rohkaisevaa palautetta: ”Se oli kuin oikeasta elämästä,
juuri tällaisia ongelmia meillä on seurakunnissa”. Asennemuutos ei kuitenkaan ole helppoa, ja jatkossa
ohjeistusta toivottiin julkaistavaksi myös paikallisilla kielillä sereeriksi, wolofiksi ja pulaariksi. Toivottavasti
saadut opit toteutuvat käytännön työssä.

Uusi lasten oikeuksia edistävä hanke alkoi Angolassa
UNICEF:in mukaan Angola on maa, jossa on maailman korkein lapsikuolleisuus. Moni
kuolemantapaus pystyttäisiin estämään ennaltaehkäisemällä aliravitsemusta ja ripulia. Angolassa
myös yleinen koulutustaso on hyvin matala. Yksi este kouluun pääsemisessä on paperittomuus.
Arvioidaan että 95 %:lla 0-5-vuotiaista lapsista ei ole virallista henkilötodistusta.

Lapsia Lubangon Tchionguelon kaupunginosan päiväkodissa. Tämä ja etusivun kuva: Eeva-Liisa
Rantasuomela
Lubangon slummien lasten oikeuksien parantamiseksi on alkanut uusi työ, jonka tavoitteena on
vähentää lapsikuolleisuutta, tukea lasten kouluun pääsyä ja saada henkilöllisyyspaperit 1 000
henkilölle. Hankkeen puitteissa toimii mm. päiväkoti, johon otetaan 125, iältään 3 - 5-vuotiasta
lasta. He saavat päivittäin kaksi ateriaa, opetusta, terveydenhuollon, psykologista,
ravitsemuksellista ja hengellistä tukea. Lasten Pankin varoja tarvitaan lastensuojelun
toteutumiseksi.

Rauhankasvatus on tärkeä osa koulutyötä
Tänä vuonna Lasten Pankki tukee lasten rauhankasvatusta Etiopiassa, Kolumbiassa, Pakistanissa,
Palestiinassa ja Israelissa. Näin pyritään toimimaan yhdessä erilaisten ihmisten kanssa
kunnioittaen kunkin uskontoa ja perinteitä. Rauhankasvatus tarjoaa keinoja väkivallattomaan
konfliktin ratkaisuun ja antaa valmiuksia väkivallan havaitsemiseen omassa elinpiirissä ja
maailmanlaajuisesti.
Palestiinassa osana Pyhän maan kirkon koulujen perusopetusta järjestetty rauhankasvatus on vahvistanut
nuorten väittelytaitoja, suvaitsevaisuutta ja kykyä arvioida omaa toimintaympäristöä sekä omia
mahdollisuuksiaan vaikuttaa ympäristön rauhanomaisuuteen.
Vuonna 2016 Palestiinan kirkon koulujen toteuttaman selvityksen mukaan kirkon kouluista valmistuvat
nuoret ovat keskimääräisesti suvaitsevaisempia ja omaavat vahvemman itsetunnon, kuin suhteessa heidän
verrokkiryhmäänsä kuuluvat nuoret. Muutoksella on voitu havaita myös laajempia vaikutuksia lasten
lähiyhteisössä. Lasten ohessa myös vanhemmat tulevat monesti herkistetyiksi rauhankasvatuksen sisällöille
ja tavoitteille.

Wadie Qaquuda ja
Tala Nimer
opiskelevat Toivon
koulussa
Ramallahissa,
Palestiinassa.
Kuva: Sari Lehtelä

Rauhankasvatusta myös satelliittitelevision välityksellä
Lähi-idässä SAT 7:n uusi Academy-kanava on auttanut pakolaisleirien lapsia, jotka ovat joutuneet konfliktin
vuoksi keskeyttämään koulunkäynnin. Kanavan kautta tarjotaan paikalliseen opetussuunnitelmaan kuuluva
opetus ammattiopettajien johdolla, satelliittikanavan välityksellä. My School -ohjelma sisältää opetusta
perinteisissä oppiaineissa: äidinkieli, matematiikka, elämäntaidot, biologia ja historia. Tänä vuonna
opetusohjelma on laajentunut entisestään.
SAT 7 -ohjelmat ovat kyselytutkimuksen ja katsojapalautteen perusteella vahvistaneet katsojien halua
rauhanomaiseen yhdessä eloon. Vaikeita tilanteita kokeneiden henkilöiden omakohtaiset tarinat matkasta
kohti anteeksiantoa ja henkilökohtaista sovitusta ovat innoittaneet useita ja vahvistaneet kristinuskoon
liittyvän anteeksiannon merkitystä myös yli uskontokuntien.
Lasten Pankin työstä voit lukea lisää osoitteessa www.suomenlahetysseura.fi/lastenpankki
Vuonna 2018 Suomen Lähetysseuran kummituen piirissä on yli 5 000 kummilasta ja kaikkiaan tukea saa
noin 20 000 ihmistä 17 maassa. Lasten Pankin ja satelliittitelevisio SAT-7:n kautta apu leviää vielä
laajemmalle.
Lämmin kiitos sinulle, että olet mukana
yhteisessä työssä lasten hyväksi!
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