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Mysteeriset oranssit sydämet sykkivät Burundin köyhimmille 

Kaduille ja ilmoitustauluille kautta maan ilmestyy elokuusta lähtien mysteerisiä oransseja sydämiä. Kuka 

on niiden takana?  

Oranssit sydämet sykkivät ihmisoikeuksien puolesta Burundissa äärimmäisessä köyhyydessä elävän batwa-

kansanryhmän hyväksi. Oranssit sydämet osoittavat, että paikkakunnalla järjestetään lähiaikoina rap-artisti 

Palefacen tähdittämään Fidan Eväät elämään -kampanjaan liittyvä keräystempaus. 

”Kurkista sydämeen ja ylläty” -tekstillä varustettuja oransseja sydämiä ilmestyy elokuussa kauppojen ja 

muiden julkisten tilojen ilmoitustauluille. Sydämessä olevan QR-koodin skannaamalla pääsee sivulle, joka 

tarjoaa yllätyksen arjen keskelle: toivoa tuovan runon sekä videon rap-artisti Palefacelta. Myös kaduilla 

saattaa törmätä katuliiduilla maahan piirrettyihin oransseihin sydämiin. 

Mitä ihmettä oranssit sydämet merkitsevät? Kyse on lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestö Fidan Eväät 

elämään -kampanjasta. Kampanja kerää varoja Itä-Afrikassa sijaitsevassa Burundissa elävän batwa-

kansanryhmän hyväksi. Kampanjan suojelijana on vaikutusvaltainen henkilö – ministeri Elisabeth Rehn.  

Oranssit sydämet osoittavat, että paikkakunnalla järjestetään lähiaikoina Fidan Eväät elämään -kampanjaan 

liittyvä lipaskeräys tai muu keräystempaus. Oransseilla keräysliiveillä ja -lippailla varustautuneet 

lipaskerääjät jalkautuvat kaduille ja kauppakeskuksiin pääasiassa 17.-30.8.2020, viimeistään lokakuun 

loppuun mennessä. Lipaskeräyksen lisäksi kampanjan merkeissä järjestetään tapahtumia ja tempauksia. 

Kampanjassa on mukana yli 60 helluntaiseurakuntaa ympäri Suomen. 

”Joillekin nälkä on suurempi uhka kuin korona” 

Fidan suurimman vuosittaisen varainkeruukampanjan lipaskeräys on järjestetty perinteisesti toukokuussa. 

Koronapandemia siirsi kuitenkin keräystapahtumat syksyyn. Siitä huolimatta kampanja starttasi 

toukokuussa näyttävästi ja koronaturvallisesti verkossa. 

Tunnetut tekstintuottajat julkaisivat Facebookissa kampanjan hyväksi kirjoittamiaan tekstejä ja rap-

videoita. Mukana kampanjassa ovat rap-artistit Paleface, Mikaveli ja PALMI, Sekunnit ja tunnit -bloggaaja 

Hanna Kivisalo, kirjailija ja laulurunoilija Anna-Mari Kaskinen sekä runoilija Elina Salminen. 

Sponsoriyritykset lahjoittivat kampanjalle tekstintuottajien kampanjajulkaisujen Facebook-jakojen mukaan.  

‒ Halusin osallistua kampanjaan, koska itselleni on tärkeää ajaa niiden ihmisten asiaa, jotka taistelevat 

olemassaolostaan. Oma videoni syntyi siitä ajatuksesta, että haastavan koronatilanteen keskelläkin olemme 

etuoikeutetussa asemassa. Meillä on täällä kuitenkin kaikki mitä voi toivoa verrattuna ihmisiin, joille nälkä 

on suurempi uhka kuin koronavirus, Paleface toteaa. 

Syrjityn kansanryhmän tukena 

Kampanjan suojelijana toimiva ministeri Elisabeth Rehn pitää vähemmistökansojen oikeuksia kohentavia 

toimenpiteitä tärkeinä. 

‒ Useissa maissa vähemmistöryhmät taistelevat olemassaolostaan niin fyysisesti kuin muillakin tavoin. On 

äärimmäisen tärkeää tukea työtä, joka antaa äänen näiden vähemmistöjen oikeuksille, Rehn muistuttaa. 

Batwat kärsivät vuosikymmeniä jatkuneesta etnisestä syrjinnästä. Suurin osa heistä elää äärimmäisessä 

köyhyydessä ja nälkä on monelle batwalle jokapäiväinen vieras. 



Kampanjan tuotolla tehdään työtä batwojen ihmisoikeuksien parantamiseksi. Heitä autetaan ruoan 

tuottamiseen tarvittavien välineiden ja osaamisen hankkimisessa sekä terveydenhoitoon pääsemisessä. 

Burundin köyhimpien lasten haave toteutuu – he pääsevät kouluun. 

Lisätietoa kampanjasta: www.eväätelämään.fi 

Sivu, jolle pääsee sydämen QR-koodista: https://www.fida.info/lahjoita/evaat-elamaan/tekstit/ 

Palefacen musiikkivideo ”Jos ei ois mitä syödä”: www.youtube.com/watch?v=9-brwDgsf2I&t=8s 

Sähköisen keräyslippaan voi perustaa osoitteessa: www.oma.fida.info 

Kampanjakuvat: https://bit.ly/2xalDbG 

Lisätietoa ja haastattelut:   

Fida International ry, varainhankintapäällikkö Elina Kangas, elina.kangas@fida.fi gsm 050 522 4752   

Fida on suomalainen lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestö, joka tekee työtä lähes 50 maassa. Fida on saanut 

ulkoministeriön kehitysyhteistyötukea jo vuodesta 1974. Fidan suomalaiset työntekijät ulkomailla ja laaja 

kumppaniverkosto varmistavat avun tehokkaan ja luotettavan perillemenon. www.fida.info 
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