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Afganistan
Afganistan on kamppaillut vuosia levottomuuksien ja konfliktien kourissa. Maan kansalaisten
hyvinvointi ja terveys on vaarantunut merkittävästi. Suunterveys on yksi terveyden osa-alue, joka
kaipaa muutosta parempaan. Afganistanin terveydenhuollossa suunterveys ja hampaiden huolto
on laiminlyötyä, eikä asianmukaista hoitoa ole saatavilla suurten kaupunkien ulkopuolella.
Suurimmalla osalla Afganistanin väestöstä ei ole mahdollisuutta päästä hammashoitoon ja
tietoisuus suuhygieniasta ja ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä on vähäistä.

Suunterveys paranee

Fida toteuttaa Afganistanin hammashuollon edistämisen hanketta Shelter Now International kumppanijärjestön kanssa maan länsiosassa Heratin alueella. Järjestöllä on yli 30 vuoden kokemus
humanitaarisesta avusta sekä kehitysyhteistyöstä Afganistanissa. Maaohjelmassa toimii
koululaisille suunnattu hammasohjelma, jossa opetetaan koululaisille suuhygienian käytänteitä ja
jaetaan suuhygieniaan liittyviä hoitopakkauksia. Hammaslääketieteen opiskelijoille tarjotaan
käytännön koulutusta ja heitä tuetaan perusvälineistön hankintaan liittyen. Myös kansainväliset
asiantuntijat antavat koulutusta yliopiston opettajille ja opiskelijoille, ja ulkomaisia yliopistoja
rohkaistaan kutsumaan Afganistanin yliopiston henkilökuntaa vierailukäynneille.
Terve hymy, terve elämä
Hammashuollon edistämisohjelma on saanut aikaan näkyviä tuloksia jo alkuvuosistaan saakka.
Tietoisuus erilaisista suuhygienian hoitotavoista on parantunut ja ihmiset pääsevät
laadukkaampaan hammashoitoon. Yliopisto-opiskelijoiden ja opettajien asenteet ovat muuttuneet
kunnioittavimmiksi hammashuollon potilaita kohtaan. Koululaisten hammasvalistusohjelmassa
tehdyn seurantatutkimuksen mukaan aiempina vuosina valistusta saaneista lapsista 75 % on
jatkanut hampaiden säännöllistä harjausta.

Fida International | Kehitysyhteistyön maaohjelmat 2021

Afganistanin maaohjelma vaikuttaa suoraan 71 700 ja välillisesti yli 250 000 ihmisen elämään.

Sijainti: Afganistan, Heratin maakunta
Toimintavuoden 2021 budjetti: 180 000€
Kesto: 2018-2021
Maaohjelman teemat: Oikeus terveyteen
Numero: 5340
DAC-toimialat: 12191 Lääketieteelliset palvelut
Kumppani/t: Shelter Now International
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Bangladesh

Bangladeshissa koulujärjestelmä ja koulutuksen kehittäminen kaipaavat muutosta. Köyhillä
maaseutualueilla ihmiset eivät yleisesti ole tietoisia koulunkäynnin merkityksestä eikä perheillä ole
varaa lähettää lapsiaan kouluun. Lapsen oikeuksien toteutuminen on heikkoa.
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Lapsille mahdollisuus koulunkäyntiin
Fidan kumppanina Bangladeshissa toimii Assemblies of God (BAG) -helluntaikirkko ja sen
kehitysyhteistyöosasto Ashirbad. BAG/Ashirbad ovat saaneet yhteistyön kautta valmiuksia tehdä
vaikuttamistyötä kouluissa ja siitä on kehittynyt organisaatio, joka tekee tehokasta sosiaalista
vaikuttamistyötä koko maassa. Vaikuttamistyön kouluttajat vierailevat kouluissa ja pitävät lapsille
oppitunteja lapsen oikeuksista ja opintojen merkityksestä. Vanhemmat taas saavat tietoa
koulunkäynnin hyödyistä ja valmiuksia lasten oikeuksien edistämiseen. Maaohjelma toimii
yhdeksällä alueella maan pohjois-, länsi- ja eteläosissa.

Tietoisuus koulutuksen merkityksestä kasvaa

Maaohjelma tavoittaa oppilaita, vanhempia, opettajia, yhteisöjen jäseniä sekä kumppanijärjestön
työntekijöitä. Lukutaidottomat vanhemmat ovat saaneet mahdollisuuden oppia lukemaan ja
kirjoittamaan, sekä päässeet luomaan uusia toimintatapoja alueensa sosiaalisissa ongelmissa.
Kouluja ympäröivät kyläyhteisöt on tavoitettu järjestämällä erilaisia työpajoja vanhemmille ja
kyläpäälliköille. Yhteisötyöllä ennaltaehkäistään mm. maaseudulla yleisiä lapsiavioliittoja.

Maaohjelma tavoittaa suoraan 4 616 henkilöä (koululaiset, heidän vanhempansa ja
yhteistyökoulujen opettajat). Välillisten hyödynsaajien lukumäärä on 15 612 henkilöä, joita ovat
lasten muut perheenjäsenet sekä koulujen lähistöllä sijaitsevien yhteisöjen asukkaat.

Sijainti: Bangladesh, 9 piirikuntaa
Toimintavuoden 2021 budjetti: 141 000 €
Kesto: 2018-2021
Maaohjelman teemat: Oikeus koulutukseen, kumppanin kapasiteetin vahvistaminen,
vaikuttamistyö
Numero: 5014
DAC-toimialat: 11220 Ala-asteen opetus, 15160 Ihmisoikeudet
Kumppani/t: Bangladesh Assemblies of God, Ashirbad
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Bhutan

Naiset Bhutanin voimavarana
Bhutan on pieni ja monille eurooppalaisille tuntematon valtio, joka kätkee sisäänsä
mielenkiintoisen yhteiskunnan. Fidan Bhutanin maaohjelman tavoite on lisätä
oikeudenmukaisuutta sekä vahvistaa etenkin haavoittuvien naisten ja lasten ihmisarvoa. Pitkällä
aikavälillä tavoitellaan lasten oikeuksien kehittymistä parempaan suuntaan.
Bhutanin maaseudulla toimeentulo voi olla niin heikkoa, ettei perheillä ole varaa esimerkiksi lasten
koulunkäyntiin. Fidan maaohjelma parantaa naisten toimeentuloa ja oikeuksia kehittämällä
ammatillista koulutusta. Fidan kumppanijärjestön, Respect, Educate, Nourish and Empower
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Women (RENEW), järjestämissä koulutuksissa keskitytään opettelemaan muun muassa
rahankäyttöä, säästämistä ja pienyrityksen perustamista. Koulutukset ovat myös väylä kasvattaa
äitien tietoutta lastensuojelusta sekä perusterveydestä.

Koulutus edistää tasa-arvoa

Yhä useampi nainen on saanut oman ammatin koulutusten kautta. Naisten työllistyminen auttaa
perheitä laittamaan lapset kouluun ja vähentää perheiden sisäisiä jännitteitä. Jopa perheväkivalta
on vähentynyt naisten löydettyä omaa työtä. Ohjelman vaikuttamistyöhön sisältyvät lapsen
oikeudet, yhdenvertaisuus, sukupuolten tasa-arvo ja ympäristökysymykset. Fidan
kumppanijärjestö RENEW onkin kehittynyt ohjelman myötä lasten oikeuksien puolestapuhujana.
Merkittävää on myös se, että toiminta laajenee haavoittuvassa asemassa olevien naisten sekä
heidän perheidensä hyväksi. Hankkeessa on perustettu yrityksiä kuten ompelupuoteja, erilaisia
myymälöitä ja käsityöläistoimintaa. Lasten asema on parantunut, kun naiset ovat käyttäneet
kertyneet varansa lastensa hyvinvoinnin edistämiseen.

Ammatillista koulutusta saavia hyödynsaajia on ohjelmakauden aikana noin 600, ja maaohjelman
vaikuttamistyö ja kapasiteetin vahvistaminen koskevat suoraan noin 3400 henkilöä. Suoria
hyödynsaajia on kokonaisuudessaan 4000 ja välillisiä 14 000.

Sijainti: 30 kuntaa Bhutanin 10 piirikunnassa
Toimintavuoden 2021 budjetti: 111 000€
Kesto: 2018-2021
Maahankkeen teemat: Oikeus riittävään elintasoon, vaikuttamistyö, kumppanin kapasiteetin
vahvistaminen
Numero: 5039
DAC-toimialat: 15180 Naisiin ja lapsiin (tyttöihin) kohdistuvan väkivallan loppuminen
15160 Ihmisoikeudet
Kumppani/t: RENEW (Respect, Educate, Nourish and Empower Women)

Fida International | Kehitysyhteistyön maaohjelmat 2021

Burundi

Hyvinvoiva kyläyhteisö luo perustan kehitykselle
Itä-Afrikan suurten järvien alueella sijaitsee pieni maa nimeltään Burundi. Fidan maaohjelma
Burundissa keskittyy lasten ja nuorten oikeuksien parantamiseen, koulunkäyntimahdollisuuksiin
sekä riittävän elintason turvaamiseen yhteisöissä. Burundi on yksi maailman köyhimmistä maista,
jossa erityisesti vähemmistöt ja alkuperäiskansat, kuten batwat, elävät äärimmäisen
haavoittuvassa asemassa. Fidan paikallinen kumppani on CEPBU - Burundin Helluntaiseurakuntien
Yhteisö. Maaohjelma lisää kumppanin kapasiteettia toimia yhteiskunnallisena vaikuttajana ja
haavoittuvien väestöryhmien oikeuksien puolesta puhujana. Fida rohkaisee toiminnallaan CEPBUkirkkokuntaa antamaan äänen haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten oikeuksille.

Maaohjelma tukee yhteisöaloitteita uusien koululuokkien ja käymälöiden rakentamiseksi sekä
sadevesitankkien perustamiseksi. Kahdeksassa nuorisokeskuksessa tarjotaan
ammattikoulutuksellista opetusta yrittäjyydestä ja tuetaan työpaikkojen luomista nuorille,
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jotka ovat jättäneet koulun kesken. Ruokaturvaa ja terveyttä tuetaan parantamalla perheiden
elinkeinomahdollisuuksia ja auttamalla heitä pääsemään terveyspalveluiden piiriin.

Batwat osaksi yhteiskuntaa

Maaohjelma on saanut aikaan muutosta etenkin alkuperäiskansa batwojen koulutuksen ja
yhteiskunnallisen osallistumisen puolesta. Batwa-yhteisön vanhemmat muuttavat asenteitaan
peruskoulutusta kohtaan: he laittavat lapset kouluun, vaikka heitä tarvittaisiin perheiden elannon
hankkimiseen. Vanhemmat myös ottavat enemmän vastuuta lasten kasvatuksesta ja kehityksestä.
Batwayhteisöjen lähelle on perustettu kouluja, joissa on lapsia myös muista etnisistä ryhmistä.
Ennakkoluulot eri etnisten ryhmien välillä hälvenevät, kun lapset käyvät koulua yhdessä.

Ohjelma tekee kyläyhteisöissä vaikuttamistyötä sukupuolten tasa-arvon ja vammaisten ihmisten
oikeuksien edistämiseksi. Kyläpäälliköt pitävät jo itse esillä lasten koulutuksen tärkeyttä.
Pienviljelijät ovat oppineet kestäviä viljelymenetelmiä ja keittiöpuutarhojen pitoa sekä saaneet
siihen materiaalista tukea. Kirkkokumppanin hallinnoimissa nuorisokeskuksissa nuoret ovat
saaneet mahdollisuuden oppia uusia taitoja.

Ohjelmalla on 4 421 suoraa hyödynsaajaa ja 25 140 ihmistä hyötyy välillisesti ohjelmasta.
Sijainti: Burundi: Kayanzan ja Ngozin provinssit
Toimintavuoden 2021 budjetti: 298 000€
Kesto: 2018 - 2021
Hanke teemat: Oikeus terveyteen, koulutukseen ja riittävään elintasoon, vaikuttamistyö ja
kumppanin kapasiteetin vahvistaminen
Hanke numero: 5284
DAC numero: 11220 Ala-asteen koulutus
15160 ihmisoikeudet
31120 Maanviljelyksen kehittäminen
Kumppani: Community of Pentecostal Churches of Burundi (CEPBU)
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Irak

Vammaisten lasten ja vähemmistöjen oikeus koulutukseen turvattava
Irakin historia on konfliktien ja sodan varjostama. Irakin autonomisella itsehallintoalueella
Kurdistanissa kaikilla lapsilla ei ole pääsyä kouluun, eikä kouluissa ole oppimateriaaleja riittävästi.
Fidan Irakin maaohjelma keskittyy edistämään vammaisten lasten ja vähemmistöryhmiin kuuluvien
lasten oikeutta käydä koulua. Tavoitteena on myös kehittää koulunkäynnin monipuolisuutta.

Halabja Handicap Organization on paikallinen vammaisjärjestö, jonka kanssa Fida aloitti yhteistyön
vuoden 2016 alussa. Tavoitteena oli tukea alakoulua käyvien vammaisten oppilaiden koulunkäyntiä
valistamalla vanhempia ja opettajia sekä opettamalla alakoululaisia lasten oikeuksista. Myöhemmin
kumppani laajensi ohjelmaa tavoittamaan myös 7.–9.-luokkien vammaiset oppilaat. Fidan toinen
kumppani, Erbilissä toimiva Together to Protect Human and Environment -järjestö taas on toiminut
kolmella sektorilla: opettajien koulutus, valistustoiminta lasten oikeuksista ja lasten tapahtumat.
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Opettajien osaaminen vahvistuu

Fidan ohjelman avulla vammaisilla lapsilla Halabjassa on parantunut elämänlaatu ja heidän
mahdollisuutensa käydä koulua ovat paremmat. Erbilissä Together-järjestön toiminta
koulutuksissa on saanut positiivista palautetta. Opettajien koulutus on ollut osallistavaa,
kokonaisvaltaista ja syventänyt opetuksen arvoja. Tulevaisuudessa tavoitteena on, että opettajat
opettavat oppimansa toisille opettajille ja näin opittu moninkertaistuu. Koulutuksista saatu palaute
on osoittanut, että opettajilla on nyt paremmat valmiudet hyödyntää osallistavia menetelmiä
opetuksessa ja keskittyä kokonaisvaltaisesti lasten kehitykseen.

Ohjelmakauden aikana maaohjelma vaikuttaa positiivisesti suoraan noin 10 000 ihmisen elämään
ja välillisesti noin 100 000 ihmisen elämään.

Sijainti: Halabja ja Erbil, Irakin Kurdistan
Toimintavuoden 2021 budjetti: 285 000€
Kesto: 2018-2021
Maaohjelman teemat: Oikeus koulutukseen
Numero: 5440
DAC-toimialat: 11220 Ala-asteen opetus 11240 Esiopetus
Kumppani/t: Assemblies of God in Kurdistan
Together to Protect Human and Environment Halabja Disabled Person’s Organization
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Jordania

Kyläyhteisöt voimaantuvat
Jordania sijaitsee maantieteellisesti epävakaalla alueella ja naapurimaiden levottomuudet sekä
konfliktit

vaikuttavat

osaltaan

myös

Jordanian

yhteiskunnalliseen

tilanteeseen.

Kansalaisyhteiskunnan tila on rajallinen eivätkä ihmisoikeudet toteudu riittävästi päätöksenteossa.
Fidan Jordanian maaohjelma tukee yhteisöjä auttamalla niitä tunnistamaan ihmisoikeutensa,
keskittyen koulutukseen ja terveyteen.

Kumppanijärjestöinä toimivat Outstanding Kids Society (päiväkoti- ja esikouluyhdistys) ja Al Badia
Society for Women’s Development. Päätavoitteena on varustaa paikallista kansalaisyhteiskuntaa
toimimaan yhteiskunnallisena kehittäjänä sekä heikoimmassa olevien lasten ja nuorten
puolestapuhujana. Ohjelmakauden alussa Jordanian maaohjelma tarjosi koulutuksia ja
aktiviteetteja hyödynsaajille keskittyen terveyteen ja koulutukseen. Koulutusten avulla on tuettu
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yhteisöjä tunnistamaan omat oikeutensa osana kansalaisyhteiskuntaa. Varhaiskasvatuksella sekä
tyttöjen ja vammaisten lasten oikeudella koulutukseen on myös merkittävä rooli ohjelmassa.

Naisten itsenäisyys on kasvanut
Hankkeessa mukana olleet äidit kertovat, että heillä on nyt työkaluja kasvattaa lapsia ilman
väkivaltaa. Toiset naiset kokevat olevansa itsenäisempiä sekä pystyvänsä ottamaan osaa yhteisönsä
toimintaan. Vammaisten lasten osallistuminen kouluopetukseen on myös hyväksyttävämpää, minkä
osoituksena vanhemmat ovat valmiita laittamaan lapsensa inklusiiviseen kouluun. Koulutusten
ansiosta opettajat kertoivat osaavansa nyt paremmin kohdata vammaiset lapset. Opettajien
raporttien mukaan lasten sairaspoissaolot ovat vähentyneet terveyskoulutusten jälkeen.
Maaohjelmalla on 900 suoraa hyödynsaajaa, ja välillisesti ohjelmasta hyötyy 8 000 henkilöä.
Sijainti: Amman, Jordania
Toimintavuoden 2021 budjetti: 150 000€
Kesto: 2018 – 2021
Maaohjelman teemat: Oikeus koulutukseen
Numero: 5411
DAC-toimialat: 11240 Esiopetus
15180 Naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan lopettaminen
Kumppani/t: Outstanding Kids Society
Al Badia Society for Women’s Development
Hawd Al Kawthar Society
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Kambodža

Toivoa haavoittuville lapsille ja nuorille
Kambodža on köyhä valtio Kaakkois-Aasiassa. Etenkin maaseutualueilla väestön koulutustaso on
heikkoa ja heidän pääasiallinen elinkeinonsa on pienmaatalous. Fidan maaohjelma tukee lasten
oikeutta terveyteen, koulutukseen ja riittävään elintasoon. Työtä tehdään maaseutuyhteisöjen
parissa heidän ehdoillaan, mutta ohjelma pyrkii myös vahvistamaan paikallisen kumppanin,
Assemblies of God Cambodia –kirkkokunnan, valmiuksia toimia lasten oikeuksien
puolestapuhujana sekä yhteiskunnallisena vaikuttajana. Maaohjelma koostuu laaja-alaisista
yhteisökehitysohjelmista, jotka keskittyvät vähiten kehittyneiden kylien kehittämiseen sekä
nuorisotyön ohjelmasta, joka tukee kaupunkien haavoittuvien nuorten kehitystä.
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Tavoitteena terveyden, koulutuksen ja elintason kehittyminen

Maaohjelman tulokset puhuvat puolestaan: haavoittuvimpien lasten terveydentila ja mahdollisuus
koulutukseen on parantunut. Perheiden elintaso on noussut. Kyläläisten terveystilanne on
parantunut ja yleisimmät hygienialla ehkäistävissä olevat tartuntataudit vähentyneet. Taustalla on
useita tekijöitä. Kyläläisille on pidetty terveyskoulutuksia perushygieniasta ja käymälöiden
käyttöön on rohkaistu. Maaohjelma on auttanut kyläläisiä rakentamaan käymälöitä, ja lisäksi
kyläläiset ovat oma-aloitteisesti rakentaneet niitä.

Maaohjelma vaikuttaa suoraan noin 40 000 ihmisen ja välillisesti yli 130 000 ihmisen elämään.
Sijainti: Kambodža, läänit: Kampong Chanang, Kampong Speu, Kampong Thom, Svay Rieng,
Thboung Khim, Kratie, Takeo, Kampot, Kandal, Prey Veng ja Phnom Penh.
Toimintavuoden 2021 budjetti: 256 000€
Kesto: 2018 – 2021
Maaohjelman teemat: Oikeus terveyteen, koulutukseen ja riittävään elintasoon, vaikuttamistyö ja
kumppanin kapasiteetin vahvistaminen
Numero: 5190
DAC-toimialat: 11230 Elämän perustaitojen opettaminen nuorisolle ja aikuisille
15160 Ihmisoikeudet
16050 Monisektoriapu sosiaalialan peruspalveluille
Kumppani/t: Assemblies of God Cambodia (FBO)
Cambodia Global Action (NGO)
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Kenia

Tukea vanhemmuuteen ja lasten koulunkäyntiin
Kenia on yksi nopeimmin kehittyvistä valtioista itäisessä Afrikassa. Sen tärkeimmät tulonlähteet
ovat maatalous ja matkailu. Lainsäädäntö on asettanut haasteita ihmisoikeuksien toteutumiselle.
Kirkkokumppanina Kenian maaohjelmassa toimii Full Gospel Churches of Kenya, FGCK.

Maaohjelma sisältää viisi eri osa-aluetta: työn Nairobin katulasten parissa, työn vammaisten lasten
parissa Kakamegassa, maasaityttöjen tukiohjelman, jossa ennaltaehkäistään ympärileikkauksia, ja
psykososiaalisen tuen ohjelman sekä ympäristökasvatusta. Kohderyhminä ovat lapset, nuoret,
naiset, vanhemmat, opettajat sekä köyhät maanviljelijät. Ohjelma keskittyy auttamaan yhteisöjä
slummialueilla sekä lähiöissä ja syrjäkylissä.

Päätavoite on varmistaa, että lapsilla on oikeus laadukkaaseen koulutukseen ja yhä useampi lapsi
pääsee terveydenhuollon ja psykososiaalisen tuen piiriin. Lasten koulunkäynnin puolesta
kampanjoidaan aktiivisesti ja vastuunkantajia koulutetaan edistämään asiaa. Perheiden elinkeinoja
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sekä ruoan ja puhtaan veden saatavuutta parannetaan. Perheitä kannustetaan kestävään
maanviljelykseen sekä yrittäjyyteen.

Tarjolla on monimuotoista tukea

Säästöryhmien kautta on tapahtunut positiivista taloudellista kehitystä köyhissä perheissä. Heidän
toimijuutensa on vahvistunut ennen kaikkea yhteisön päätöksenteossa ja lasten kasvatuksessa.
Vanhempia on tuettu huolehtimaan lastensa perustarpeista. Lasten ja nuorten oikeutta terveyteen
on edistetty tarjoamalla ja kehittämällä terveystuen ja psykososiaalisen tuen resursseja. Lapsille ja
nuorille on pidetty oppitunteja ja kerhoja seksuaali- ja lisääntymisterveydestä, esimerkiksi
kuukautisista ja murrosiän muutoksista. Valistus on vähentänyt nuorten seksuaalista
riskikäyttäytymistä.

Ohjelma vaikuttaa suoraan 7300 ihmisen elämään ja epäsuorasti noin 70 700 ihmisen elämään.

Sijainti: Nairobi, Kakamega, Nyanza, Narok, East Pokot, Marsabit, Tana River ja Kilifi
Toimintavuoden 2021 budjetti: 397 000€
Kesto: 2018-2021
Maaohjelman teemat: Oikeus koulutukseen, terveyteen ja riittävään elintasoon, vaikuttamistyö ja
kumppanin kapasiteetin vahvistaminen
Numero: 5040
DAC-toimialat: 11220 Ala-asteen opetus
15160 Ihmisoikeudet
16050 Monisektoriapu sosiaalialan peruspalveluille
Kumppani/t: Full Gospel Churches of Kenya (FGCK)
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Kongon demokraattinen tasavalta

Revitty maa
Kongon demokraattinen tasavalta (entinen Zaire) kärsi ensin eurooppalaisten siirtomaana ja toipuu
edelleen konfliktien sarjasta, joka alkoi jo 1990-luvun alussa. Sisällissotien myötä maa ajautui
taloudelliseen ahdinkoon ja sosiaaliseen romahdukseen. Kongolaiset kärsivät edelleen
huomattavasta köyhyydestä. Aseellisten levottomuuksien vuoksi maan itäosissa ja Pohjois-Kivun
maakunnassa suurin osa väestöstä koostuu maan sisäisistä pakolaisista ja paluumuuttajista.

Oikeutta vammaisille lapsille

Kongon maaohjelma toteutetaan yhteistyössä Communauté des Eglises de Pentecote en Afrique
Centrale (CEPAC) -helluntaikirkon kanssa. Maaohjelma vahvistaa kansalaisyhteiskunnan, kuten
yhteisöjen, huoltajien sekä viranomaisten kykyä kantaa vastuuta lasten oikeuksien toteutumisesta.
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Etenkin vammaisten lasten oikeutta koulutukseen vahvistetaan. Tavoitteena on edistää myös
sukupuolten tasa-arvoa kouluissa sekä tarjota lisäkoulutusta opettajille. Maaohjelma tukee
kirkkokumppanin kapasiteettia kouluttamalla sen henkilöstöä ja tekemällä vaikuttamistyötä
yhteiskunnallisesti tärkeiden toimijoiden kanssa.

Katse tulevaan

Kun tuki ja tietoisuus yhteisöissä on kasvanut, ovat vammaisten lasten mahdollisuudet
koulunkäyntiin parantuneet, samoin vanhempien ja yhteisöjen ymmärrys vammaisten lasten
tarpeista ja oikeuksista. Kumppanin taloudellinen ja hallinnollinen kapasiteetti on kehittynyt
parempaan suuntaan ja kirkkokunnan sitoutuneisuus toimia yhteiskunnallisena vaikuttajana on
vahvistunut. Vammaiset lapset ovat saaneet olla mukana vaikuttamistyössä muokkaamassa
yhteiskunnan asenteita vammaisia ihmisiä kohtaan. Muutos on suuri etenkin kouluissa: jo yli 500
vammaista lasta käy koulua ohjelman ansiosta maan itäosissa.

Maaohjelma vaikuttaa suoraan 97 121 ihmisen elämään ja epäsuorasti 483 050 ihmisen elämään
maaohjelman laajennuttua vuonna 2020.
Sijainti: Goman, Karisimbin, Nyiragongon ja Masisin alueet (North-Kivun läänissä) ja Kalemien alue
(Tanganyikan läänissä)
Toimintavuoden 2021 budjetti: 348 000€
Kesto: 2018 – 2021
Maaohjelman teemat Oikeus koulutukseen, terveyteen ja riittävään elintasoon, vaikuttamistyö,
kumppanin kapasiteetin vahvistaminen
Numero: 5041
DAC-toimialat: 11220 Ala-asteen opetus
15160 Ihmisoikeudet
Kumppani/t: 8éme Communauté des Eglises de Pentecote en Afrique Centrale (CEPAC)
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Laos

Nuoret voimavarana

Laos on yksi Kaakkois-Aasian köyhimmistä maista, vaikkakin se on hyvää vauhtia siirtymässä kohti
kestävämpää markkinataloutta. Maassa sukupuoliroolit ovat edelleen hyvin tarkkoja ja tasa-arvo
miesten ja naisten välillä ei toteudu odotetusti. Koulutuksen takaaminen kaikkein
vähävaraisimmille lapsille on edelleen osin lähtökuopissa. Laosilaisnuoret syrjäytyvät helposti,
koska yhteiskunnassa, kouluissa ja kylissä ei puhuta riittävästi nuorten hyvinvointiin vaikuttavista
tekijöistä. Keski-Laosissa sijaitsevassa Savannakhetin kaupungissa voimaannutetaan nuoria,
vapaaehtoisia, vanhempia ja opettajia edistämään erityisesti nuorten oikeuksia. Fidalla on ollut
nuorisokeskushanke Savannakhetissa vuodesta 2013 lähtien. Nuorisokeskus rohkaisee nuoria ja
tarjoaa heille mahdollisuuksia kehittää taitojaan ja tehdä mielekästä vapaaehtoistyötä, sekä tukee
heitä terveissä elämäntavoissa. Laosin maaohjelma vahvistaa yhteisten komiteoiden roolia sekä
hankekouluissa että nuorisokeskuksissa, kouluttaa opettajia sekä tukee vanhempia
vanhemmuudessa.
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Muutokset toimintatavoissa

Koulutuspalvelut ovat parantuneet neljän koulukomitean, nuorisokeskuskomitean ja
vapaaehtoisohjelmien kautta. Nuorisokeskuksessa käyvät lukioikäiset nuoret ovat oppineet uusia
taitoja, heidän itseluottamuksensa on kasvanut ja he ovat tulleet aktiivisemmiksi. Nyt heillä on
mielekästä tekemistä kuten liikunta-, musiikki- ja taideaktiviteetteja sekä koulutuksia. Lisäksi he
voivat vaikuttaa yhteisöissään muun muassa osallistumalla vapaaehtoistoimintaan. Tyttöjen
tasavertaiset harrastusmahdollisuudet poikien kanssa ovat lisääntyneet. Opettajien, vanhempien,
viranomaisten ja nuorten tietoisuus tasa-arvosta, tasavertaisuudesta, lasten oikeuksista ja
lastensuojelusta on lisääntynyt. Ympäristökasvatus näkyy nuorten toimintatavoissa ja koulujen
siistiytymisenä. Viranomaisten kanssa on kartoitettu nuorten hyvinvoinnin ja tulevaisuuden
haasteita, jotta oikeus koulutukseen toteutuisi. Tärkeää on ollut paikallisen kumppanin tiimin
sitoutuminen työhön eriarvoisuuden poistamiseksi ja lasten oikeuksien toteutumiseksi.

Välittömien hyödynsaajien arvioitu lukumäärä on 17 000. 51 000 ihmisen arvioidaan hyötyvän
maaohjelmasta välillisesti.

Sijainti: Savannakhet, Laos
Toimintavuoden 2021 budjetti: 263 500€
Kesto: 2018-2021
Maaohjelman teemat: Oikeus koulutukseen
Numero: 5164
DAC-toimialat: 11230 Elämän perustaitojen opettaminen nuorisolle ja aikuisille
Kumppani/t: Ministry of Education and Sports of Lao PDR
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Myanmar

Kaikille mahdollisuus koulunkäyntiin
Myanmar on pinta-alaltaan Kaakkois-Aasian toiseksi suurin valtio. Kansalaisyhteiskunnan tila on
kuitenkin vasta voimistumassa demokraattisempaan suuntaan sotatilan ja sisäisten konfliktien
jaloista. Myanmar tarvitsee tukea erityisesti tasa-arvon, koulutuksen ja elintason vahvistamiseen.

Fida toteuttaa maaohjelmaa yhdessä Assemblies of God Myanmar -helluntaikirkon kanssa. Ohjelma
parantaa köyhien ja haavoittuvassa asemassa olevien lasten mahdollisuuksia koulunkäyntiin,
hyödyntäen myös digitaalisia oppimismahdollisuuksia. Hanke pyrkii vahvistamaan ihmisten
tietoisuutta koulunkäynnin merkityksestä ja vetoaa vaikuttajiin, jotta mahdollisimman moni lapsi
saisi mahdollisuuden edetä koulutiellä.
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Oppimista digitaalisuuden avulla

Maaohjelmassa on testattu niin sanottua tablettikoulua. Digitalisaation myötä sitä on tarkoitus
kehittää ja laajentaa tulevaisuudessa muillekin alueille. Aurinkoenergialla toimivat tablettikoulut
tukevat lapsia erityisesti niissä yhteisöissä, joissa vain pieni osa lapsista pääsee kouluun tai jossa
koulun keskeyttäminen on yleistä.

Yhteisöt edistämässä lasten oikeuksia

Hankekylissä yhteisöjen johtajat ja asukkaat ovat ymmärtäneet koulutuksen merkityksen ja sen,
miten he voivat omalta osaltaan tukea lasten koulutuksen toteutumista. Useimmat vanhemmat
myös ovat oppineet lisää lasten oikeuksista kuten oikeudesta koulutukseen ja oikeudesta
turvalliseen kasvuympäristöön. He ovat myös ymmärtäneet vanhempien, opettajien sekä yhteisöjen
roolit koulutuksen mahdollistamisessa. Vanhemmat, opettajat ja yhteisöt ovat oppineet miten
yhdessä luodaan parempi sekä terveempi oppimisympäristö lapsille.

Maaohjelmasta hyötyy suoraan noin 8 600 ihmistä. Assemblies of God -kirkkokunnan laajan
vaikuttamistyön arvioidaan tavoittavan lisäksi yli 140 000 ihmistä.

Sijainti: Myanmarin maakunnat: Yangon, Rakhine, Kachin, Bago, Kayin
Toimintavuoden 2021 budjetti: 340 000€
Kesto: 2018 – 2021
Maaohjelman teemat: Oikeus koulutukseen ja riittävään elintasoon, vaikuttamistyö, kumppanin
kapasiteetin vahvistaminen
Numero: 5130
DAC-toimialat: 11220 Ala-asteen opetus
12261 Terveystietouden edistäminen
15160 Ihmisoikeudet
15220 Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy
Kumppani/t: Assemblies of God Myanmar (AoGMM)
Interfaith Dialogue Group of Myanmar (IDGM) (implementoiva kumppani)

Fida International | Kehitysyhteistyön maaohjelmat 2021

Nepal

Hyvinvointia jokaiselle

Maanviljely on yksi tärkeimmistä elinkeinoista Nepalissa. Demokratian tila Nepalin yhteiskunnassa
on edelleen vakiintumatonta ja suurin osa väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella. Fidan
maaohjelma varustaa ja motivoi paikallisia kirkkoja ja muuta kansalaisyhteiskuntaa toimimaan
yhteiskunnallisena kehittäjänä sekä heikommassa asemassa olevien lasten ja nuorten
puolestapuhujana.

Yhteistyössä ovat mukana Assemblies of God Nepal (AGN) -kirkkoliike sekä Rescue Nepal-, Relative
Nepal-, Transformation Nepal- ja New Life Service Association -yhdistykset. Maaohjelma edistää
myös

ihmisten

terveyttä

kyläyhteisöissä.

Kouluissa

valistetaan

hygienian

tärkeydestä,
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saniteettitilojen kunnosta, jätteiden käsittelystä, ravinnosta ja puhtaasta juomavedestä.
Kyläyhteisöille pidetään koulutuksia kestävän maanviljelyn menetelmistä sekä maa- ja vesialueiden
hallinnasta. Koulutukset sisältävät myös ohjausta ja koulutusta uran ja yritystoiminnan
suunnitteluun.

Valistusta puhtaasta juomavedestä, hygieniasta ja terveydestä

Ohjelmalla on ollut monia kerrannaisvaikutuksia Nepalin ihmisoikeusperustaisessa kehityksessä.
Paikallisten terveyskeskusten kanssa on perustettu äiti-lapsiryhmiä, jotta vanhemmilla olisi
paremmat eväät lasten koulunkäynnin tukemiseen. Terveystyötä on tehty yhdessä 51:n WASHryhmän kanssa Kailalin alueella maan länsiosassa. Ryhmät ovat olleet merkittävässä roolissa
valistamassa puhtaasta juomavedestä, hygieniasta sekä terveyteen liittyvistä seikoista. Paikalliset
ovat ymmärtäneet puhtaan juomaveden merkityksen ja osaavat huolehtia hygieniasta.
Terveyskeskukset ovat myös raportoineet, että maaohjelman työn seurauksena likaiseen veteen
liittyvät sairaudet ovat vähentyneet.

Maaohjelmasta hyötyy suoraan 57 000 ihmistä ja 305 000 ihmistä välillisesti.

Sijainti: Kailali, Sarlahi, Dhanusa ja Okhaldhunga läänit Nepalissa
Toimintavuoden 2021 budjetti: 564 000€
Kesto: 2018-2021
Maaohjelman teemat: Oikeus koulutukseen, terveyteen ja riittävään elintasoon.
Numero: 5460
DAC-toimialat: 11220 Ala-asteen opetus
15160 Ihmisoikeudet
16050 Monisektoriapu sosiaalialan peruspalvelut
Kumppani/t: Rescue Nepal
Relative Nepal
Transformation Nepal
New Life Service Association
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Tadžikistan

Äiti–lapsi-terveyden kehittäminen on sydämen asia

Tadžikistan on yksi köyhimmistä valtioista Keski-Aasiassa. Maan merkittävimpiä yhteiskunnallisia
ongelmia ovat puutteellinen terveydenhuoltojärjestelmä sekä työpaikkojen puute, joka on johtanut
massiiviseen siirtotyöläisyyteen muun muassa Venäjälle. Tadžikistanissa Fidan pitkäaikaisena
kumppanina on toiminut hollantilaistaustainen Stichting Assistance International (SAI) ja vuodesta
2018 mukana on ollut myös paikallinen kyläyhteisöissä toimiva järjestö Central Asian Partnership
(CAPS), jolle siirretään vähitellen toimeenpanovastuuta.
Kohti kestävää terveydenhoitojärjestelmää

Fidan maaohjelma pyrkii vahvistamaan äitien sekä lasten oikeutta terveydenhuoltoon. Ohjelma
myös edistää lasten ja perheiden oikeutta riittävään elintasoon luomalla vanhemmille kestävän
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toimeentulon mahdollisuuksia. Fida kehittää verkostoa maassa toimiville kumppaneille, jotka
jatkavat toimintaa sekä vaikuttavat haavoittuvien ihmisryhmien oikeuksien puolesta. Ohjelmassa
keskittyy Tadžikistanin eteläosissa sijaitsevan köyhän Khatlonin alueen maaseutuyhteisöihin.

Paikallisia naisia ja kyläterveyshoitajia koulutetaan erityisessä äiti-lapsi -terveysohjelmassa. Perheille
luodaan ja koulutetaan yhteisöpohjaisia ja kestäviä liiketoimintamalleja. Fidan tarjoaman tuen
jälkeen kumppanit ovat kykeneviä ottamaan vahvan roolin yhteisöjen terveys- ja elintasotarpeisiin
vastaamisessa sekä niihin liittyvien oikeuksien edistämisessä.

Maaohjelma vaikuttaa suoraan 10 000 ihmisen ja välillisesti noin 82 000 ihmisen elämään.

Sijainti: Khatlon, Tadžhikistan
Toimintavuoden 2021 budjetti: 92 000€
Kesto: 2018-2021
Maaohjelman teemat: Oikeus terveyteen ja riittävään elintasoon, vaikuttamistyö ja kumppanin
kapasiteetin vahvistaminen
Numero: 5321
DAC-toimialat: 13020 Lisääntymisterveydenhuolto
15160 Ihmisoikeudet
31120 Maatalouden kehittäminen
Kumppani/t: SAI - Stichting Assistance International,
CAPS - Central Asian Partnerships
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Tansania

Tukea terveyteen, koulutukseen ja riittävään elintasoon
Tansania on luonnonkaunis Itä-Afrikan maa, jonka talous on kasvanut vakaasti viime vuosina
verrattuna muihin mantereen maihin. Maassa esiintyy kuitenkin yhä ongelmia koulutuksen ja
ihmisoikeuksien saralla huolimatta kansainvälisestä tuesta. Lasten, nuorten ja vammaisten
ihmisten oikeuksien toteutuminen ei ole itsestään selvää. Kansalaisyhteiskunnan toimijat
tarvitsevat yhä enemmän tukea vaikuttamistyössä haavoittuvimpien ryhmien etua ajaessaan.

Fidan Tansanian maaohjelma voimistaa kansalaisyhteiskunnan toimijoita, jotta ne pystyvät
sitoutumaan tehokkaammin lasten oikeuksien toteutumiseen terveyden, koulutuksen ja riittävän
elintason osalta. Kumppani pyritään sitouttamaan vaikuttamistyöhön ja talouden ja hallinnon
vahvistamiseen työn kestävyyden turvaamiseksi. Maaohjelmaa toteutetaan yhteistyössä
paikallisen helluntaikirkkokunnan, Free Pentecostal Churches of Tanzania (FPCT), kanssa. Tämän
lisäksi Fida tekee Tansaniassa yhteistyötä yritysten, järjestöjen ja verkostojen kanssa sekä
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yritysyhteistyötä suomalaisten (mm. kuukuppiyritys Lunette/ Lune Group Oy) ja kansainvälisten
toimijoiden kanssa.

Kuukautisterveyslähettiläät kouluissa, kirkoissa ja yhteisöissä

Maaohjelmassa on 14 toimintoa eri puolilla Tansaniaa. Niiden vaikutus keskittyy Mwanzaan,
Arushaan ja Tangaan sekä Sansibarin itsehallintoalueelle.

Tyttöjä on koulutettu toimimaan terveyslähettiläinä kouluissa, keskittyen kuukautisvalistuksen ja
muun lisääntymisterveyden edistämiseen. Kirkkokumppanin lähettiläät kouluttavat yhteisöissä ja
valistusohjelma saa tukea myös yritysyhteistyöstä. Nuorille suunnattujen koulutusten aiheet
liittyvät avioliittoon, kuukautisiin ja murrosikään sekä hiv/aids-valistukseen. Valistuksessa
huomioidaan myös vammaiset nuoret huoltajineen.

Fidan ohjelma tukee erityisesti maaseudun pienviljelijöiden toimeentuloa ja ruokaturvaa
kouluttamalla kestävistä viljelymenetelmistä ilmastonmuutoksesta kärsivillä alueilla. Lisäksi
koululaisille opetetaan ympäristökasvatusta ja erityisesti naisten ja vammaisten nuorten
yrittäjyystaitoja tuetaan.

Maaohjelman päähyödynsaajia ovat tansanialaiset lapset ja nuoret, erityisesti vammaiset lapset ja
nuoret sekä tytöt. Suoria hyödynsaajia on 23 530 ja välillisiä 68 840.
Sijainti: Tansania (Losikito, Tanga, Zanzibar, Mwanza, Kigoma, Lindi)
Toimintavuoden 2021 budjetti: 762 000€
Kesto: 2018-2021
Maaohjelman teemat: Oikeus terveyteen, koulutukseen ja riittävään elintasoon, vaikuttamistyö,
kumppanin kapasiteetin vahvistaminen
Numero: 5054
DAC-toimialat: 13020 Lisääntymisterveydenhuolto
15160 Ihmisoikeudet
16050 Monisektoriapu sosiaalialan peruspalveluille
Kumppani/t: Free Pentecostal Church of Tanzania (FPCT)
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Uganda

Painopisteinä koulutus, elinkeinot ja vanhemmuus
Uganda on sisämaavaltio, jossa pääelinkeino on maatalous. Maan historiaa ovat leimanneet
sisäiset konfliktit ja edelleen suurin osa väestöstä elää virallisen köyhyysrajan alapuolella. Eniten
tukea tarvitsevat hauraimmassa asemassa olevat ihmisryhmät. Fidan maaohjelman kohderyhmänä
ovat erityisesti haavoittuvassa asemassa olevat ja orvoiksi jääneet lapset, aseellisia konflikteja
kohdanneet lapset ja nuoret sekä huoltajat.

Pyrkimys on parantaa lasten koulutukseen pääsyä, perheiden elintasoa ja sosiaalihuoltoa sekä
vanhemmuutta yhteisöissä. Kumppanina toimii helluntaikirkkokunta Pentecostal Churches of
Uganda (PCU). Maaohjelma kehittää kumppanin edellytyksiä tehdä yhteisöpohjaista sosiaalityötä.
Oma-aloitteisuus lisääntyy
Kirkkokunnan kapasiteettia rakennetaan koulutusten kautta, jotta sillä olisi osaamista vaikuttaa
yhteisöissä lasten oikeuksiin. Kumppaniorganisaation pätevöityessä se kykenee jatkamaan
ohjelmaa ilman ulkoista tukea ja kehittämään päämäärätietoisesti omaa toimintaansa. Ohjelman
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ansiosta yhä useampi lapsi on päässyt kouluun ja pysynyt mukana opetuksessa sekä oppinut
omista oikeuksistaan. Lapsille on tarjolla myös vapaa-ajan kerhoja. Huoltajat oppivat lasten
oikeudesta käydä koulua ja vastuunkantajien velvollisuuksista. Ymmärrys sukupuolten välisestä
tasa-arvosta on lisääntynyt etenkin radion kautta lähetettävien oppituntien kautta.

Positiiviset kasvatusmenetelmät muuttavat ilmapiiriä

Fida ja PCU ovat vuosia tukeneet yhdessä konfliktialueiden entisiä lapsisotilaita (children affected
by armed forces). Nämä lapset ja nuoret ovat saaneet psykososiaalista tukea ja
elinkeinokoulutusta. Psykososiaalista tukea tarjotaan yhteisöille ja myös sadoille vangeille. Eräs
kasvatushaaste Ugandassa on väkivallan yleisyys lasten kasvatuksessa. Työpajat kotiväkivallasta ja
positiivisesta vanhemmuudesta ovat auttaneet vähentämään väkivaltaa perheissä. Peruskoulun
opettajille on koulutettu myönteisiä kurinpitomenetelmiä ja pedagogiikkaa, mikä on auttanut heitä
löytämään parempia tapoja oppilaiden ohjaamiseen.

Maaohjelmalla on noin 11 000 suoraa hyödynsaajaa ja 70 000 välillistä hyödynsaajaa.

Sijainti: Uganda
Toimintavuoden 2021 budjetti: 464 000€
Kesto: 2018-2021
Maaohjelman teemat: Oikeus koulutukseen, terveyteen ja riittävään elintasoon, vaikuttamistyö,
kumppanin kapasiteetin vahvistaminen
Numero: 5061
DAC-toimialat: 15160 Ihmisoikeudet
15261 Lapsisotilaat, ehkäisy ja kotiuttaminen
16050 Monisektoriapu sosiaalialan peruspalvelu
Kumppani/t: Pentecostal Churches of Uganda (PCU)

