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 YleisKaTsaus
Kehitysyhteistyöohjelmamme tuloksena haluamme nähdä tulevai-
suuden, jossa jokaisella lapsella ja nuorella olisi mahdollisuus turvat-
tuun koulutukseen ja elinympäristöön. Ajattelemme, että jokainen 
ihminen on arvokas ja jokaisella on oikeus ihmisarvoiseen elämään. 
Toimimme sen eteen, että jokainen ihminen voisi tulla kuulluksi ja 
nähdä oikeuksiensa toteutuvan.

Toimintaamme ohjaavat Fidan strategia, Suomen kehityspolitiikan 
painopisteet, yhteistyömaiden kehitystavoitteet sekä Kestävän kehi-
tyksen toimintaohjelma Agenda 2030.

Teemme työtä toivon ja tulevaisuuden puolesta yhdessä kumppa-
neidemme kanssa 10 maassa. Varustamme kumppaneitamme vaikutta-
maan lasten ja nuorten oikeuksien puolesta.

Kotimaan ohjelmamme tukee kehitysyhteistyöohjelman tavoit-
telemaa muutosta sitouttamalla suomalaisia tavoitteisiin. Kotimaan 
työmuotoja ovat kehitysviestintä, globaalikasvatus ja vaikuttamistyö.

Olemme suomalainen toimija, joka panostaa pitkäkestoiseen kump-
panuuteen. Pyrimme toiminnassamme kustannustehokkuuteen ja 
sitoutumista kumppaneihimme.

Kehitysyhteistyömme laatu perustuu tuloksellisuuteen ja vaikut-
tavuuteen. Laatujärjestelmämme perustuu henkilöstön osaamiseen, 
riskienhallintaan sekä toimivin prosesseihin. Laadunvalvonta on 
jatkuvaa toiminnan seuraamista, arviointia ja kehittämistä.

RaKennaMMe YHdessä 
MaailMaa, Jossa 

JoKaisella on Toivo 
Ja Tulevaisuus.
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Olemme kristillinen, ihmisarvoa kunnioit-
tava, uudistuva ja luotettava kumppani. 

Kehitysyhteistyömme tehtävä on inspiroi-
da ja varustaa kirkkoja ja muita kumppa-

neitamme vaikuttamaan lasten ja nuorten 
oikeuksien toteutumisen puolesta.

aRvoMMe 
KRisTillisYYs
Fida on identiteetiltään kristillinen toimija.
Lähimmäisenrakkaus ohjaa kaikkea 
työtämme.

uudisTuMinen
Otamme käyttöön uusia innovaatioita ja 
toimintatapoja. Vastaamme nopeasti tapah-
tuviin toimintaympäristön muutoksiin niiden 
vaatimilla tavoilla. Otamme uuden sukupol-
ven haasteet vakavasti ja ymmärrämme, 
että tukemalla lapsia ja nuoria voimme saa-
vuttaa kestävää muutosta yhteiskunnissa.

luoTeTTavuus
Emme toimi yksin, vaan luomme yhteyttä 
eri ihmisryhmien välille. Olemme luotet-
tava ja avoin suhteessa kumppaneihin, 
rahoittajiin ja hyödynsaajiin. Kaikkien toi-
mijoiden luottamus saavutetaan molem-
minpuolisella kunnioituksella.

iHMisaRvon KunnioiTTaMinen
Kunnioitamme jokaista ihmistä samanar-
voisena ja huomioimme toisemme yhden-
vertaisesti. Kunnioitamme jokaisen ihmisen 
oikeuksia kaikissa olosuhteissa ja tilanteissa.  

MiTä TeeMMe?
Kehitysyhteistyöohjelmamme keskittyy kahteen pääteemaan:

1. Lasten ja nuorten oikeus saada laadukasta opetusta
2. Lasten ja nuorten oikeus elää turvallisessa elinympäristössä

Ohjelmamme painottaa näiden oikeuksien toteutumista elämän eri osa-alueilla. 
Lasten ja nuorten on tärkeää saada äänensä kuuluviin oman tulevaisuutensa raken-
tamisessa. Toteutamme ohjelmaa yhdessä lasten ja nuorten sekä vastuunkantajien, 
kuten vanhempien, opettajien ja viranomaisten kanssa.

Vahvistamme kumppaneiden talouden ja hallinnon, vaikuttamistyön sekä inno-
vaatioiden, teknologian ja yritysyhteistyön (ITCC) kapasiteettia. Tuemme kumppa-
neiden ja kansalaisyhteiskuntien vahvistumista toimintamaissa.
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KeHiTYsYHTeisTYÖsTRaTeGia 2030 
Vahvistamme toimintamme kautta ihmisarvoa, oikeudenmukaisuutta ja rauhaa. Työm-
me on ihmisoikeusperustaista ja edistää haavoittuvien ryhmien oikeuksien toteutumista. 
Strategiamme mukaan jokaisella ihmisellä on oikeus tulla kuulluksi ja nähdä oikeutensa 
toteutuvan.

Kehitysyhteistyöohjelmamme tukee kestävää kehitystä, lasten oikeuksien toteutumis-
ta ja rakentaa rauhanomaisempia yhteiskuntia. Agenda 2030:n globaalien tavoitteiden 
mukaisesti painotamme erityisesti koulutusta, sukupuolten välistä tasa-arvoa, yhden-
vertaisuutta, työpaikkojen luomista, kestävää ympäristön käyttöä sekä yhteiskuntien 
rauhanomaisuutta. Huomioimme erityisesti haavoittuvimmassa asemassa olevat.  

Ohjelmamme on suunniteltu ja se toteutetaan yhdessä kumppaniemme kanssa. Tämä 
merkitsee toimintatapaa, jossa tuemme kumppania ja vahvistamme kumppanien aktiivis-
ta toimijuutta omassa yhteisössään ja yhteiskunnassaan.

Globaalia erityisosaamistamme ovat psykososiaalinen tuki, perheväkivallan ehkäisy, 
kumppanien kapasiteetin vahvistaminen, seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuk-
sien edistäminen, opetuksen digitalisaatio sekä vammaisten henkilöiden oikeuksien 
tukeminen. Tätä osaamista jaamme sidosryhmille ja verkostoille. Kehitämme myös 
toimivaa kolmoisneksus-mallia eli vahvistamme kehitysyhteistyön, humanitaarisen avun 
ja rauhantyön välisen yhteistyön johdonmukaisuutta ja täydentävyyttä relevanteissa 
maaohjelmissa.

Noin 30% Fidan henkilöstöstä päätoimistolla sekä lähetettyjen työntekijöiden kes-
kuudessa on koulutussektorin asiantuntijoita (2022). Huomioimme rekrytoinneissamme 
tarvittavaa ja sopivaa asiantuntijuutta, joka palvelee maaohjelmien osaamistarpeita. 
Maaohjelmien tukena työskentelee koulutussektorin sekä turvalliseen elinympäristöön 
liittyvien temaattisten aiheiden asiantuntijoita ja vastuuhenkilöitä sekä kahdeksan glo-
baalia asiantuntijatiimiä.
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KRisTillinen
iHMisaRvo
uudisTuva
luoTeTTava

KuMppanuus
iHMisoiKeuspeRusTaisuus
KoRKeaTasoisuus

aRvoT ToiMinTapeRiaaTTeeT

Fidan kehitysyh-
teistyö katalysoi ja 
varustaa kirkkoja ja 
muita kumppaneita 
toimimaan yhteiskun-
nallisina vaikuttajina, 
jotta haavoittuvassa 
asemassa olevien las-
ten ja nuorten oikeudet 
toteutuvat.  

1. Fida on yhteisöperus-
tainen katalysoija ja 
varustaja, joka toimii 
aktiivisesti kump-
paneiden kanssa 
yhteiskunnallisena 
vaikuttajana lasten, 
nuorten ja haavoittuvi-
en ryhmien oikeuksien 
toteuttamiseksi. 

2. Fidan kumppanit ovat 
aktiivisia ja yhteisöpe-
rustaisia yhteiskun-
nallisia vaikuttajia.

Fida on vahvistanut 
ihmisarvoa, oikeu-
denmukaisuutta ja 
rauhaa.

Missio sRaTeGiseT TavoiTTeeT visi0



8   F I D A N  K E H I T Y S Y H T E I S T Y Ö  2 0 2 2 – 2 0 2 5

Missä ToiMiMMe 

Ohjelmassa on mukana 10  yhteistyömaata, jotka ovat 
hauraita, kehittyviä yhteiskuntia ja/tai alemman tulo-
tason maita. Yhteistyömaiden valinta on perustunut 
DAC-luokitukseen, haurausindeksiin sekä maaohjel-
miemme vahvuuksiin ja tuomaamme lisäarvoon.

Ohjelmaamme kuuluu myös kotimaan Viestintä- ja vai-
kuttamissuunnitelma, johon sisältyvät kehitysviestin-
nän, globaalikasvatuksen ja vaikuttamistyön toiminnot.

iso KaRTTaKuva ToiMinTaMaisTa
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Bangladesh
Nepal
Myanmar

Irak

Burundi
Etiopia
Kenia
Kongo DT (Kongon demokraattinen tasavalta)

Tansania
Uganda
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vaiKuTTaa väliTTÖMäsTi

576 000
iHMisen eläMään

• 304 000 lasta (alle 18 v)
• Noin 7 % on vammaisia henkilöitä

vaiKuTTaa välillisesTi

4,200 000 
HenKilÖn eläMään

• 1 363 000 lasta (alle 18 v)
• Noin 3,4 % on vammaisia henkilöitä
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KouluTus  

Vahvistamme lasten ja nuorten mahdollisuutta koulunkäyntiin ja otamme huomioon 
heidän koulutuspolkunsa eri vaiheet. Koulutuksessa toimintamme keskittyy laaduk-
kaan ja inklusiivisen opetuksen kehittämiseen. Tässä tärkeässä roolissa on opettajien 
lisä- ja täydennyskoulutukset sekä oppimisympäristön kehittäminen. Tarjoamme 
samalla lapsille ja nuorille informaalin oppimisen ja toiminnan mahdollisuuksia eri-
laisten kerhojen ja lasten parlamenttien avulla. Tuemme lisäksi ammattikoulutusta 
sekä vanhempien lukutaito-opetusta.

 
TuRvallinen elinYMpäRisTÖ

Turvallinen elinympäristö huomioi yksilön oikeudet muun muassa tarjoamalla 
psykososiaalista tukea ja seksuaalikasvatusta tavoilla, joissa nuoret ovat toiminnan 
keskiössä. Rauhanrakennus on tärkeässä roolissa vaikutettaessa turvallisen elinym-
päristön syntymiseen. 

Tuemme yhteisöjen mahdollisuutta puhtaaseen veteen ja sanitaatioon. Vahvis-
tamme alueiden ruokaturvaa kouluttamalla maanviljelijöitä mm. kestävistä viljely-
menetelmistä ja tuemme elinkeinojen syntymistä esimerkiksi perustamalla säästö-
ja lainaryhmiä sekä tukemalla yrittäjyyttä.

KuMppanuus

Toiminnallisia periaatteitamme ovat kumppanuus, ihmisoikeusperustaisuus ja 
korkeatasoisuus. Ohjelma on suunniteltu ja se toteutetaan yhdessä kumppaniemme 
kanssa. Tämä merkitsee toimintatapaa, jossa tuemme kumppania ja vahvistamme 
kumppania olemaan aktiivinen toimija omassa yhteisössään ja yhteiskunnassaan. 
Maaohjelmissamme kuuluu lasten ja nuorten ääni. Maaohjelmamme tukevat vam-
maisten ihmisten ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien ihmisryhmien aktiivis-
ta osallisuutta, jotta myös heidän äänensä kuuluisi kansalaisyhteiskunnassa.

Lasten ja nuorten, erityisesti tyttöjen ja 
vammaisten lasten, oikeus koulutuk-
seen vahvistuu.

Kohderyhmämme sitoutuvat edistä-
mään lasten globaaleja oikeuksia.

Kumppaniorganisaatioiden hallinto-
ja talouskäytänteet parantuvat ja 
heidän sitoutumisensa toimia innova-
tiivisesti lasten ja nuorten, erityisesti 
tyttöjen ja vammaisten lasten, oikeuk-
sien toteutumiseksi vahvistuu.

Lasten ja nuorten, erityisesti tyttöjen 
ja vammaisten lasten, oikeuksien to-
teutuminen turvallisen elinympäristön 
saavuttamiseksi vahvistuu.

Te
eM

aT
Ta

vo
iT

Te
eT
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suKupuolTen Tasa-aRvo:
Huomioimme kaikessa toiminnas-
samme sukupuolten yhdenvertai-
suuden ja tasa-arvon. Parannamme 
naisten ja tyttöjen asemaa vahvis-
tamalla koulutusta, ammatillisia 
mahdollisuuksia ja elinkeinoja sekä 
seksuaali- ja lisääntymisterveyttä 
sekä -oikeuksia. Näillä on merkittä-
viä sosiaalisia vaikutuksia naisten ja 
tyttöjen elämään.

vaMMaiseT HenKilÖT:
Vammaisten henkilöiden 
oikeuksien toteutuminen on 
mukana kaikissa maaohjelmis-
samme vahvasti läpileikkaa-
vana tavoitteena. Maaohjel-
mamme tukevat vammaisten 
henkilöiden osallisuutta ja 
heidän äänensä kuulumista 
kansalaisyhteiskunnassa.

YMpäRisTÖ:
Ympäristö ja sen kestävä käyttö on 
ensiarvoisen tärkeää kaikessa oh-
jelmatoiminnassa. Erityisesti ruo-
katurvaa ja elinkeinoja edistävissä 
maaohjelmissa ilmastonmuutok-
seen varautuminen ja sopeutumi-
nen ovat toimintojen ytimessä.

läpileiKKaavaT TavoiTTeeT  

Kehitysyhteistyöohjelmamme ottaa huomioon haavoittuvassa asemassa 
olevien ihmisryhmien moniperustaiset haasteet. Läpileikkaavia tavoittei-
tamme tällä ohjelmakaudella ovat gender eli sukupuolten välinen tasa-arvo, 
vammaisinkluusio sekä ympäristö ja ilmastokestävyys. Nämä läpileikkaavat 
tavoitteet korostuvat kaikissa maaohjelmissa, vaikka painotus vaihtelee 
maaohjelmien mukaan. 
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[1] THL. 2017. Mitä on osallisuus? Osallisuuden viitekehystä rakentamassa. Työpaperi 33/2017. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135356/URN_ISBN_978-952-302-917-0.pdf?sequence=1

Bangladeshilainen Lamia (13) 
esti ystäväänsä joutumasta 
lapsena naimisiin. Lamia oli 
oppinut Fidan tukemassa 
koulussa, että lapsiavioliitot 
ovat väärin.
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Tuemme kestävää kehitystä, lasten 
oikeuksien toteutumista ja rakennamme 
rauhanomaisempia yhteiskuntia.

Ohjelmassamme huomioidaan lapsen 
etu (YK:n Lasten oikeuksien sopimus) 
sekä kaiken toiminnan esteettömyys 
ja saavutettavuus (YK:n yleissopimus 
vammaisten henkilöiden oikeuksista). 
Otamme huomioon kansainväliset ihmis-
oikeusnormit ja -periaatteet sekä Suomen 
ulkoministeriön ohjeistukset. Ketään ei 
jätetä -periaatteen mukaisesti työmme 
kohdistuu kaikkein heikoimmassa ase-
massa oleviin ihmisiin.

lapsen suoJelu Ja TuRvaaMinen
Suhtaudumme yhdessä kumppaneidem-
me kanssa vakavasti lasten oikeuksien 
suojeluun kaikessa toiminnassamme. 
Jatkamme kumppanien kouluttamista 
lastensuojelun teemoista. Useat kump-
panimme ovatkin jo vahvoja vaikuttajia 
omissa yhteisöissään kouluttaen ja 
puhuen lasten oikeuksien toteutumisen 
puolesta. 

YHTeisÖpeRusTaisuus
Vahvistamme yhdessä kumppaniemme 
kanssa oikeudenhaltijoiden ja vas-
tuunkantajien ymmärrystä ja kykyä 

parantaa yhteisöjen elämänhallintaa, 
hyvinvointia ja asemaa. Osallisuuden 
avulla tuemme vaikuttamista ja demo-
kratiaa. Osallisuuden saavuttaminen 
vaatii myös edellä mainittujen asioiden 
toteuttamista ja johtamista.[1] Koulu-
tamme kumppaneitamme yhteisökes-
keiseen ajatteluun.

YHdenveRTaisuus
Ihmisoikeudet kuuluvat jokaiselle. 
Jokaisella on oikeus ihmisarvoiseen elä-
mään. Yhdenvertaisuus on tärkeä arvo, 
jonka perusteella emme estä kenenkään 
osallistumista toimintaamme. Siksi 
minkäänlainen syrjintä ei ole sallittua 
maaohjelmien toiminnassa ja myös 
kumppanimme ovat sitoutuneet tähän 
toimintamalliin. Yhdenvertaisuus tukee 
vahvasti ihmisoikeusperustaisuutta ja 
osallisuutta, sillä yhdenvertaisessa yh-
teiskunnassa ihmisen henkilökohtaiset 
ominaisuudet eivät estä hänen ihmisoi-
keuksiensa toteutumista.

iHMisoiKeuspeRusTaisuus
Kehitysyhteistyömme perustuu ihmis-
oikeusperustaiseen toimintatapaan. 
Erityistä huomiota kiinnitämme haavoit-
tuvassa asemassa olevien ihmisryhmien 

oikeuksien toteutumiseen. Keskitymme 
ohjelmassamme tunnistamaan oikeuksi-
en toteutumattomuuden rakenteellisia 
syitä yhdessä kumppanien sekä yhtei-
söjen jäsenten kanssa ja vaikuttamaan 
niihin, jotta voimme saavuttaa kestävää 
muutosta ihmisten elämässä. Seuraam-
me ihmisoikeusperustaisuuden toteutu-
mista maaohjelmien monitoroinnissa, 
raportoinnissa ja evaluoinneissa koko 
ohjelmakauden ajan.

KansalaisYHTeisKunnan vaHvisTaMinen
Ihmisoikeusperustainen toiminta vahvis-
taa yhteiskunnallista muutosta. Toimin-
tamaiden kumppanimme ovat yhteis-
kunnallisia vaikuttajia. Maaohjelmiemme 
tavoitteena on lisätä ihmisten tietoa 
kansalaisoikeuksista ja –velvollisuuksista 
ja auttaa heikoimmassa asemassa olevien 
ihmisten ääntä kuulumaan tukemal-
la myös heidän omia järjestöjään ja 
ryhmiä. Merkittävä osa maaohjelmiem-
me toimintaa on vahvistaa paikallisia 
kumppanijärjestöjä, jotta heillä on tietoa 
ihmisoikeusperustaisuudesta kaikkien 
ihmisryhmien oikeuksien edistämiseksi. 
Haavoittuvassa ja syrjityssä asemassa 
olevien yhteisöjen äänen vahvistaminen 
on työn keskiössä.

ToiMinnan peRiaaTTeeT

 [1] THL. 2017. Mitä on osallisuus? Osallisuuden viitekehystä rakentamassa. Työpaperi 33/2017.
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135356/URN_ISBN_978-952-302-917-0.pdf?sequence=1
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lapseT Ja nuoReT

Tavoitteenamme on, että lapset ja nuoret saisivat laadukasta opetusta ja että heillä olisi 
mahdollisuus elää turvallisessa elinympäristössä. Globaali oppimisen kriisi vaikuttaa erityi-
sesti perusopetuksen saatavuuteen ja laatuun. Pelkästään koulutuksen piiriin pääseminen 
ei ole riittävää, vaan lapsilla ja nuorilla tulee olla mahdollisuus laadukkaaseen opetukseen.

Lapset ja nuoret ovat olleet toimintamme painopisteenä myös edeltävillä ohjelma-
kausilla. Vahvistamme lasten ja nuorten mahdollisuuksia koulunkäyntiin ottaen huo-
mioon heidän koulutuspolkunsa eri vaiheet. Ohjelmamme huomioi erityisesti haavoit-
tuvassa asemassa olevat ihmisryhmät. Tuemme tyttöjen ja vammaisten henkilöiden 
mahdollisuuksia saada laadukasta opetusta ja suorittaa opintonsa loppuun saakka.

KuMppanuus

Tavoitteemme on inspiroida ja varustaa kirkkoja sekä muita kumppaneitamme 
vaikuttamaan lasten ja nuorten, erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien, oikeuk-
sien toteutumisen puolesta. Pyrimme siihen, että kumppaneistamme tulee vahvoja 
vaikuttajia kansalaisyhteiskunnassa ja he voivat toiminnallaan vahvistaa lasten ja 
nuorten oikeuksien toteutumista.

Kumppanuuksien luomisella on pitkä historia ohjelmatyössämme. Pyrimme 
vuorovaikutteiseen ja luottamukselliseen yhteistyöhön kumppaniemme kanssa. 
Tunnemme kumppanuuden ominaispiirteet yli ohjelmakausien rakentuvien kump-
panuuksien ansiosta. 

Meillä on kumppaneiden kapasiteetin rakentamisesta pitkä kokemus. Tunnemme 
toimintaympäristömme pitkäaikaisen läsnäolon ansiosta. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen 
kannalta on ensiarvoisen tärkeää sisäistää paikallisen kulttuurin toimintatavat.

HuManiTaaRinen apu, KeHiTYsYHTeisTYÖ Ja RauHanRaKennus 

Näemme humanitaarisen avun, kehitysyhteistyön ja rauhanrakennuksen välisen toi-
minnan eli nk. kolmoisneksuksen tärkeänä. Monen maaohjelmamme toimintaympäristöt 
ovat ns. hauraita valtioita tai konfliktialueita, jolloin humanitaariset tarpeet, kehitysyh-
teistyön edellytykset ja rauhantyön välttämättömyys voivat olla olemassa yhtä aikaa.

KÖYHYYs

Monien toimintamaiden haasteet joh-
tuvat köyhyydestä ja sen vaikutuksista 
ihmisten elämään. Köyhyys pitää lapset 
poissa koulusta ja aiheuttaa turvallisuut-
ta horjuttavia ilmiöitä. Nopean väestö-
kasvun maissa ei myöskään ole riittä-
västi tuottavaa aikuisväestöä tukemaan 
niiden taloudellista kasvua.

 ToiMinTaMaiden 
 YMpäRisTÖ 

TYÖn painopisTeeT
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KaupunGisTuMinen & nuoRisoTYÖTTÖMYYs

Monissa kehittyvissä maissa kuilu tulota-
sojen välillä on huomattava. Niissä suu-
rin osa köyhyydestä elävästä väestöstä 
asuu maaseudulla tai muuten syrjäisillä 
alueilla. Erot hyvätuloisten ja köyhyydes-
sä elävien alueiden välillä ovat edelleen 
valtavia.

 

 KonfliKTiT

Konfliktit luovat ennalta-arvaamattomia 
tilanteita ja epävarmuutta toimintamai-
demme yhteisöihin. Usein konfliktien 
syinä ovat mm. poliittinen valtataisteltu, 
vaalit, etnisten ja uskonnollisten ryhmien 
väliset jännitteet, luonnonrikkaudet tai 
terrorismi. Konfliktit vaikuttavat eniten 
heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin.

Covid-19-pandeMia

Covid 19-viruksen aiheuttama pandemia on 
vaikuttanut merkittävästi ihmisten toimen-
tuloon ja elintasoon toimintamaissa. Ihmiset 
joutuivat elämään köyhyysrajan alapuolella 
ja koulujen sulkeminen on lisännyt eriarvoi-
suutta ja kasvattanut globaalia oppimisva-
jetta. Covid-19-pandemia on aiheuttanut 
suoria mutta myös pitkän aikavälin vaiku-
tuksia, jotka heijastuvat Ohjelmaan.

Fidan kumppani, Together -järjestö tekee 
työtä kestävän tulevaisuuden puolesta 
Irakissa istuttamalla puita, kouluttamalla 
opettajia ja edistämällä kierrätystä.
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oHJelMan eeTTisYYs
Olemme laatineet kehitysyhteistyössä 
noudatettavan Eettisen ohjeistuksen, 
joka perustuu myös ulkoministeri-
ön julkaisemiin eettisiin sääntöihin 
(2020).

KoRRupTio Ja laHJonTa
Korruptio ja epäoikeudenmukainen 
hallinto aiheuttavat ja ylläpitävät 
epäoikeudenmukaisuutta. Emme hy-
väksy korruptiota ja lahjontaa missään 
muodossa. Luotettavana toimijana py-
rimme ohjeistuksissamme ennaltaeh-
käisemään kaikenlaista korruptioon ja 
lahjontaan liittyvää toimintaa.  Täten 
emme toimi kumppanuuksissa tai ver-

kostoissa, jotka suosivat korruptiota 
tai syrjivät ja vahingoittavat ihmisten 
oikeuksia ja elämää. Olemme laatineet 
korruption ja lahjonnan vastaisen 
ohjeistuksen, jossa on linjattu organi-
saation periaatteet, säännöt ja toimet, 
johon kaikki työntekijät, maaohjelmat 
sekä kumppanit sitoutuvat. 

seKsuaalinen HäiRinTä, HYväKsi-
KäYTTÖ Ja väKivalTa

Suhtaudumme vakavasti seksuaalisen 
häirinnän, hyväksikäytön ja väkivallan 
ehkäisemiseen organisaatiossamme 
ja maaohjelmissamme. Toimintamme 

perustuu nollatoleranssille seksuaali-
sen hyväksikäytön ja väkivallan sekä 
seksuaalisen häirinnän suhteen, kuten 
myös syrjinnän ja vallan väärinkäytön 
suhteen. Linjauksemme ja ohjeis-
tomme koskevat koko henkilöstöäm-
me Suomessa ja ulkomailla. Samat 
periaatteet koskevat myös rekisteröin-
tejämme ulkomailla ja hyödynsaajien 
kohtelua. Olemme linjanneet toiminta-
ohjeet seksuaalisen häirinnän, hyväk-
sikäytön ja väkivallan ehkäisemiseksi 
ohjeistossamme.
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RisKienHallinTa
Riskienhallinta kuuluu oleellisesti kehi-
tysyhteistyöohjelman toteutukseen.

Riskienhallintajärjestelmämme sisäl-
tää vuosittain päivitettävät pääohjelman 
sekä maaohjelmien riskijohtamisen 
suunnitelmat. Olemme tehneet koko oh-
jelmasta strategisen tason riskikartoituk-
sen ja analyysin, joka huomioi toimialat 
ja toimintamaiden tilanteen.  Tämän 
pohjalta olemme laatineet riskienhallin-
tasuunnitelman, josta ilmenevät riskita-
sot, riskienhallinnan keinot, vastuutahot 
sekä jäännösriski.

Jokainen maaohjelmamme on jo 
suunnitteluvaiheessa tehnyt maakoh-

taisen riskianalyysin. Analyysin avulla 
tunnistamme eri riskit ja analysoimme 
ne todennäköisyyden ja vaikutusten 
mukaan. Tämän perusteella jokaises-
sa maaohjelmassamme määritellään 
toimet, joilla riskiä voidaan ehkäistä, 
käsitellä ja/tai hallita. Toimintojen 
lisäksi otamme matriisissa huomioon 
vastuunjaon. Matriisiin merkitään myös 
nk. jäännösriski, joka tarkoittaa toimen-
piteiden jälkeen olevaa riskiä, jota ei 
voida hallita tai poistaa. Tätä matriisia 
päivitetään vuosittain ja tarvittaessa 
useamminkin. Maaohjelmamme myös 
arvioivat aktiviteettikohtaiset riskit teh-

dessään vuosittaista työsuunnitelmaa, 
jota päivitetään aktiivisesti toiminta-
vuoden aikana.

Maaohjelmakohtaisen riskianalyysin 
lisäksi jokaisessa toimintamaassa laadi-
taan maakohtainen turvallisuusasiakirja, 
joka sisältää yleiset ulkomaantyötä ja 
matkustamista koskevat turvallisuusoh-
jeet ja turvallisuusmääräykset. Turvalli-
suusasiakirja sisältää myös maakohtaisen 
Turvallisuus- ja valmiussuunnitelman. 
Päivitämme suunnitelmamme vähintään 
kerran vuodessa tai useammin, turvalli-
suuteen vaikuttavan toimintaympäristön 
muuttuessa.
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suKupuolTen 
välinen Tasa-aRvo 

vaMMaiseT
HenKilÖT 

YMpäRisTÖ Ja
ilMasToKesTävYYs  

Fidan kehitysyhteistyöohjelma 2022-2025

TavoiTTeena Tulevaisuus
Turvattu koulutuspolku ja elinympäristö lapsille ja nuorille

KouluTus 
Laadukas koulutus 
Inklusiivinen opetus 
Informaali oppiminen 
Jatkuva oppiminen

TuRvallinen
elinYMpäRisTÖ 
Henkilökohtainen turvallisuus 
Yhteisöllinen turvallisuus 
Terveydellinen turvallisuus 
Ruokaturva
Taloudellinen turva 

KuMppanien
KapasiTeeTin
vaHvisTaMinen 
Hallinto ja talous
Vaikuttamistyö 
Teknologia ja yritysyhteistyö

eTiopia

Rauhanrakennuksen sekä 
naisten ja nuorten taloudellisen 
vahvistumisen ohjelma

KonGo dT  

Eliimu haki – koulutusta ja rauhaa 
lapsille ja nuorille Kongossa

Tansania 

Tunandoto – kestävää muutosta 
lapsille Tansaniassa

MaaoHJelMaT
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Fidan kehitysyhteistyöohjelma 2022-2025

TavoiTTeena Tulevaisuus
Turvattu koulutuspolku ja elinympäristö lapsille ja nuorille

buRundi

Yhteisön, perheen ja nuorison
hyvinvointiohjelma Burundissa

banGladesH 

Koulunkäynnin edistämisohjelma 
Bangladeshissa – turvallinen 
opintopolku kaikille

iRaK

Innovatiivinen koulutus ja 
rauhallinen elinympäristö lapsille ja 
nuorille Irakissa

Kenia

Tunajali - lapsille ja nuorille 
mahdollisuuksia laadukkaaseen 
koulutukseen ja turvallisempaan 
elinympäristöön Keniassa

MYanMaR 

Kohti Myanmarin lasten ja nuorten 
turvallista ja koulutettua elämää

nepal 

Turvallinen ja inklusiivinen 
koulupolku lapsille ja nuorille 
Nepalissa

uGanda 

Turvallisempi ja kestävämpi 
elinympäristö lapsille ja nuorille 
Ugandassa

KoTiMaan oHJelMa

Suomi, joka rakentaa tulevaisuutta 
ja toivoa maailmalla



banGladesH
Bangladeshissa lähes 40 % koululaisista jättää koulun 
kesken ja yli puolet tytöistä naitetaan alaikäisinä. Lapsi-
morsiamet joutuvat usein jättämään koulun kesken, ja 
kohtaavat todennäköisemmin köyhyyttä ja perheväkival-
taa. Erityisesti maaseudun yhteisöt eivät aina ole tietoi-
sia koulunkäynnin merkityksestä, eikä kaikilla perheillä 
ole varaa lähettää lapsiaan kouluun. Fidan kumppanina 
toimii Bangladeshin Assemblies of God-kirkkokunta ja 
sen Ashirbad-järjestö, joka ylläpitää 40 koulua Länsi- ja 
Etelä-Bangladeshissa.

Fidan maaohjelma Bangladeshissa edistää maaseudul-
la asuvien lasten ja nuorten mahdollisuutta käydä koulua 
ja elää turvassa. Tavoitteena on, että ihmisten ymmärrys 
lapsen oikeuksista lisääntyy, minkä seurauksena lasten 
ei tarvitse jättää koulua kesken, eikä mennä nuorena 
raskaisiin töihin tai naimisiin.

Fida kumppaneineen järjestää yhteisöille tilaisuuksia, 
joissa kerrotaan lapsen oikeuksista ja koulutuksen tuo-
mista hyödyistä. Opettajille järjestetään täydennyskou-
lutusta opinto-ohjauksesta ja psykososiaalisesta tuesta, 
jotta he pystyvät tarjoamaan oppilaille parempaa tukea. 
Lisäksi opettajia koulutetaan hyödyntämään osallistavia 
ja lapsilähtöisiä opetusmenetelmiä.

Osuuskuntia perustetaan tarjoamaan toimeentulo-
mahdollisuuksia haavoittuvimmassa asemassa oleville 
ihmisille, kuten yksinhuoltajaperheille tai perheille, 
joissa on vammaisia perheenjäseniä. Seksuaaliterveyttä 
ja -oikeuksia edistetään muun muassa järjestämällä kou-
lutuksia. Yhdessä paikallisten yhteisöjen kanssa etsitään 
ratkaisuja naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi.

banGladesH 

Barisal

Rangpur

Dhaka
Faridpur

Gopalganj
Madaripur

Meherpur
Chuadanga

Jhenaidah

Jessore

Khulna
Bagerhat
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buRundi 
Burundi on yksi maailman köyhimmistä valtioista. Yli 
puolet maan väestöstä elää köyhyydessä, ja erityisesti vä-
hemmistöt ja alkuperäiskansat, kuten batwat, ovat äärim-
mäisen haavoittuvassa asemassa.

Koulutukseen pääsy on yksi merkittävistä yhteiskunnalli-
sista haasteista, ja yli puolet lapsista ei suorita peruskoulua 
loppuun. Tähän ovat syinä muun muassa perheiden köyhyys, 
heikkotasoinen opetus ja teiniraskaudet. Tilanne on erityisen 
hankala vammaisille lapsille, esikouluikäisille ja koulupudok-
kaille. Burundin koulujärjestelmään ei nimittäin kuulu esiope-
tusta, ja vammaiset lapset eivät pääse kouluun, koska koulut 
eivät ole esteettömiä ja koulumatkat ovat usein todella pitkiä.

Fidan maaohjelma edistää burundilaisten lasten ja 
nuorten oikeutta saada laadukasta koulutusta. Tavoitteena 
on, että vanhemmilla on riittävät resurssit tukea lastensa 
koulutusta, ja perheet sekä nuoret kykenevät työllistämään 
itsensä saatuaan yrittäjyyskoulutusta. Fidan kumppanina 
toimii paikallinen helluntaikirkko CEPBU. Työtä toteute-
taan Bubanzan, Cibitoken and Ngozin provinsseissa.

Fida kumppaneineen tukee opettajien ammatillista 
kehitystä järjestämällä koulutusta  varhaiskasvatuksesta ja 
esiopetuksesta. Lapset tutustuvat oikeuksiinsa lasten parla-
menteissa. Nuorten koulupudokkaiden tilannetta pyritään 
parantamaan tarjoamalla ammatti- ja yrittäjyyskoulutusta.

Paikalliset yhteisöt saavat koulutusta maatalousliiketoi-
minnasta, jotta maanviljelijät pystyvät tuottamaan riittä-
västi ruokaa perheilleen sekä parantamaan toimeentuloaan. 
Lisäksi ihmisille tarjotaan psykososiaalista tukea sekä koulu-
tusta lisääntymis- ja seksuaaliterveysoikeuksista.

Yhteisöjen rauhaa ja yhteenkuuluvuutta edistetään 
rauhanrakennustyöllä. Paikallinen kumppani saa koulutusta 
tehokkaasta varojenkäytöstä, vaikuttamistyöstä ja kestävän 
kehityksen toimista.

Bubanza

Cibitoke

Ngozi

buRundi



eTiopia
Etiopia on yksi maailman köyhimmistä maista, ja eri 
kansanryhmien väliset konfliktit ovat jatkuneet maas-
sa vuosikymmeniä. Kehitystä hidastavat niin aseelliset 
konfliktit, luonnonkatastrofit kuin koronapandemian 
seuraukset.

Konfliktien seurauksena maansisäisten pakolaisten 
määrä kasvaa, ruokavarat hupenevat, ja Tigrayn aluetta 
uhkaa nälänhätä. Myös nuorisotyöttömyys sekä naisten 
ja nuorten sivuun jääminen rauhanrakennustyöstä ovat 
merkittäviä yhteiskunnallisia haasteita.

Fidan maaohjelma Etiopiassa edistää yhteisöjen rau-
haa ja yhteenkuuluvuutta tukemalla naisten ja tyttöjen 
sekä nuorten ja vammaisten henkilöiden osallistumista 
rauhanrakennusprosesseihin. Eri kansanryhmien välistä 
rauhandialogia edistetään tuomalla esiin konfliktien ja 
köyhyyden taustalla piileviä syitä. Naisten ja nuorten 
työllisyyttä sekä toimeentuloa parannetaan ammatti- ja 
yrittäjyyskoulutuksen avulla.

Fidan kumppaneina toimivat Ethiopian Guennet 
Church Development and Welfare Organization sekä 
Ethiopian Mulu Wongel Amagnoch Church Development 
Commission.

Kehitysyhteistyötä toteutetaan yhdeksällä alueella: 
Addis Abeba, Adama, Bahir Dar, Dessie, Hawassa, Ne-
kemte, Shashamane, Wolmera ja Wolayta Sodo.

eTiopia

Bahir Dar

Wolmera
Nekemte

Dessie

Addis Abeba

ShashamaneWolayta Sodo Hawassa

Adama
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iRaK

Irakia ovat runnelleet pitkäkestoiset konfliktit, ja maan 
tilanne on edelleen epävakaa. Lähes puolet väestöstä elää 
köyhyydessä, ja lapset eivät vieläkään pääse monissa pai-
koissa kouluun.

Tilanne on erityisen haastava Kurdistanin alueen lapsilla 
ja nuorilla, jotka ovat eläneet konfliktien ja epävakauden 
keskellä jo pitkään. Esimerkiksi Halabjan kaupungin asuk-
kaat kärsivät sotien lisäksi 1980-luvulla tehtyjen kemiallis-
ten iskujen aiheuttamasta traumasta. Ympäristön saas-
tumisen vuoksi alueella syntyy myös tavallista enemmän 
vammaisia lapsia.

Fidan maaohjelma tukee vammaisten lasten ja nuorten 
oikeutta käydä koulua. Tavoitteena on vähentää koulupu-
dokkaiden määrää ja koulukiusaamista sekä lisätä yhteisöjen 
tietoisuutta vammaisten lasten oikeuksista.

Fidan kumppaneina toimivat paikalliset järjestöt ja 
verkostot: Together to Protect Human and Environment; 
Halabja Disabled Organisation; Yes We Can – Network ja 
Assemblies of God -kirkko. Työtä toteutetaan Erbilin, Ha-
labjan, Ninewan ja Kirkukin alueilla.

Fidan maaohjelma edistää vammaisten lasten oikeutta 
osallistua varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen. Opet-
tajia koulutetaan lapsilähtöisistä ja osallistavista opetus-
menetelmistä. Kestävän kehityksen koulu -mallia ja siihen 
liittyvää opettajanopasta laajennetaan uusiin kouluihin. 
Myös lasten kerhotoimintaa laajennetaan uusille alueille.

Vammaisille lapsille ja heidän vanhemmilleen tarjotaan 
psykososiaalista tukea ja vertaistukiryhmiä. Paikallisten 
vammaisjärjestöjen toimintaa tuetaan koulutusten avulla. 
Yhteisöille järjestetään koulutusta kuukautis- ja seksuaali-
terveydestä ja -oikeuksista.

Irakissa on paljon koulutettuja nuoria työttömänä, minkä 
vuoksi Fida järjestää yhdessä Together-järjestön, yritysten ja 
yliopistojen kanssa yrittäjyyskoulutuksen pilottiohjelman.

Tavoitteena on, että myös heikossa asemassa olevat 
nuoret, kuten pakolaiset, pystyvät perustamaan yrityksiä ja 
rakentamaan uudistuvaa irakilaista yhteiskuntaa

iRaK

Ninewa Erbil

Halabja
Kirkuk



Kenia
Vaikka Kenia on yksi nopeimmin kehittyvistä valtioista 
itäisessä Afrikassa, elää kolmasosa maan väestöstä edelleen 
köyhyydessä. Keskeisiä haasteita ovat heikot koulutusmah-
dollisuudet, sukupuolittunut väkivalta, heikko sanitaatio- ja 
hygieniataso sekä ruokaturvan puuttuminen.

Koronapandemian myötä moni kenialainen menetti 
toimeentulonsa, ja erityisesti nuorisotyöttömyys on mer-
kittävä ongelma. Myös lasten oikeudet jäävät maassa laajalti 
toteutumatta.

Fidan maaohjelma edistää lasten ja nuorten oikeutta 
koulunkäyntiin ja turvalliseen elämään. Tuemme erityisesti 
haavoittuvassa asemassa olevia lapsia ja nuoria, kuten or-
poja, kadulla eläviä lapsia, vammaisia lapsia, teiniäitejä sekä 
syrjäytyneitä nuoria.

Fidan kumppanina toimii paikallinen helluntaikirkko 
Full Gospel Churches of Kenya. Työtä toteutetaan viidellä 
alueella: Kakamega, Loita, Marsabit, Pwani ja Nairobi.

Opettajat saavat koulutusta lasten oikeuksista ja osal-
listavasta opetuksesta. Vammaisten lasten koulunkäyntiä 
helpotetaan muuttamalla kouluja esteettömiksi. Lapsille 
järjestetään kerhotoimintaa, jossa he oppivat oikeuksistaan. 
Nuoret oppivat ammatti- ja yrittäjyyskoulutuksessa taitoja, 
jotka lisäävät heidän työllistymismahdollisuuksiaan. Lisäksi 
järjestetään aikuisten lukutaito-ohjelmia.

Yhteisöt saavat tietoa seksuaali- ja lisääntymisterveydes-
tä ja -oikeuksista, jotta teini-ikäisten raskaudet ja sukupuo-
leen perustuva väkivalta vähenevät. Perheiden elinkein-
omahdollisuuksia sekä ruoan ja puhtaan veden saatavuutta 
edistetään. Paikallinen kumppani saa koulutusta niin ta-
loushallinnon kuin vaikuttamistyön saralla, jotta se kykenee 
toimimaan itsenäisenä lasten oikeuksien puolustajana.

Loglogo

Nairobi

Pwani

Loita

Kakamega

Marsabit

Kenia
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KonGon deMoKRaaTTinen 

TasavalTa

Kongon demokraattinen tasavalta on yksi maailman 
köyhimmistä maista – yli puolet maan väestöstä elää 
köyhyydessä. Kongossa käytiin 1990-luvulla kaksi sisällis-
sotaa, joissa kuoli miljoonia ihmisiä, eikä maahan ei ole 
saatu pysyvää rauhaa, vaan aseellisten ryhmien väliset 
yhteenotot jatkuvat edelleen.

Konfliktien vuoksi yli viisi miljoonaa ihmistä on jou-
tunut lähtemään asuinalueeltaan, ja 7,7 miljoonaa lasta 
ei pääse kouluun. Jopa kaksi viidestä lapsesta on aliravit-
tuja.

Fidan maaohjelma Kongossa edistää rauhanrakennus-
ta ja tukee lasten oikeutta yhdenvertaiseen ja laaduk-
kaaseen koulutukseen. Lisäksi vahvistetaan vammaisten 
henkilöiden oikeuksia ja sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Kumppanina toimii paikallinen helluntaikirkko 
CEPAC. Yhteistyötä tehdään myös paikallisten kansa-
laisjärjestöjen, kirkkojen ja viranomaisten kanssa. Työtä 
toteutetaan Pohjois- ja Etelä-Kivun sekä Tangyanikan 
maakunnissa.

Opettajille tarjotaan koulutusta lapsilähtöisistä ja 
osallistavista opetusmenetelmistä, ja vammaisten lasten 
oikeuksia edistetään  koulutuksin ja kampanjoin. Yhtei-
söjen kriisinkestävyyttä kehitetään psykososiaalisen tuen 
koulutuksilla.

Ihmisille tarjotaan tietoa ja koulutusta lisääntymis- ja 
seksuaaliterveydestä ja -oikeuksista, jotta haastaviakin 
teemoja, kuten  teiniraskauksia käsiteltäisiin yhteisöissä. 
Paikallinen kumppani saa koulutusta lastensuojelusta, 
jotta sen henkilökunta kykenee tukemaan myös konflik-
tialueilla eläviä lapsia, pystyttämällä esimerkiksi leikki-
alueita pakolaisalueille.

KonGon deMoKRaaTTinen TasavalTa

Nyiragongo

Fizi

Masisi

Kalemie

Goma



nepal

MYanMaR

Myanmar on pinta-alaltaan Kaakkois-Aasian toiseksi 
suurin valtio, mutta yksi maailman vähiten kehittyneistä 
maista. Kansalaisyhteiskunnan tila on kaventunut viime 
vuosina, ja Myanmar tarvitsee tukea erityisesti tasa-
arvon, koulutuksen ja elintason vahvistamiseen.

Maan yhteiskunnallinen tilanne on korostanut kan-
salaisjärjestöjen, kuten Fidan merkitystä entisestään, 
kun perheet ovat menettäneet toimeentulonsa ja monet 
lapset ovat joutuneet jättämään koulun kesken.

Lapset ja nuoret ovat erityisen herkässä asemassa 
koronapandemian ja jopa 18 kuukautta kestäneiden 
koulusulkujen jäljiltä. Fidan maaohjelma edistää kaikkein 
köyhimpien ja haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja 
nuorten oikeutta koulunkäyntiin. Lisäksi tuetaan naisten 
ja vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista.

Fidan kumppaneina toimivat Assemblies of God 
Myanmar-kirkkokunta, joka koostuu yli 1 000 paikallises-
ta seurakunnasta, sekä Myanmar Evangelical Christian 
Alliance (MECA). Työtä toteutetaan Yangonin, Kachinin, 
ja Rakhinen alueilla.

Fida kumppaneineen on perustanut Myanmariin 11 
oppimiskeskusta. Tulevina vuosina oppimiskeskuksia 
perustetaan uusille alueille ja nykyisten esteettömyyttä 
parannetaan, jotta myös vammaiset lapset saavat tukea 
koulunkäyntiinsä. Aurinkoenergialla toimivat oppimis-
keskukset tukevat lapsia erityisesti yhteisöissä, joissa 
vain pieni osa lapsista pääsee kouluun tai joissa koulun 
keskeyttäminen on yleistä.

Digitaaliset työkalut ovat tärkeä osa oppimiskeskusten 
toimintaa, ja jo toimiviksi havaittuja lasten tablettikoulu-
ja laajennetaan myös uusiin oppimiskeskuksiin.

Perheet saavat tukea ja koulutusta työllistymiseen. Li-
säksi yhteisöille järjestetään työpajoja lasten oikeuksista. 
Naisten ja nuorten osallistumista rauhanrakennustyöhön 
tuetaan ja eri uskontojen välistä vuoropuhelua ediste-
tään. Lisäksi Fida tukee paikallisten kumppaneiden hal-
linnollista työtä sekä vaikuttamistyötä, jotta ne pystyvät 
toimimaan yhteisöissä lasten oikeuksien puolustajina

MYanMaR

Kachin

Yangon

Rakhine
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nepal

Nepal on yksi vähiten kehittyneistä valtioista Aasiassa. 
Koronan seurauksena jopa kolmasosa väestöstä on vaarassa 
pudota köyhyyteen. Koulupudokkaita on paljon: jopa puolet 
lapsista jättää peruskoulun kesken.

Koronapandemian vuoksi entistä useamman lapsen kou-
lunkäynti on vaarassa keskeytyä, sillä koulut olivat pitkään 
suljettuina, eivätkä etäopiskelumahdollisuudet tavoittaneet 
kaikkia lapsia ja nuoria. Tytöt ja vammaiset lapset ovat yh-
teiskunnassa erityisen herkässä asemassa.

Fidan maaohjelma pyrkii vastaamaan näihin haasteisiin 
edistämällä turvallisen koulupolun mallia. Käytännössä 
Khijidemban, Bateshworin, Ishworpurin ja Kailarin piirikun-
nissa julkisten koulujen työtä tuetaan, jotta jokaisen lapsen 
koulutuspolku vähintään peruskoulusta toiselle asteelle 
toteutuu.

Työtä tehdään yhdessä paikallisten järjestöjen Rescue 
Nepal, Relative Nepal ja New Life Service Association 
Transformation Nepal kanssa. Lisäksi yhteistyötä toteute-
taan viranomaisten, koulujen ja terveyskeskusten kanssa.

Opettajia koulutetaan lapsilähtöisistä ja osallistavista 
opetusmenetelmistä ja kodin ja koulun välistä yhteistyötä 
vahvistetaan. Nuorille tarjotaan koulutus- ja uraneuvontaa, 
jotta siirtymät koulutusasteelta toiselle olisi helpompi to-
teuttaa. Tieto- ja viestintätekniikan käyttöä edistetään, jotta 
oppilaat pystyvät hyödyntämään digitaalisia oppimateriaale-
ja, ja koulujen hallinnollinen työ helpottuu.

Yhteisöille tarjotaan tietoa lasten oikeuksista sekä kou-
lutusta lisääntymis- ja seksuaaliterveydestä ja -oikeuksista. 
Lisäksi tarjotaan aikuisten lukutaito-ohjelmia ja yrittäjyys-
koulusta, jotta nuorten ja perheiden toimeentulomahdol-
lisuudet paranevat. Kumppanijärjestöt saavat tukea ja koulu-
tusta, jotta ne pystyvät toimimaan innovatiivisina lasten ja 
nuorten oikeuksien puolustajina Nepalissa.

nepal

Khijidemba

Kailari

Ishworpur
Bateshwor



uGanda

Tansania

Tansanian talous on kasvanut viime vuosina vakaasti, 
mutta yli neljäsosa väestöstä elää edelleen köyhyydessä, 
eikä nopea väestönkasvu helpota tilannetta. Yhteiskunta 
tarvitsee tukea koulutuksen ja ihmisoikeuksien saralla; 
erityisesti lasten ja nuorten sekä vammaisten henkilöi-
den oikeudet jäävät toteutumatta.

Myös työttömyys, puutteet ruokaturvassa sekä suku-
puolten välinen epätasa-arvo, lapsiavioliitot ja kotiväki-
valta näkyvät yhteiskunnassa haasteina.

Fidan maaohjelma edistää lasten ja nuorten oikeutta 
koulunkäyntiin ja turvallisempaan elinympäristöön. Työ-
tä tehdään yhdessä Free Pentecostal Church of Tanzani-
an (FPCT) kanssa.

FPCT on Tansaniassa merkittävä kansalaisyhteiskun-
nan toimija, johon kuuluu 400 000 aikuisjäsentä. Sillä on 
hyvät suhteet paikallisiin ja kansallisiin viranomaisiin.

Lasten oppimista tuetaan koulujen kerhotoimin-
nalla sekä kouluttamalla opettajia  lapsilähtöisistä ja 
osallistavista opetusmenetelmistä. Vammaisten lasten 
koulunkäyntiä tuetaan varmistamalla tilojen esteettö-
myys. Nuorille tarjotaan ammattikoulutusta sekä tukea 
työnhakuun.

Ihmisten toimeentulomahdollisuuksia tuetaan tar-
joamalla yrittäjyyskoulutusta, lukutaito-ohjelmia sekä 
mikrolainoja ja säästöryhmiä. Yhteisöjen tietoisuutta 
kuukautis- ja seksuaaliterveydestä lisätään erilaisten 
koulutusten ja kampanjoiden avulla.

Maanviljelijät saavat koulutusta maatalousliiketoimin-
nasta sekä maan kasvukuntoa ylläpitävästä viljelystä, jot-
ta he pystyvät tuottamaan riittävästi ruokaa perheilleen 
ja myytäväksi, huomioiden kuitenkin samalla ympäristön 
kestävän kehityksen.

Tansania

Kagera

Arusha

Pemba
Unguja
Zanzibar
Dar Es Salaam

Lindi

Mtwara

Mwanza

Kigoma

Dodoma

Tanga

Ruvuma
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uGanda

Uganda on yksi maailman vähiten kehittyneistä maista. 
Viidesosa väestöstä elää köyhyydessä, ja yli puolet on luku-
taidottomia. Vaikka köyhyys on vähentynyt, ei moni lapsi 
vieläkään pääse kouluun, vaan joutuu lapsiavioliittoon tai 
töihin.

Tyttöjen tilanne yhteiskunnassa on erityisen haastava, 
sillä jopa kolmannes tytöistä joutuu naimisiin ennen täysi-
ikäisyyttä. Myös sukupuolittunut väkivalta on yleistä.

Fidan maaohjelman tavoitteena on vahvistaa lasten ja 
nuorten mahdollisuuksia koulunkäyntiin ja turvalliseen 
elämään. Lisäksi tuetaan naisten ja vammaisten henkilöiden 
oikeuksien toteutumista.

Fidan kumppanina toimii paikallinen helluntaikirkko 
Pentecostal Churches of Uganda (PCU). Työtä tehdään 
Yumben, Karamojan ja Masindin piirikunnissa.

Yhteisöjen tietoutta lasten oikeuksista lisätään jär-
jestämällä koulutuksia ja kampanjoita. Opettajat saavat 
koulutusta oppilaanohjauksesta sekä oppilaslähtöisistä 
opetusmenetelmistä. Kouluja tuetaan osallistavan oppi-
materiaalin käyttöönotossa. Lapset oppivat oikeuksistaan 
lasten parlamenteissa ja kerhoissa. Nuorille järjestetään 
mentorointitoimintaa.

Lasten ja perheiden hyvinvointia vahvistetaan psykososi-
aalisen tuen avulla. Perheiden toimeentulomahdollisuuksia 
tuetaan perustamalla kylien säästö- ja lainaryhmiä sekä 
tarjoamalla yrittäjyyskoulutusta ja aikuisten lukutaito-
ohjelmia.

Yhteisöjä koulutetaan kestävän kehityksen taidoissa, eri-
tyisesti ympäristöystävällisten viljelymenetelmien käyttöön-
otossa. Lisäksi jaetaan tietoa seksuaali- ja lisääntymisterve-
ydestä ja -oikeuksista, jotta yhteisöt pystyvät käsittelemään 
haastaviakin aiheita, kuten teiniraskaudet ja lapsiavioliitto.

uGanda

Yumbe

Masindi Amudat
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KoTiMaan oHJelMa
Osana kehitysyhteisohjelmaamme toteutamme kotimaan viestintä- ja vaikuttamis-
suunnitelmaa. Tähän suunnitelmaan sisältyvät kehitysviestinnän, globaalikasvatuk-
sen ja vaikuttamistyön toiminnot.  

 Teemme työtä Suomessa kolmen eri toimintamuodon kautta, joilla edestautam-
me suomalaisten sitoutumista muutoksen saavuttamiseen globaalissa etelässä. Koti-
maan ohjelmamme visio on Suomi, joka rakentaa tulevaisuutta ja toivoa maailmalla. 

 Kotimaan ohjelmamme tukee kehitysyhteistyöohjelman tavoittelemia muutoksia. 
Pyrimme sitouttamaan suomalaiset kehitysyhteistyön tavoitteisiin. Teemat, konteksti, 
tavoitteet sekä haasteet joihin vastaamme, nousevat kehitysyhteistyöohjelmastamme.

 Kotimaan ohjelmallamme tavoittelemme muutosta Suomessa, jotta suomalaisten 
ja Suomen toiminta tukisi toimintamaissa tapahtuvaa muutosta. 

GlobaaliKasvaTus

Globaalikasvatuksemme tavoite on, että lapset ja nuoret ymmärtävät 
koulutuksen ja turvallisen elinympäristön merkityksen kaikille ihmisille 
maailmassa ja kasvavat toimimaan vastuullisesti. Globaalikasvatuksemme 
kohderyhmä ovat koululaiset ja helluntaiseurakuntien nuoret.  Koulu-
tamme yhteistyökumppanimme Suomen Helluntaikirkon koulupalvelun 
koulutyöntekijöitä ja helluntaiseurakuntien vapaaehtoisia pitämään 
globaalikasvatustunteja, valmistamme ja tarjoamme materiaalia ja tapah-
tumia kouluille ja seurakunnille sekä kolutamme helluntaiseurakuntien 
nuorisotyöntekijöitä globaalikasvatuksen teemoista.

 
vaiKuTTaMisTYÖ
Vaikuttamistyömme tavoite on, että suomalaiset päättäjät ja viran-
omaiset edistävät aktiivisesti laadukasta ja inklusiivista koulutusta sekä 
turvallisten elinympäristöjen syntymistä maailmalla. Vaikuttamistyömme 
kohderyhmä on päättäjät ja viranomaiset. Teemme päättäjille ja viran-
omaisille suunnattua vaikuttamista, kehitämme työkaluja ja keinoja 
heidän kanssaan, järjestämme tapahtumia ja koulutusta sekä teemme 
vaikuttamisviestintää.

 
KeHiTYsviesTinTä
Kehitysviestinnän tavoitteemme on, että jokaisella suomalaisella on oikeaa 
tietoa kehitysyhteistyön tarpeesta ja tuloksista. Tavoitteena on, että suoma-
laiset kannattavat Suomen osallistumista globaaliin kehitysyhteistyöhön. 
Kohdennamme kehitysviestintää suurelle yleisölle. Tiedotamme ajankoh-
taisista kehitysaiheista ja työmme tuloksista. Pyrimme tavoittamaan uutta 
yleisöä ja huomioimme myös Fida secondhand -ketjun asiakkaat.
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