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Uzirpurin koulutuskeskuksen uutiskirje

Lokakuu 2017

Kehitysyhteistyöhankkeille sittenkin rahoitusta
Keväisessä Uzipurin koulutuskeskuksen uutiskirjeessä kerroimme Suomen ulkoministeriön kielteisen
päätöksen aiheuttamasta pettymyksestä. Kylväjän yhteistyökumppani BLM-F:n vuonna 2017 aloitettavaksi
suunniteltuja hankkeita ei voitukaan toteuttaa suunnitellulla tavalla. Määrärahaleikkauksista aiheutuneiden
sopeuttamistoimien takia monet menettivät mahdollisuutensa saada apua köyhyydestä nousemiseen ja
toimialan supistumisen myötä moni paikallinen työntekijä menetti työnsä ja palkkoja jouduttiin
leikkaamaan. Toimisto muutti pienempiin tiloihin. Projektisuunnitelmat muokattiin supistetun rahoituksen
mukaisesti. Tilanne muuttui kesällä uudelleen. Päätöksen johdosta ministeriöön jätettyyn oikaisupyyntöön
saatiin myönteinen vastaus heinäkuussa. Ulkoministeriö myönsi osarahoituksen ruokaturvahankkeelle
vuosiksi 2017–2019. Nyt suunnitelmia korjataan taas tarpeellisin osin, tällä kertaa positiivisella tavalla.
Köyhässä päivätyöläisperheessä saatetaan syödä vain kerran päivässä aikoina, jolloin työtä on vähän ja
edellisen sadon riisi on syöty. Köyhimmän kansanosan ravintotilanne on yksipuolinen ja perustuu
ravintoarvoltaan vähäisen valkoisen teollisuusriisin käyttöön. Tästä aiheutuvan aliravitsemuksen johdosta
tavallisetkin sairaudet ovat tuhoisia.
Tänä vuonna aloitetun Ruokaturvaa kyläyhteisövoimalla -hankkeen keskeisiin toimintoihin kuuluu
köyhimmissä kylissä toimivien säästöryhmien ja osuuskuntien muodostamisen lisäksi
tulonhankintakoulutusta, maatalouskoulutusta, yrittäjyystaitokoulutusta sekä terveyskasvatus ja
ravitsemusneuvontaa. Opettamalla säästöryhmien kautta kotipuutarhojen ja kotieläinten hoitoa sekä
jatkamalla hyväksi koettua vuohiohjelmaa ja proteiinipitoista ravintoa tarjoavaa kyyhkysten kasvatusta,
parannetaan kyläläisten ruokaturvaa. Ryhmätoiminnan kautta kyläläiset rohkaistuvat vaikuttamaan
perheensä ja yhteisönsä tilanteeseen toinen toisiaan tukien ja viranomaisten kanssa. Se edistää
kyläyhteisön demokraattista sosiaalis-taloudellista kehitystä ja tutustuttaa yhteiskunnan toimintaan.
Ympäristön kehittämiseksi on jaettu tuhansia puuntaimia; tällä hetkellä jaetaan hedelmäpuita, jotta ne
vuosittain hedelmien myynnin myötä lisäävät ruokaturvaa.
Hankkeessa sovelletaan ihmisoikeusperustaista lähestymistapaa. Tiedon pitkäaikaista paikallista
pysyvyyttä edistää, kun naisia ja muita heikossa asemassa olevia köyhiä voimaannutetaan heitä itseään
koskevien palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Tämä osallistaminen edistää naisten ja vammaisten
asemaa, ihmisten tasa-arvoa ja lisää ympäristöystävällisiä toimintatapoja sekä toimintamalleja, joissa
sopeudutaan ilmastonmuutokseen.
Toinen kehitysyhteistyövaroin toteutettava hanke, kyläyhteisöjen terveys- ja turvallisuushanke, keskittyy
onnettomuuksien ja hätätapausten ennaltaehkäisyyn, ensiapukoulutukseen ja ruohonjuuritason
terveyspalvelujen parantamiseen. Lasten tapaturmat ovat yleisiä. Projekti pyrkii saamaan kyläläiset
tietoisiksi vaaroista ja toimimaan ajoissa vaaratilanteiden ehkäisemiseksi ja oikean hoidon saamiseksi.
Tulva
Bangladeshissa tulvat ovat vuosittaisia. Kesäkautena aina jossain osassa maata tulvii, mutta laaja-alaiset
tulvat ovat olleet viimevuosina harvinaisia. Kuluneena kesänä Himalajan rinteiltä valuvat vedet
aikaansaivat tulvan ensin Nepalin alavilla alueilla. Suuret joet virtaavat Intian kautta Bangladeshiin,
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Aasian suurimpien jokien suistoalueelle, josta vesi edelleen virtaa Intian valtamereen. Keskimäärin alue on
noin 10 metriä merenpinnan yläpuolella ja siksi tulvaherkkää.
Elokuussa 2017 runsaiden sateiden
ja jokien täyttymisen seurauksena
kolmannes Bangladeshista peittyi
veden alle. Miljoonien ihmisten
elämä vaikeutui, heidän kotinsa
tuhoutuivat ja myös kotieläimet
kärsivät. Myös Uzirpurissa vesi
nousi vuorokaudessa useita
metrejä. Keskuksen pihalle virtasi
vettä, kuten kuvasta näkyy, ja
asuntolan lapset evakuoitiin
koteihinsa 13.8. Vesi nousi
korkeammalle kuin koskaan
aikaisemmin ja jo seuraavana
päivänä kuvassa taustalla näkyvä
tiekin oli veden peitossa. Kuvassa
oikealla on Motilal Murmu, joka
vastaa uudesta
ruokaturvahankkeesta, ja selin Augustin Richil, terveyspuolen hankkeen vastaava. Kuvassa oleva
koulutusrakennus tehtiin korkean kivijalan päälle, jotta se tarvittaessa toimisi tulvan aikana keskuksen
hätämajoituspaikkana. Varkaiden pelossa työntekijäperheet kasasivat penkkejä ja sänkyjä päällekkäin, ja
vain yksi perhe muutti kuivaan taloon. Onneksi tulva laski jo viikon kuluttua eikä aiheuttanut rakennuksille
suurta tuhoa, mutta tulva-alueiden sato menetettiin. Myös tiet, sillat ja rautatiet vahingoittuivat ja
vahinkojen korjaaminen kestää pitkään.
Koulutuskeskuksen työ menee eteenpäin
Vaihtuneista hankesuunnitelmista ja
tulvan aiheuttamista viivästyksistä
huolimatta ammatillista koulutusta on
järjestetty Uzirpurin koulutuskeskuksessa
sekä muissa kohteissa. Eläinlääkitykseen
on kurssitettu kolmen kuukauden
mittaisilla kursseilla kuusi henkilöä.
Kolme tyttöä on lähetetty vuoden
ompelijakurssille naapurikaupunkiin
Razhahiin. Dieselmoottorien
korjauskurssi toteutetaan syksyn kuluessa
Uzirpurissa. Siellä on jo koulutettu 70
vapaaehtoista ryhmäjohtajaa kylissä
toimivien säästöryhmien vastaaviksi
(viereinen kuva). Ryhmän tehtävien
hoidon lisäksi heitä opastetaan
elinkeinotoiminnassa ja ongelmien
työstämisessä sekä ohjaamaan
vammaisten lasten vanhempia. Heille
annetaan ravitsemuskoulutusta sekä ensiaputietoutta. Taitoja ja keinoja lisätulojen hankintaan lisätään
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kurssimuotoisella opetuksella. Uzirpurissa on tänä syksynä pidetty BLM-F:n työntekijöille Punaisen Ristin
ensiapukoulutus, jotta he vuorostaan voivat kouluttaa kyläläisiä ja kylälääkäreitä sekä kyläkätilöitä.
Marras-joulukuussa työntekijöille järjestetään koulutusta vammaisten lasten ja heidän perheidensä
tukemisesta.
Toiminta Kylväjän tukemissa hankkeissa on kokonaisvaltaista ihmisten auttamista. BLM-F:n
pitkäjänteinen työ on muuttanut tuhansien köyhien maattomien elämäntilannetta. Bangladeshin yleinen
poliittinen tilanne on ollut edellisvuotta rauhallisempi siten, että yleislakkoja on vähemmän.

Rukoillaan Bangladeshin ja siellä tehtävän työn puolesta:
– tulvan tuhojen korjaaminen ja ihmisten selviäminen kylmästä
talvikaudesta
– yhteiskunnallista vakautta
– hankkeissa toimiville työntekijöille vastuuntuntoa ja taitoa työssään

Bangladeshin terveisiä välitti
Aili Maria Manninen
Lisätietoja ja materiaalia Bangladeshin
työstä löytyy ja päivittyy kotisivuille
https://www.kylvaja.fi/tyomme/bangladesh

Bangladeshin monet kasvot kirja antaa välähdyksiä paikallisten ja lähettien elämästä ja
tapahtumista lähinnä suomalaisen silmin nähtynä ja koettuna: miltä Bangladeshissa näyttää,
kuinka siellä liikutaan, eletään, aherretaan arjessa ja kokoonnutaan juhlimaan tai suremaan.
Bangladeshissa historia ja nykyaika kohtaavat. Yhä riisi istutetaan käsin ja leikataan sirpillä, mutta
peltomiehellä on kännykkä käytössään ja vetohärät ovat vaihtuneet moottoriajoneuvoihin. Ilmasto
on subtrooppinen, talvella on kylmää ja kesällä kostean kuumaa. Usein koettelevat tulvat ja
vastavuoroisesti yllättäen myös kuivuus. Monenlaisen kurjuuden vastapainona vaatteet ja koristeet
ovat värikkäitä. Luonto on kaunis, samoin ihmiset. Ulkomaalaisen kohdatessaan he pysähtyvät
uteliaina tuijottamaan ja kyselemään hyvinkin henkilökohtaisia asioita. Utelu on kuitenkin
ystävällistä ja ihmiset hymyileviä sekä vieraanvaraisia kutsuen kyläilemään. Valtion
seinäjulisteessa kutsutaan: tule ja näe Bangladesh ennen kuin turistit tulevat.
Bangladeshin monet kasvot -kirjaa voi tilata Pala maailmalta -verkkokaupasta tai Kylväjän toimistolta,
yhteystiedot alla.

