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Rakkaat lähettäjämme,
Lämpimät terveiset teille Namibiasta, eteläisestä Afrikasta. Olemme viime
päivinä harrastaneet ahkeraa sadekauden seurantaa. Voi, kun saataisiin
sopivan tasaista sadetta, että vuosia kestänyt kuivuus katkeaisi. Siellä teillä on
jälleen monet aktiviteetit pyörähtäneet käyntiin, toivottavasti oikein hyvin!
Minun, Päivin, alkuvuoden on täyttänyt jännittävä TASAUS-matka Etelä-Afrikkaan. Tein sen yhdessä
eteläisen Afrikan kehitysyhteistyökoordinaattori Saara Kalalukan kanssa. Paikallisia henkilöitä mukanamme
olivat KZNCC:n (KwaZulu-Natalin kristillinen neuvosto) varatoiminnanjohtaja Lucas Ngoetjana ja SOFIAnaisverkoston ( Sisters of Faith in Action) koordinaattori Nomusa Shabalala, ammattilaiskuvaaja Niamh
Walsh-Vorster sekä kullakin paikkakunnalla hankkeesta vastaava työntekijä. Haastattelun alkusuunnitelma
oli, että viikon aikana teemme lähes 30 haastattelua aiheenamme Naiset rauhantyössä. Kyllä hirvitti tuo
aikataulu. Onneksi ohjelma pelkistyi ja loppusaldoksi tuli 20 haastattelua. Oli niin mielenkiintoista ja
voimaannuttavaa kuunnella eri-ikäisten, rotuisten ja taustaisten naisten elämäntarinoita. Samalla sain
yllättäen katsella kaunista luontoa Intian valtameren suunnalla. Haastatteluja ja kuvia on purettu sitten tämä
seuraava viikko. Huomasin tällä ensivisiitilläni Etelä-Afrikkaan, että olisipa mukava osata edes vähän
paikallista kieltä, vaikkapa zulua, sananen tai pari.
Seuraavaksi on yhdessä keskitytty verkkosivujen uudistukseen, mikä toteutuu toki lopullisesti Helsingistä
käsin tiedotusalan ammattilaisten voimin. Meiltä kentältä on pyydetty ajantasaista taustatietoa kohdemaista
sekä päivitettyä tietoa hankkeista, joita Suomen Lähetysseura tekee kussakin maassa. Eteläiseen Afrikkaan
kuuluu yhteensä viisi maata: Angola, Botswana, Etelä-Afrikka, Namibia ja Zimbabwe ja alueen laajuuden
takia työtä on ollut tarpeeksi. Ilkka on myös suunnitellut ja raportoinut, se on aluepäällikön alkuvuoden
työtä.

”Kolme hankettamme Etelä-Afrikassa”-tietoisku
Apartheidin jäljet ovat Etelä-Afrikassa vielä selvästi nähtävissä. Erityisesti maanomistus on maan suurimpia
kipupisteitä. Lähetysseura tukee KwaZulu-Natalin maakunnassa Healing of Memories -hanketta
ulkoministeriön kehitysyhteistuella. (KZNCC), useista kirkkokunnista koostuva ekumeeninen yhteistyöelin,
yrittää saada maanomistajat ja maattomat keskustelemaan ja rakentamaan sovintoa.
Juuri kirkoilla on dialogin käynnistämisessä onnistumisen edellytyksiä, sillä Etelä-Afrikassa sekä valkoiset
että mustat käyvät ahkerasti kirkossa ja pappeja kuunnellaan. KZNCC kuuntelee kumpaakin osapuolta ja
auttaa kohtaamisten järjestämisessä. Se voi myös auttaa vääryyttä kärsineitä löytämään oikeat kanavat asian
käsittelyyn ja avustaa oikeudenkäynneissä.
Monet ihmiset ovat kokeneet apartheidin epäoikeudenmukaisuuden ja joutuneet poliittisen tai
sukupuolisidonnaisen väkivallan uhreiksi. Myös aids aiheuttaa paljon ahdistusta. Healing of Memories hanke vastaa tähän hätään. Mm. vertaistukiryhmien, työpajojen, näytelmien ja roolileikkien avulla
käsitellään traumoja ja vahvistetaan rauhan sekä anteeksiannon välineitä.
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Yhteistyössä CREATE(CBR Education & Training for Empowerment) järjestön kanssa toteutamme
vammaistyön hanketta, jonka tavoitteena on edistää yhteisöpohjaisen vammaistyön ymmärrystä EteläAfrikassa niin, että se nähtäisiin keinona ottaa vammaiset ihmiset mukaan kehitykseen. Hankkeen
tavoitteena on myös parantaa vammaisten ihmisten asemaa edesauttamalla yhteisöpohjaisen vammaistyön
toteuttamista valtionhallinnon ja kansalaisyhteiskunnan aloitteissa.
Vuonna 2014 aloitettiin yhteistyö Tshwane Leadership Foundation (TLF) kanssa Sukupuoleen perustuvan
väkivallan torjunta- hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on, että oikeus suojaan, huolenpitoon, eheytymiseen
ja voimaantumiseen toteutuu haavoittuviin ryhmiin kuuluvien nuorten naisten ja tyttöjen kohdalla Pretorian
kaupungissa. Nuorten naisten ja tyttöjen tulee saada tietää oikeutensa ja voimaantua voidakseen toteuttaa
oikeuksiaan omaksi hyvinvoinnikseen. Miesten ja naisten tulee voida ymmärtää, kuinka kunnioittaa toinen
toistaan. Tavoitteena on toisaalta puuttua akuuttiin tilanteeseen tarjoamalla apua, toisaalta olla luomassa
uutta toinen toisensa kunnioittamisen kulttuuria Pretoriassa.

Saara Kalaluka
(vasemmalla), Päivi,
Nomusa Shabalala
(oikealla) kuvassa
muutaman
haastateltavan naisen
kanssa.

Tasaus 2017
Kirkon tehtävä kaikkialla maailmassa on puolustaa syrjittyjä ja auttaa köyhiä. Suomen Lähetysseura on lähes
160 vuoden ajan kehottanut meitä vastustamaan orjuutta, rotusortoa ja taloudellista eriarvoisuutta. Tasauskampanja on yli 20 vuoden aikana muuttunut osaksi seurakuntien työtä. Tasaus-kampanja on tuonut
maailmalla kaikkein heikoimmassa asemassa olevien asiat seurakunnan rukouksen piiriin. Tänä vuonna
aiheena ovat ”Naiset rauhantyössä”. Tasausta toteutetaan jälleen tänäkin vuonna maaliskuulla, kevätpäivän
tasauksen aikaan. Monenlaista tuoretta materiaalia on hetken päästä tarjolla sivuillamme seurakuntiin ja
kouluihin ym. osoitteessa http://www.tasaus.fi/
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Tulevaa
Helmikuun haasteitamme ovat eteläisen Afrikan lähettienkokous Angolassa, Lubangossa. Viisumiasioissa on
vielä muutama jännitysmomentti, katsotaan siis, kuinka käy. Samassa yhteydessä Ilkan olisi tarkoitus
kokoustaa IELA:n, Angolan luterilaisen kirkon, kanssa tulevista haasteita. Uusien voluntaarien, IT-osaajien,
saapuminen Oniipaan sekä uusien kollegojen vastaanottaminen on lähipäivien aktiviteettia. Lähetystyöhön
pohjoiseen Namibiaan saapuvat nimittäin aiemminkin maassa työskennelleet monen alan ekspertit, Päivi ja
Sakari Löytty. Heidän tulonsa antaa todella hyvän lisän Namibia-vahvuuteen.

Namibiassa syntynyt
kuopuksemme tapasi
kummisetänsä, tatekulu
Absalom Hasheelan, Oniipassa.
Jälleennäkemisen iloa ja riemua
saatiin kokea joulun aikaan
monella tavalla. Siitä on
Kiitollinen mieli!

Kiitos teille muistamisesta joulun aikaan, kiitos teille rukouksesta ja tuestanne.
Toivotamme Siunattua Vuoden 2017 jatkoa !
t. Revot

Ilkka Repo Eteläisen Afrikan aluepäällikkö.
Vastuulla SLS:n työ Angolassa, Botswanassa,
Etelä-Afrikassa, Namibiassa ja Zimbabwessa

Toivo. Yhteistyö. Muutos.

Päivi Repo Eteläisen Afrikan alueellinen
tiedottaja ja ELCIN-kirkon lapsityö

Kristillinen sanoma toivosta, uskosta ja
lähimmäisenrakkaudesta on ollut työmme
lähtökohta jo lähes 160 vuotta. Tule
mukaan rakentamaan oikeudenmukaista
ja inhimillistä maailmaa.

Rukousaiheet: Etelä-Afrikan tulenarka tilanne

Tue työtämme:

Uusien työntekijöiden valinnan onnistuminen
tänne eteläiseen Afrikkaan
Lähetysrakkauden säilyminen suomalaisten
sydämissä

IBAN: FI38 8000 1400 1611 30
BIC: DABAFIHH, viestiksi työntekijän nimi.

