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Suomen Lähetysseura tekee pitkäjänteistä työtä rohkealla otteella ja 
asiantuntijuudella, jotta sanoma Jumalan rakkaudesta toteutuisi kaikkialla 
maailmassa ilona, rauhana ja oikeudenmukaisuutena. Kristillisiin arvoihin 
pohjautuvan visiomme toteutumiseksi tarvitsemme tukeanne.  

 

Tervehdys Kolumbian työalueelta 

Olen juuri palannut kotiin 2 viikon työmatkalta Kolumbiaan, joten saatte tuoreita uutisia maan ja 
kumppaniemme tilanteesta. --- Kolumbian rauhanprosessi, joka alkoi rauhansopimuksen allekirjoituksesta 
vuonna 2016 ja jonka oli tarkoitus päättää yli 50 vuotta kestänyt sota Farc-sissijärjestön ja maan hallituksen 
välillä, on juuttunut pahasti paikalleen. Uusi presidentti ei ole sopimuksen takana ja sen ehtoja ei ole 
juurikaan täytetty. Niinpä viime vuoden lopulla alkoi suuri mielenosoitusaalto, joka ei ole laantunut 
vieläkään – ihmiset ovat kyllästyneet valtaviin tuloeroihin, rauhanprosessin hitauteen, väkivallan nousuun, 
opiskelun kalleuteen ja moneen muuhun epäkohtaan ja vyöryivät kaduille osoittamaan mieltä. Lisäksi 
naapurimaa Venezuelan syvä sosiaalinen, poliittinen ja taloudellinen kriisi on tuonut jo yli miljoona 
pakolaista Kolumbiaan, kun maansisäisiäkin pakolaisia on entuudestaan yli 7 miljoonaa ja luku kasvaa 
edelleen. Virta Venezuelasta aiheuttaa valtavaa painetta erityisesti maan terveys- ja koulutussektorille. Tässä 
kontekstissa meidän yhteiskumppanimme tekevät todella tärkeää ja vaikuttavaa työtä rauhan ja sovinnon 
edistämiseksi ja kirkollisen työn vahvistamiseksi varsinkin diakonian alalla. 

Kumppanimme Kolumbiassa ovat Kolumbian luterilainen kirkko (IELCO) ja Luterilainen maailmanliitto. 
Heidän kanssaan toteutamme hankkeita kaikkein syrjäytyneimpien ja huonoimmassa asemassa olevien 
ihmisten elämän parantamiseksi. Kirkollisia hankkeita IELCO:n kanssa on kolme. Kehitysyhteistyöhankkeita 
IELCO:n toteuttamana on yksi ja LML:n toteuttamana kaksi.  

 
Kirkollista työtä syrjittyjen hengellisen elämän vahvistamiseksi 
 
Lähetysseuran ja IELCO:n kokonaisvaltaisen lähetystyön tukihankkeella vahvistetaan kirkon 
evankeliointityötä, kristillistä johtajuuskoulutusta ja teologista koulutusta kaikilla kirkon toimialueilla. Naistyö 
keskittyy parantamaan sisäisten pakolaisten asemaa ja osuutta rauhanrakennuksessa ja vammaistyö 
kuulovammaisten vahvistamista parantamalla heidän toimeentuloaan ja osallistumistaan yhteiskuntaan. Työ 
menee hyvin eteenpäin ja kaikki hankkeeseen osallistuneet ovat innolla aloittamassa uutta toimivuotta. Tänä 
vuonna naistyö onkin saanut aivan oman hankkeensa, koska se nähdään niin merkittävänä. Kolumbian 
rauhanrakennusta vahvistaa hanke nimeltä Rauhan talo, joka toimii kirkon yhteydessä Medellinin kaupungissa 
Antioquiassa. Kolmas hanke on kummiohjelma, jossa on lähes 200 lasta ja nuorta peruskoulusta 
yliopistotasolle asti. Nämä lapset saavat sitä kautta muutoksen elämäänsä ja siitä on jo monta esimerkkiä 
vuosien varrelta. 
 
Rauhan ja sovinnon tiellä 
 
Rauhan talon lisäksi IELCO tekee Antioquian alueella myös todella tärkeää työtä entisten sissien 
sopeuttamiseksi takaisin yhteiskuntaan; sovinto ei ole helppo asia, mutta millä muulla instituutiolla olisi 
paremmat eväät sovinnon rakentamiseksi kuin kirkolla! Olemme nähneet suuria muutoksia 
maaseutuyhteisöissä, joissa kyläläiset ja entiset sissit elävät vieri vieressä ja rakentavat uutta elämää. 
Väkivalta ympärillä kasvaa, kansalaisyhteiskunnan johtajia, ihmisoikeusaktivisteja ja kyläjohtajia tapetaan 
Kolumbiassa enemmän kuin missään muualla maailmassa, mutta siellä ei anneta periksi – ihmiset tietävät, 
että jos menettää toivon, menettää kaiken. Sama koskee LML:n maaohjelmaa ja miinauhrien tukihanketta, 
jotka jatkavat vahvaa työtään konfliktin jaloissa elävien ihmisten tukemista ja heidän toimeentulonsa 
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parantamista. Näin he osaavat paremmin puolustautua ja pysyä omilla maillaan, vaikka heitä yritetään saada 
lähtemään miinojen, aseiden ja uhkailujen voimin.  

Liitän tähän vielä muutamia kuvia Kolumbian työstämme: 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IELCO:n piispa Atahualpa Hernandez ja       San Jose de Leonin kylä, rauhan ja sovinnon 
Lähetysseuran ulkomaantyön johtaja Tero Norjanen:       työn malliesimerkki 
uusi yhteistyösopimus allekirjoitettiin marraskuussa 
 
 
 
 
 
 
 
   

  

 

 

IELCOn Medellinin Rauhan talossa             Pieni kummityttö Caracolin slummissa 

 

 

 

  


