
 

 

Bangladeshin työn uutiskirje, marraskuu 2022 

Lehtitietojen mukaan Bangladeshin yleistilanne on 
rauhallinen. Kesän monsuunikausi toi tulvia joillekin alueille, 
mutta Kylväjän työalueella kaivattiin riisin kasvuaikana lisää 
sateita. Lämpömittari voi syksyisenä päivänä kohota yhä 
+30° C, kun öisin on jo +10–20° C lukemia talvikauden 
alkaessa. Talvisin vihannestorilla on tarjontaa.  
Tärkeässä satamakaupungissa, Chittagongissa 4.7. sataman 
konttialueella riehuneessa tulipalossa loukkaantui 450 ja 49 
henkilöä kuoli, osa heistä palomiehiä, jotka on nimetty 
sankareiksi. Syysmyrsky ravisteli maata tuhoten noin 10 000 
asumusta, mutta ei onneksi äitynyt hirmumyrskyn lukemiin. 
Bangladeshin kansalliseläin, Intian niemimaan uhanalainen 
bengalintiikeri tappaa ihmisiä alueilla, joissa asutus kaventaa 
niiden elinpiiriä ja ruuansaantia. Uhrit ovat usein luonnon 
hunajaa työkseen kerääviä miehiä tai puunhakkaajia ja 
laiton tiikerien tappaminen on vähentänyt kantaa 
runsaaseen sataan yksilöön. Valtion aloittama (22–25) 
tiikerien suojeluhanke sisältää satoja seurantakameroita, paikallisten koulutusta, ja tiikerien elinalueiden 
turvaamiseksi aidattujen turva-alueiden muodostamista. 

Toimistotyöntekijä kirjoittaa: ”Hinnat nousevat ja päivä päivältä ihmisten elämäntilanne vaikeutuu.” 
Maailman ruokapäivän juhlassa 16.10., Bangladeshin naispääministeri Sheikh Hasina kehotti kansalaisia 
lisäämään viljelyä kaiken mahdollisen maan käyttäen, jotta maa säästyisi maailmaa uhkaavalta ruokakriisiltä. 
Hän toteaa: ”Jos jokainen käytettävissä oleva maapala otettaisiin käyttöön, voisimme auttaa muitakin.” 
Tulvaa, kuivuutta ja jopa suolaa sietäviä riisin siemeniä on kehitetty. Bangladesh tavoittelee omavaraisuutta 
myös ruokaöljyn, maissin ja vehnän tuotannossa, kun se riisin ja sipulin osalta on jo saavutettu. Nykyinen 
pääministeri on ensimmäisen, murhatun presidentin ainoa perheenjäsenistä eloonjäänyt tytär. Hän seuraa 
suositun isänsä jalanjälkiä, jonka yksi tärkeä tavoite oli kansan toimintakyky sen ravitsemustilaa kohentaen 
tiellä terveempään elämään. Tähän yhä pyritään maatalouden ja vesihuollon toimivuutta tehostaen ja jo 
miljoonat viljelijät ovat saaneet oikeuden valtiontukeen. (Dhaka Tribune 17.10.22) 

Nuorten lisääntymisterveyshanke 2021–2024 vaikutti onnistuneesti tyttöjen hätään jo aloitusvuotena. 
Nuorten oikeuksia korostetaan tilanteessa, jossa vanhemmat järjestävät jopa alle 18-vuotiaana tyttäriensä 
avioliittoja. Osaa avioitumisista voi kutsua ’pakkoavioliitoiksi’, kun ’vahinko’ on jo tapahtunut. Yleisiä 
kuitenkin ovat alaikäisten raskaudet ja synnytykset.  Väärinkäytösten taustalla olevaa tiedon ja palveluiden 
saavutettavuutta pyritään kohentamaan ja vaikuttamaan työalueella rakenteellisesta köyhyydestä johtuviin 
ongelmiin. Jo vuonna 2021 tavoitteena olleet 300 vanhempien ja yhteisön jäsenten toimintaryhmää (6000 
henkilöä) muodostettiin. Samoin 300 nuorten oppimisryhmää (6413 nuorta), joissa jaetaan tietoa seksuaali- 
ja lisääntymisterveydestä sekä lasten, tyttöjen ja vammaisten oikeuksista. Kyseisissä ryhmissä työntekijät 
opettavat nuorten murrosikään ja terveyteen vaikuttavista asioista. Lukiotason oppilaita ja myös muiden 
tasojen opettajia opastetaan. Vanhempien koulutuksen myötä tyttöjen mahdollisuudet koulunkäyntiin 
paranevat, ja vanhemmat ymmärtävät selvemmin lapsiavioliittojen haitat. Kursseilla ja työpajoissa nuorten 
ja naisten päätöksentekoon kohdistuvia asenteita pyritään muokkaamaan myönteisiksi. Käytännön tukena 
jaetaan mm. terveyssiteitä tytöille. 

  



 

Kylväjän yhteistyökumppani, kristillinen kansalaisjärjestö BLM-F (Bangladesh Lutheran Mission – Finnish) 
kanavoi Suomen Ulkoministeriön hanketukea ja siten varustaa köyhiä kyläläisiä. Bangladeshin 
viimevuosien hyvästä taloudellisesta kehityksestä huolimatta syrjään jäävät naiset, etniset vähemmistöt ja 
vammaiset henkilöt, joilta koulutus ja työllistymismahdollisuus usein evätään. Toimeentulo on epävarmaa 
ja sosiaalinen asema heikko. Heitä laiminlyödään kotien päätöksenteossa, samoin henkilökohtaisia asioita, 
kuten terveyttä ja liikkumista koskevissa asioissa. Sosioekonomisen aseman vahvistaminen -hankkeen 
(2022–2024) tavoitteena on edistää maaseudun naisten - vammaisten, etnisiin vähemmistöihin kuuluvien ja 

ääriköyhien osallistumista päätöksentekoon perhe-
elämässä, tulonhankintamahdollisuuksia ja 
taloudellisten resurssien hallinnan kasvua. Tuloksia 
voidaan saada yhteisöjä sosiaalisen muutoksen 
toimijoina vahvistaen. Hanke toteutetaan kohdealueen 
köyhimmillä seuduilla. 2000 naista käynnistää ja he 
osallistuvat säästöryhmiin ja osuuskuntiin saaden 
maatalous- ja ympäristökoulutusta, muun muassa 
kotipuutarhan viljelyyn ja hoitoon. 30 vammaista 
osallistuu vammaisjärjestön luomiseen. 25 kylään 
perustetaan kyläkehityskomitea, tarkoituksena tuoda 
yhtenäisyyttä kylään, auttaa vaikeuksien lähteiden 
tunnistamisessa ja selvittämällä konflikteja yhteisön 
jäsenten tai ryhmien välillä.  

Edelleen tuemme köyhien perheiden lasten koulunkäyntiä maaseudulla. Koronasulkujen päätyttyä koulut 
avattiin helmikuussa -22. BLM-F:n uusin, Kylväjän rahoittama kouluohjelma 2022–24, sai Bangladeshin 
viranomaisten hyväksynnän 14.2.2022. Dhormopurin ja Uzirpurin koulut (1–5 luokat) jatkavat. Oppilaita on 
yhteensä 184, heistä poikia on 98 ja tyttöjä 86. Uzirpurin kyläkoulussa on 90 oppilasta, joista poikia 47 ja 
tyttöjä 43. Tilastosta näemme, että lasten kouluun pääsy on nykyisin varsin tasa-arvoista. Oppilaista 
enemmistö kuuluu etniseen vähemmistöön, joiden uskonto on sekoitus perinteistä henkien palvontaa 
(animismi) ja/tai hindulaisuutta. Kristittyjä on 12. Muslimioppilaita on 36.  Marraskuussa tehdään 
stipendipäätökset, niitä myönnetään viidennestä luokasta college-tason tutkintomaksuihin.   

Päiväkeskustoiminta aloitettiin 
talvella entisissä ELCB-kirkon 
asuntolatiloissa, Sapaharin 
Uzudangaparassa.     
 
Keskuksen toimintaan osallistuu 
10 poikaa ja 17 tyttöä, siis 27 
koululaista, kaikki ala-asteen 
oppilaita (I lk 7, II = 9, III = 3 ja 
IV = 4, V = 4). Kristityistä 
kodeista on lapsista 11, 
animistihinduja 16. Lasten päivä 
alkaa jo aamukuudelta 
aamiaisella, siten aikaa jää 
ohjattuun läksyjen lukuun 
ennen koulupäivää.  
 
Kuvassa päiväkeskuksen lapset, 

he käyvät kolmessa lähikoulussa, ja käyvät lounaalla keskuksessa. Koulupäivän jälkeen on leikin aika. 
Kotiinlähtö on klo 17.30. 
 



 

 

Valtaosin oraonien etniseen vähemmistöön kuuluvista jäsenistä koostuva ELCB kirkko (Evangelical Lutheran 
Church of Bangladesh) on toiminut 17.10.21 pappisvihkimyksen saaneen Shemol Kuzurin johdolla. Kuluvan 
vuoden suunnitelmissa on paikallisia raamattukursseja, jotka ajoittuvat pääosin syksyyn, koska silloin on 

peltotöissä taukoa. Suuri osa seurakuntalaisistahan 
on päivätyöläisiä. Lisäksi kurssiajankohtaan vaikuttaa 
ympäristöolosuhteet; talvella vaivaa vesipula, 
keväällä kuumuus, kesällä sateet…. syksyllä 
olosuhteet ovat suotuisammat majoituksen ja 
ruokajärjestelyjen osalta. Maaliskuussa viisi kirkon 
nuorta osallistui yhteistyökirkkojen järjestämälle 
viikon opetuslapseuskurssille. Heinäkuussa pidettiin 
seurakuntakurssi Kasroilin alueella, jonne on syntynyt 
uusi seurakunta: Shekpara. Siellä seurakuntalaiset 
ovat osoittaneet kiitettävää aktiivisuutta 
rakennettuaan omakustanteisesti bambusta ja 
kattopelleistä kevytrakenteisen suojan 
kirkkotilakseen. Kirkolla on myös kolme evankelistaa. 

Kuvassa Kirkon opetuspäivän osanottajia ruokatauolla vuoroaan odottamassa. 

Kylväjän lähetti Christina Harald jatkaa Dhakassa loppuvuoden kieliopintoja, jatkaen myös kansainvälisen 
järjestön slummikoulun opettajien ja oppilaiden englannin opetusta. Hän järjesti koululle Missionuorten 
vierailun, joka sisälsi myös kristillisiä elokuvia. Christina kertoo, että Dhakassa hintojen nousun takia on 
päivittäin parin tunnin sähkökatkos. Liedet toimivat useimmiten kaasulla. 

”Hän, joka antaa kylväjälle siemenen ja suo ravinnoksi leivän, antaa teillekin siemenen ja 
moninkertaistaa sen, ja hän sallii teidän hyvyytenne sadon karttua." 1. Kor. 9:10 

Kiitos rukouksista! Kiitos kun mahdollistat kanssamme bangladeshilaisten elinolojen parantumista. 

Uutiskirjeen kokosi Aili Maria Manninen 

Materiaalia Bangladeshin työstä kotisivuilla www.kylvaja.fi/tyomme/bangladesh ja 

www.kylvaja.fi/tyomme/kehitysyhteistyo/. 

Bangladeshin monet kasvot -kirja antaa lukijalle monipuolisen kuvan elämästä ja työn taustoista. 

YouTubessa on paljon mielenkiintoisia videoita Bangladeshista FLOM-kehy-kanavalla 

www.youtube.com/user/FLOMkehy. 
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