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Vammaisten oikeuksien ja toimeentulon edistäminen
Yhteistyökumppani: Forward Looking
Hankkeen kuvaus lyhyesti: Nepalissa arvioidaan olevan yli puoli miljoonaa näkö-, kuulo- tai fyysisesti
vammaista ihmistä. Köyhyys ja yhteiskunnan hylkivä asenne heitä kohtaan johtavat jyrkkään eriarvoisuuteen
muun väestön parissa. Vaikka Nepalin uusi perustuslaki onkin edistyksellinen vammaisasioissa, lain
toimeenpanossa on edelleen suuria haasteita.
Nepalissa on yhä varsin yleistä, että vammaiset pidetään piilossa yhteisön jäseniltä, sillä häpeä ja
vammaisuuteen liittyvä leima elävät voimakkaina. Monissa kodeissa vammaiset nuoret jäävät täysin
peruskoulutusta vaille.
Syrjäytyminen sosiaalisesta, yhteiskunnallisesta ja elinkeinoelämästä johtavat siihen, että vammaisilla
ihmisillä ei ole mahdollisuutta ammatin harjoittamiseen tai ihmisarvoiseen elämään. Omat valinnat
tulevaisuuden suhteen ovat hyvin rajatut.
Uskomme yhdessä paikallisen kumppanijärjestömme Forward Lookingin kanssa, että saavuttaakseen
perusoikeudet nepalilaisessa yhteiskunnassa vammaisten ihmisten tulee itse ottaa ohjat käsiinsä omasta
tulevaisuudestaan. Tämän edellytyksenä on itsenäinen toimeentulo, jonka eteen hankkeemme tekee töitä.
Kumppanimme toimii Nepalissa neljän piirikunnan alueella: Dhadingissa, Kaskissa, Bankessa ja Kailalissa.
Vammaisten kouluttamisen ja ammattitaitojen kehittämisen lisäksi hanke pyrkii edistämään yleisesti
vammaisten ihmisoikeuksien toteutumista. Haluamme, että vammaiset saavat mahdollisuuden tasavertaiseen
ja ihmisarvoiseen elämään.
Tähtäämme etenkin siihen, että nepalilaisten vammaisjärjestöjen kyky edistää vammaisten ihmisten
oikeuksien toteutumista paranee, yhdessä Nepalin valtion kanssa. On tärkeää, että viranomaistasolla nähdään
vammaistyön tarve.

Toiminta ja tulokset raportointiaikana 7-12/2018
Uusi nelivuotinen hankekausi alkoi
vuoden 2018 alussa, joten nyt
pystymme tarkastelemaan koko
ensimmäisen hankevuoden
saavutuksia, jotka vaikuttavat
myönteisiltä. Liki kaikki
suunnitellut aktiviteetit menneelle
vuodelle pystyttiin toteuttamaan
vuoden aikana.
Elämä Nepalin maaseudun kylissä ja
syrjäseudulla ei ole helppoa monille
vammaisille, joille jo pelkkä
liikkuminen on suuri haaste.
Kuvaaja: Mimosa Hedberg
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Kumppanimme, paikallinen vammaistyöhön keskittyvä Forward Looking - järjestö tekee tärkeää
työtä Nepalin vammaisten parissa – siis niiden ihmisryhmien, joita harva muu toimija tukee.
Toiminta on keskittynyt erityisesti Nepalin fyysisesti vammaisille, kuuroille ja sokeille.
Forward Looking haluaa myös näyttää omalla työllään esimerkkiä, ja siksi järjestön työntekijöistä
47 prosenttia on tälläkin hetkellä vammaisia.
Hanke tavoitti vuoden aikana yhteensä 8456 vammaista ihmistä. Alla kohokohtia näiden ihmisten
elämää parantaneista saavutuksista:

Nepalin köyhissä kylissä vammaiset ja heidän perheensä ovat erityisen vaikeassa asemassa, sillä vammaisuuteen
liittyy uskomuksia, jonka mukaan vamma on ansaittu entisen elämän teoilla. Lähetysseuran kumppanijärjestö
yrittää hälventää näitä uskomuksia. Kuvaaja: Mimosa Hedberg

Vammaisten toimeentulon parantamista
Monet Nepalin vammaiset eivät ole käyneet kouluja, minkä takia työelämään pääsy voi olla monilla
tavoin hankalaa. Vammaiset kohtaavat työelämässä syrjintää tai heillä ei välttämättä itsellään ole
tarvittavia pohjatietoja työpaikan hakemiseen tai saamiseen.
Viime vuoden aikana yhteensä 258 vammaista sai hankkeelta tukea, jotta he pystyvät aloittamaan
itse valitsemaansa pienyrittämiseen tähtäävää toimintaa, kuten kanankasvatusta tai ompeluliikkeen
pyörittämistä. Näistä ihmisistä 144 kuuluu vielä syrjittyihin etnisiin vähemmistöihin tai ovat
alakastisia daliteja.
Raportoija: Mimosa Hedberg, Lähetysseuran kehitysyhteistyön viestinnän asiantuntija Nepalissa
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Tämän lisäksi kaikilla neljällä eri työskentelyalueellamme 130 vammaista sai ammattiin tähtäävää
koulutusta vuohenkasvatukseen, siankasvatukseen tai kaupalliseen viljelyyn liittyen. Luku on jo yli
puolet koko nelivuotisen hankekauden 250 ihmisen tavoitteesta ammattikoulutukseen liittyen.
Myös 15 vammaista tuettiin työharjoittelupaikan saannissa, jotta he pääsisivät kiinni työelämään ja
oppimaan työelämätaitoja. Heistä viisi on työllistynyt tuetun harjoittelunsa päätteeksi järjestöalalle
tai yrityksiin.
Tämän lisäksi tietokoneen käyttöön keskittyvää koulusta järjestettiin 20 vammaiselle, minkä
tarkoituksena oli kehittää heidän taitojaan työnhakuun liittyen.
Koulutuksia ja tietoisuuden lisäämistä
Vammaisuuteen liittyy Nepalissa yhä paljon vääriä uskomuksia viranomaistasoa myöten. Siksi
kumppanijärjestömme Forward Lookingin yksi päätehtävistä on kouluttaa sekä vammaisia ihmisiä
heidän omista oikeuksistaan että viranomaisia ja muita päättävissä asemissa olevia heidän
velvollisuuksistaan vammaisia kohtaan.
Viime vuoden aikana yhteensä 89 poliittista päätöksentekijää, valtion virkamiestä tai muita
paikallistason päättävissä asioissa työskentelevää ihmistä osallistui kumppanimme järjestämiin
koulutuksiin ja tapahtumiin.
Forward Looking raportoi eräästä erityisen hienosta onnistumisesta, kun Godawarin kaupunginosan
johtaja kertoi vammaisten oikeuksia käsittelevän koulutuksen päätteeksi liikuttuneensa tavatessaan
koulutuksessa vammaisen henkilön, joka ei ollut päässyt lähtemään ulos kodistaan 10 vuoteen.
Koulutuksen ansiosta johtaja lupasi kerätä tilastotietoa alueen vammaisista ihmisistä ja edistää heitä
vammaisille suunnattuja etuisuuksia.
Vastaavien koulutusten ansiosta myös esimerkiksi Raptisonarin maalaiskunnassa Bankessa
paikallispäättäjät ovat luvanneet lisää rahaa vammaistyöhön.
Vammaisten voimaannuttamista
Viime vuoden aikana hankealueille perustettiin yhteensä 31 vertaistukiryhmää vammaisille sekä
heidän perheenjäsenilleen. Näiden ryhmien tarkoitus on tarjota vertaistukea sekä levittää tietoisuutta
vammaisten oikeuksista, muun muassa Nepalin valtion tarjoaman vammaiskortin hankkimisesta.
Joulukuun 3. päivänä kaikissa neljässä eri hankepiirikunnassa sekä Kathmandussa järjestettiin
vammaisten oikeuksien päivän massatapahtumia, joilla pyrittiin lisäämään tietoa vammaisten
oikeuksista. Kailalin piirikunnan joukkokokoukseen osallistui jopa provinssin sosiaali- ja
terveysministeri. Tämä on hieno esimerkki siitä, kuinka poliittiset päättäjät on saatu mukaan
kampanjoimaan vammaisten ihmisoikeuksien puolesta.
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Sekä vuoden ensimmäisellä että toisella puoliskolla tuotettiin kullakin 26 jaksoa Radio Distrikon
Program -ohjelmaa, yhteensä siis 52 jaksoa. Vammaisten oikeuksia käsittelevän radio-ohjelman
tarkoitus on kasvattaa tietoisuutta vammaiskysymyksistä.
Sata vammaista istutti tuellamme yhteensä 1000 uutta puuta hankealueillemme. Puiden tarkoitus on
tukea hyödynsaajien toimeentuloa sekä varjella heidän elinympäristöään.
Menestystarina: Vertaistuki auttaa Sanchitaa, 13, jaksamaan
Nepalilainen Sanchita Sunar, 13, on
nepalilaisen maanviljelijäperheen tyttö,
jolla on ollut syntymästä asti
epämuodostuma korvassa. Toinen korva
on pelkkä puolikas tynkä, jolla Sanchita ei
kuule lainkaan.
Sanchita Sunarin kotikylään perustettu
vammaisten tukiryhmä on antanut
Sanchitalle ja hänen vanhemmilleen toivoa
siitä, että he voisivat parantaa
toimeentuloaan ja että Sanchita voisi jatkaa
opiskelua. Kuvaaja: Mimosa Hedberg

Tytön perhe kuuluu dalit-kastiin, joka on Nepalin kastijärjestelmässä alimmalla tasolla. Daliteja syrjitään
nepalilaisessa yhteiskunnassa yhä monin tavoin: heidät eristetään muusta yhteisöstä, eivätkä ylemmät kastit
suostu usein edes syömään heidän kanssaan saman katon alla.
Sanchitaa syrjitään siis sekä kastitaustansa että vammansa puolesta, Nepalissa kun vammaisuuteen liittyy
edelleen vahvoja leimoja ja halveksuntaa.
”Minua on pilkattu kylällä vammani takia”, Sanchita kertoo hiljaisella äänellä.
Sanchita asuu perheineen pienessä hökkelissä Milantarin kylässä, Nepalin Dhadingin piirikunnassa. Forward
Looking perusti alkuvuodesta Sanchitan kotikylään vertaistukiryhmän vammaisille. Kerran kuukaudessa
tapaavassa ryhmässä on noin 40 jäsentä, niin vammaisia kuin heidän perheenjäseniään.
Ryhmä on antanut Sanchitalle ja hänen vanhemmilleen toivoa siitä, että he voisivat parantaa toimeentuloaan
ja että Sanchita voisi jatkaa opiskelua.
”Kun olen käynyt vertaisryhmän tapaamisissa, en ole tuntenut oloani niin syrjityksi. Ryhmä tahtoo aidosti
kehittää kyläämme”, Sanchita pohtii.
Ryhmä säästää joka kuukausi pienen summan rahaa, jotta he voivat yhdessä kehittää kylänsä vammaisten
elämää esimerkiksi tukemalla heidän toimeentuloaan vuohia ostamalla tai pienyrityksiä tukemalla.
Taloudellinen tuki olisi tärkeää myös Sanchitan perheelle. Gore-isä on sairas, minkä takia äiti ja tytär tekevät
suuren osan maanviljelystöistä. Silti perhe uskaltaa katsoa myös tulevaan.
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Elämä Nepalin maaseudun kylissä ja
syrjäseudulla ei ole helppoa monille
vammaisille, joille jo pelkkä
liikkuminen on suuri haaste.
Kuvaaja: Mimosa Hedberg

”Toivon, että tyttäreni pääsisi
opiskelemaan maisteriksi asti. Ja
että hän saisi töitä täältä läheltä,
vaikkapa kunnantasolta”, isä
haaveilee.

Teksti on julkaistu pidempänä versiona viime vuoden Kauneimmat joululaulut -kampanjan
yhteydessä. Voit lukea koko jutun täältä.
Terveiset ja kiitokset tukijoille
Edellisessä sopimuskohderaportissani kerroin, kuinka Nepalissa tukemaamme vammaishanketta
värittivät haasteet paikallisviranomaisten muuttuneisiin hallintorakenteisiin ja samalla
vammaiskäytäntöihin liittyen. Nepalissa on ollut viime vuosina suuria poliittisia mullistuksia, kun
maassa on rakennettu uutta federalistista valtionjärjestelmää, mikä on näkynyt myös vahvasti
paikallistason haasteina.
Nyt kumppanimme Forward Looking on kuitenkin havainnut, kuinka pikkuhiljaa rakenteet alkavat
paikallistasolla muotoutumaan ja viranomaiset tuntuvat ottavan mielellään tukea vastaan
vammaistyöhön liittyen. Erityisosaamista vammaisuuteen liittyen ei ole vieläkään tarpeeksi, joten
kumppanijärjestömme pyrkii tekemään viranomaisten kanssa tiivistä yhteistyötä.
Järjestö näkee uuden poliittisen tilanteen mahdollisuutena tukea ja vaikuttaa viranomaisiin
vammaistiedon lisäämisessä. Sinnikkäällä työllä varoja on saatu vivutettua lisää
paikallisviranomaisilta vammaistyöhön, mikä on hieno saavutus. Silti viranomaisten omat resurssit
harvoin vammaistyöhön riittävät, joten toiveet ovat välillä järjestöpuolelle kovat.
Nepalin vammaisten ihmisoikeustyössä riittää tehtävää, sillä sitkeät mielikuvat vammaisuudesta
istuvat sitkeään. Etenkään liikuntavammaisten elämää eivät helpota maan heikko infrastruktuurin
taso. Siksi vammaiset tarvitsevat yhä tukea ottaakseen ohjat omista elämistään – kiitoksia tärkeästä
avustanne tämän työn mahdollistajina!

Raportoija: Mimosa Hedberg, Lähetysseuran kehitysyhteistyön viestinnän asiantuntija Nepalissa

5

