
    

Raportoija: Nedeem Gill,  Juha Lind     1 

Sopimuskohderaportti 2/2018 
PK802 Peshawarin hiippakunnan lukutaitotyö 
 

 
Peshawarin hiippakunnan lukutaitotyö 
       
Yhteistyökumppani: Peshawarin hiippakunta (Diocese of Peshawar) / Pakistanin kirkko (Church 
of Pakistan) 
 
Hankkeen kuvaus lyhyesti:  Peshawarin hiippakunnan lukutaitotyön hanke on osa hiippakunnan 
diakoniatyötä. Se antaa mahdollisuuden erityisesti naisille ja peruskoulutuksen keskeyttäneille oppia 
lukemaan, ompelemaan ja tekemään käsitöitä. Lukutaitoluokkia järjestetään 14 keskuksessa, ompelu- ja 
kädentaidon kursseja 14 keskuksessa Peshawarin kaupungissa ja sen lähiympäristössä. Hanketuki kattaa 
opettajien palkat, kurssien toimintakulut, keskusten ylläpidon ja opetusmateriaalin.  
 
Hankkeen tavoitteena on parantaa naisten elämän laatua lukutaidon avulla ja vahvistaa perheen toimeentuloa 
kädentaidoilla. Kurssit parantavat nuorten kurssilaisten mahdollisuuksia palata julkisen koulujärjestelmän 
piiriin ja työllistyä.  
 
Peshawarin kaupunki sijaitsee Koillis-Pakistanissa, Afganistaniin johtavan valtatien varrella. Poliittiset 
konfliktit ovat jatkuneet kohta kaksi vuosikymmentä ja alue on vastaanottanut runsaasti siirtolaisia 
Pakistanin levottomilta läntisiltä alueilta ja Afganistanista. Monet kristityt ja siirtolaiset asuvat 
kaupunkialueiden reunoihin muodostuneilla köyhien asumisalueille, basteihin, joissa toimeentulo- ja 
koulutusmahdollisuudet ovat heikot. Lukutaito- ja ompelukurssikeskukset sijaitsevat pääasiassa basteissa.  
 
Valtaosa kurssilaisista on naisia. Naisten asema Pakistanissa on perustuslaillisista oikeuksista huolimatta 
heikompi kuin miesten. Naisista ja tytöistä harvemmat saavat kouluopetusta kuin miehet ja pojat. Naisten 
lukutaitoprosentti on miesten vastaavaa alhaisempi. Myös naisten itsenäinen liikkuvuus sekä 
henkilökohtaiseen elämään ja talouteen liittyvät päätöksentekomahdollisuudet ovat uskonnollisista, 
kulttuurisista ja taloudellisista syistä vähäiset. 
  
 
Toiminta ja tulokset raportointiaikana 7-12/2018 

Luku- ja ompelutaitoluokkien oppilaat ovat motivoituneita ja sitoutuneita kolutukseen. 12 
kuukauden aikana kokoonnutaan 6 päivänä viikossa 2 tuntia kerallaan. Suurin osa osallistujista on 
naisia. Kaikki 210 saavuttivat lukutaidon. Lisäksi opittiin ja keskusteltiin terveydestä ja hygieniasta, 
naisten oikeuksista, lastensuojelusta ja HIV/AIDS:sta. 15 koulupudokasta tyttöä pääsi takasin 
normaalin kouluun lukutaitoluokilla oppimansa avulla. 

Köistyöluokilla opitulla taidolla saivat monet ommeltua vaatteita omalle perheelle. Monet saivat 
perheelle lisäansioita ompelemalla muille. Mikäli osallistujille saataisiin ompelukoneet, se 
parantaisi ansaintamahdollisuuksia entisestään. Viiden vuoden takuulla ostetun ompelukoneen hinta 
Pakistanissa on alle 100 euroa. 

Lukutaito- ja ompelukuokat Peshawarin hiippakunta aloittaa paikallisen yhteisön pyynnöstä ja 
alueen papin suosituksesta. Joihinkin luokkiin osallistuu myös muslimeja, mikä on rakentamassa 
Pakistanin levottomissa oloissa ymmärrystä eri uskontojen välille. 
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Eräs oppilaista on Ruby Shabir Masih, joka sai koulutuksen 
hiippakunnan ompelukuokassa. Hän työn julkisen sektorin 
ompelukeskuksesta. Työn hakijoita oli paljon, mutta Ruby läpäisi testit 
ja haastattelun. Tämä oli osoituksena siitä, kuinka ompeluluokkien 
opetus on ollut korkeatasoista. Olemme iloisia Rubyn pysyvästä 
työpaikasta, koska Pakistanissa on korkea työttömyys. 
 
      

 

 

Kiitos teille, jotka jaksatte uskoa siihen, että kun naiset tulevat yhteen ja oppivat lukemaan, 
maailma muuttuu. Kiitos siitä, että annoitte Maria Inayatilel mahdollisuuden jatkaa uudelleen 
keskeytynyttä koulunkäyntiä lukutaitoluokassa oppimansa avulla. Kiitos teille siitä, että avulle ja 
ompeluluokassa opituilla taidoilla Shakeela voi nyt ansaita lisätuloja perheelleen. Kiitos teille siitä, 
että Safia Bibi voi lukea itse Raamattua! 

 

 
Kuvat: Kuva tässä hankeraportista, Kuvia myös Peshawarin hiippakunnan Frontier News 11.2018. 

 


