
 

 

Bangladeshin työn uutiskirje, maaliskuu 2021 

 
Keväinen tervehdys! Bangladeshissakin 
koronarajoitukset jatkuvat. Kuinka rajoittaa 170 
miljoonan asujan fyysistä etäisyyttä Suomea 
puolta pienemmällä alueella, kun maskinkin 
käyttö on varallisuuskysymys. Miten järjestää 
testaus, hoito ja rokotukset, kun resurssit ovat 
rajalliset. Eräs paikallinen työntekijä sanoo, 
etteivät kaikki halua testiin – tuskin olisi 
mahdollista kaikille varakkaillekaan. 
Uutistietojen (Bdnews24.com 25.3 ja Daily Star) 
mukaan koronakuolemia on noin 9000 ja 
sairastuneita 600 000, ja jo 5 miljoonaa on 
rokotettu. Maailmanpankki antaa 500 
miljoonaa dollaria rokotteiden hankkimiseen, 
sillä voidaan rokottaa 54 miljoonaa.  
 
BLM-F:n työntekijä kertoo 4.3., että työntekijät perheineen ovat säilyneet koronalta, samoin hyödynsaajat 
ja seurakuntalaiset. Sään puolesta kulunut talvi oli kohtuullinen; vain muutama erityisen kylmä päivä. 
Työalueella ei ollut pahoja tulvia eikä satovahinkoa. Hyvin onnistunut talvisato helpottaa elämää, kun lähes 
kaikkien maataloustuotteiden hinnat ovat olleet koronan takia korkeita. Koulujen sulku alkoi vuosi sitten ja 
viimeksi sitä jatkettiin maaliskuun 2021 loppuun saakka. Toista miljoonaa Myanmarista 2017 tullutta 
Rohinga-pakolaista asuu edelleen Bangladeshin eteläosan tiheään asutulla pakolaisleirillä. 23.3.21 uusi 
tragedia kohtasi leiriä, kun tuhansia majoja ja muuta omaisuutta tuhoutui laajassa tulipalossa 
 
Sisarjärjestö LAMB:n (Lutheran Aid to Medicine in Bangladesh) sairaala kärsi talousvaikeuksista, kun 
tavallisia potilaita ei tullut hoitoon koronapelon ja -rajoitusten takia. Kun yli tuhannen työntekijän palkkoja 
piti leikata pari kuukautta, se toi esiin ihmisten anteliaisuutta ja valmiutta palvella, sillä pienemmästä 
palkasta ja tartuntariskistä huolimatta monet tekivät tavallista enemmän töitä auttaakseen ihmisiä. 
Kansalliset sekä kansainväliset työntekijät lahjoittivat myös rahaa, jotta tilanteesta selvittäisiin. Sairaala 
toimii nyt entiseen tapaan. LAMB:n työyhteydessä toimineiden Saara ja Tomas Bengtssonin työkausi 
päättyi kesällä.  
 
Christina Harald ei saanut työlupaa työhön LAMB sairaalan kuntoutuskeskuksessa, mutta opiskelijaviisumin 
saatuaan hän palasi Bangladeshiin vuoden alussa. Hän jatkaa Dhakassa kielen opiskelua, jonka ohessa 
avustaa vapaaehtoisena slummiprojektissa. Hän kirjoittaa: ”Koronatilanne Pohjois-Bangladeshissa on 
parempi ja elämä on pitkälti palannut normaaliksi, tosin kaikki tuntevat sairastuneita. Useimmat käyttävät 
sairaalan alueella kasvomaskia, mutta ulkopuolella vain harvat. Rokotukset ovat päässeet hyvin alkuun, kun 
Intiasta on luvattu 30 miljoonaa annosta. Vaikein tilanne on Dhakassa, jossa useimmat kuoleman-
tapauksetkin ovat olleet. Koulujen ja yliopistojen sulkua on toistuvasti jatkettu. Kauppakeskukset ja 
ravintolat ovat auki, ihmiset eivät enää pelkää kuten aikaisemmin. Köyhät päivätyöläiset saivat viime 
vuonna hallitukselta, järjestöiltä ja yksityisiltä paljon apua ja ovat pärjänneet kohtalaisesti. Keskiluokan 
palkansaajat ovat vaikeuksissa, koska heidän säästönsä ovat loppuneet. Vaatetilaukset ulkomaille ovat 
vähentyneet ja monet työntekijät ovat jääneet työttömäksi, kun tehtaat eivät enää palkkaa 
kaikkia. Pandemian taloudellisista ja sosiaalisista seurauksista kirjoitetaan nyt enemmän kuin taudista. 
Köyhistä on tullut entistä köyhempiä, koska monet menettivät päivittäisen tulonsa. Arvellaan pandemian 
seurauksena väkivallan naisia ja tyttöjä kohtaan lisääntyneen, ja se on traagista, koska naisten ja tyttöjen 
asema on huonompi kuin monissa muissa maissa.”  



 

 
BLM-F:n hanketyö  
 
Kylväjän kehitysyhteistyötä toteuttaa paikallinen kansalaisjärjestö BLM-F (Bangladesh Lutheran Mission – 

Finnish). Yhteistyöjärjestö BLM-F tuntee toiminta-alueen kyläyhteisöt, joiden hyväksi 83 työntekijää toimii.  

Suomen Ulkoministeriön rahoittama hanke Ruokaturvaa kyläyhteisövoimalla (2020-21), parantaa 

ruokaturvaa ja ehkäisee aliravitsemusta terveyskasvatuksen ja monenlaisen tuetun toiminnan kautta. 

Hankkeesta hyötyjiä vuonna 2020 oli noin 42500. 

Keskeisenä toimintamuotona on säästöryhmien ja 

osuuskuntien muodostus ja kyläyhteisöjen 

voimaannuttaminen. Ryhmänjohtajakoulusta sai 74 

naista. Ruoan saatavuutta parantaa ohjattu 

kotipuutarhojen perustaminen. Runsaat 1500 sai 

siemeniä, joita jaettiin 11000 kiloa, isoin osa perunaa ja 

vehnää. Kompostin perusti 150 naista ja liki 3600 

puuntainta jaettiin. 750 naista sai vuohen, samoin 750 

naista yhteensä 3000 kyyhkystä. Ompelu- ja muuta 

käsityökoulutusta sai 25 tyttöä ja kolme miestä hankki 

ajokortin. Vammaisohjelman toimintoihin osallistuttiin 

noin 6000 kertaa ja ravitsemusohjelman 27 000.  

 Aliravitsemusta ehkäistään terveyskasvatuksen,  
ravitsemusneuvonnan ja lasten painon seurannan kautta. 
 
Koronan rajoitettua koulutustoimintaa, Suomen Ulkoministeriö myönsi luvan käyttää hankerahoja ruoka-
avun antamiseen. Apua saivat heinäkuussa ja marraskuussa yhteensä 3545 perhettä (n. 14 200 henkeä), 
joissa oli aliravittuja lapsia, vammaisia, odottavia äitejä tai vanhuksia. Eräs heistä, Shemoli (21 v), odottava 
äiti kertoo, että päivätyöläisenä hänellä ja miehellään riitti töitä ennen koronarajoituksia. Hän on kiitollinen 
saamistaan ruokatarvikkeista. Heillä on savitalo omalla tontilla. Shemoli on myös saanut BLM-F:n 
äitiyshuollon terveyspalveluja, rautaa ja kalkkitabletteja. Apua sai myös Siuli, jonka mies on päivätyöläinen 
ja heillä on 3-vuotias vammainen lapsi. Joukossa on useita ensimmäistä lasta odottavia tai vammaisen 
lapsen äitejä, usean lapsen leskiäitejä sekä vanhuksia. Koronan aiheuttama hätätila koskettaa erityisesti 
muutenkin puutteenalaisia. Apupaketti sisältää riisiä, perunoita, linssejä, öljyä ja saippuaa, noin 20 kg säkki.  
 

Terveys- ja turvallisuushanke pyrkii parantamaan BLM-F:n työalueella kyläyhteisöjen turvallisuutta 
ennaltaehkäisten sairauksia ja kouluttaen kylälääkäreitä ja äitiysneuvojia. Kyläyhteisöt tekevät itse 
valmiussuunnitelman hätätapausten varalle. Hankkeen palveluista hyötyjiä vuonna 2020 oli noin 35 600. 
Terveyskasvatusta saaneeksi on laskettu yli 28 000, henkilömäärä ei ole tarkka, onhan yksi henkilö 
osallistunut useampaan koulutukseen. Liikkuva laboratorio on tehnyt noin 2000 testiä ja äitiyspalvelujen 
määrä on liki 3000. Lisäksi kohderyhmiin kuuluu lapsia, miehiä ja vanhuksia. Tämä hanke toimii Kylväjän 
rahoittamana, ilman ministeriön tukea.  
 
Toteutamme kokonaisvaltaista lähetystyötä osoittaen Kristuksen rakkautta kyläyhteisöjen elinolosuhteiden 
kohentamisen kautta, sillä se edistää kestävää kehitystä. Hankkeet parantavat köyhimpien, naisten ja lasten 
elinoloja. Tavoitetta tukevat suomalaisten seurakuntien tuella ylläpidetyt kolme kyläkoulua, joissa oli 294 
oppilasta. Sekä koulut, että suomalaisten kummien tuella toiminut 40 alakoululaisen asuntola Uzirpurissa 
suljettiin koronarajoitusten takia maaliskuussa 2020. Etäopetusta on järjestetty, ja mm. vihkoja oppilaille 
jaettiin 1375, joten oppimistakin varmaan tapahtui.  
Vaikkei vuositason kokeita ole voitu pitää, viranomaiset ovat päättäneet, että koko maassa oppilaat voivat 
siirtyä seuraavalle luokka-asteelle. Koulujen avaamisen arvellaan mahdollistuvan huhtikuussa.  



 

Suomen Ulkoministeriön myöntämä hanketuki mahdollisti Nuorten lisääntymisterveyshanke 2021–2024, 
aloituksen tammikuussa 2021. Sen toteuttaa BLM-F yhteistyössä osallistujien ja yhteistyökumppaneiden 
kanssa. Se edistää Suomen kehityspolitiikan ensimmäistä painopistealuetta, joka on naisten ja tyttöjen 
aseman ja oikeuksien vahvistaminen. Tytöt kohtaavat sukupuolisyrjintää, etenkin nuorena solmituissa 
avioliitoissa (tytöistä 59% alle 18-v ja 22% ennen 15-vuoden ikää), jolloin teiniraskaudet ja väkivalta on 
yleistä. Väärinkäytösten syitä ovat mm. köyhyys, kielteiset sosiaaliset ja patriarkaaliset normit sekä 
perinteiset tavat. Kun tytöt saavat opiskella naimisiin joutumisen sijasta, parempi koulutustaso nostaa 
avioitumisikää ja vaikuttaa myönteisesti perheen hyvinvointiin.  
 
Tarkoituksena on tavoittaa 3 000 14–18-vuotiasta poikaa ja 3 000 tyttöä. Kaikkiaan mukana on noin 30 000 
ihmistä. Tavoitteena on kohentaa nuorten ja vammaisten seksuaali- ja lisääntymisterveyttä (SRH), vähentää 
lapsiavioliittoja ja pyrkiä poistamaan tyttöihin kohdistuvia haitallisia käytäntöjä.  Nuoret ja yhteisöt 
nähdään aktiivisina toimijoina osana yksilöllistä ja yhteisöllistä voimaantumista. Toimintamuodot sisältävät 
mm. tulonhankintaa, sekä elämäntaito- ja SRHR koulutuksia nuorten lisäksi heidän vanhemmilleen. Kun 
johtajat ja yhteisön jäsenet aktivoituvat, se muuttaa asenteita, normeja ja käytöstä ja lisää osallistumista.   
 
 
Luterilainen yhteistyökirkko ELCB   
 
Kirkon 1100 jäsenestä valtaosa kuuluu etniseen vähemmistöön. Vuoden aikana kastettiin 20 henkilöä. 
Koronarajoituksista huolimatta osa seurakuntia kokoontui säännöllisesti. Lokakuussa noin 90 nuorta 
kokoontui nuorten päiville, jonka vieton viranomainen keskeytti koronarajoitusten takia. Missionuorten 
kursseille osallistui 12 kirkon jäsentä ja kaksi nuorta kuuden kuukauden opetuslapseuskoulutukseen. Toinen 
heistä on lisäksi opiskellut vuoden teologiaa ja kokee kutsumuksekseen palvella ELCB-kirkkoa, ja 
harjoittelee nyt evankelioimistyötä Pohjois-Bangladeshissa missionuorten työyhteydessä. Kylväjä rahoitti 
kirkon nuorten opiskelua suomalaisten kummien tuella. Vuoden alussa 4 tyttöä ja 14 poikaa asui yläasteen 
asuntoloissa, jotka suljettiin pandemian takia maaliskuun puolivälissä. 54 ylemmissä oppilaitoksissa 
opiskelevaa sai opintotukea. Asuntola- ja stipenditoiminnan tuki kirkolle päättyi suunnitellusti vuoden 2020 
lopussa.   
 
Sinulle, ihminen, on ilmoitettu, mikä on hyvää. Vain tätä Herra sinulta odottaa: tee sitä mikä on oikein, 
osoita rakkautta ja hyvyyttä ja vaella valvoen, Jumalaasi kuunnellen. Miika 6:8 
 
Kiitos rukouksista! Kiitos kun mahdollistat kanssamme bangladeshilaisten elinolojen parantumista. 
 
Uutiskirjeen kokosi Aili Maria Manninen 
 
 
Materiaalia Bangladeshin työstä kotisivuilla. https://www.kylvaja.fi/tyomme/bangladesh ja 

https://www.kylvaja.fi/tyomme/kehitysyhteistyo/ 

Bangladeshin monet kasvot kirja antaa lukijalle monipuolisen kuvan elämästä ja työn taustoista. 
 
YouTubessa on paljon mielenkiintoisia videoita Bangladeshista FLOMkehy-kanavalla 
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