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Bangladeshin yleistilanne
Bangladeshin yleinen turvallisuustilanne on ollut viime aikoina parempi. Yleislakkoja oli aiempia vuosia
vähemmän ja lähettien liikkuminen helpottui, mutta rauhallisenakin aikana poliittinen tilanne on usein
arvaamaton. Korruptio on lisääntynyt ja ääriuskonnollista liikehdintää esiintyy. Maassa oleskelevat noin
miljoona rohangya-pakolaista aiheuttavat huolta ja heitä avustaviin pakolaisjärjestöihin kohdistuva epäluulo
paikallisviranomaisten keskuudessa vaikeuttaa muidenkin järjestöjen toimilupien ja työntekijöiden
viisumeiden saantia.
Valtava määrä yliopistokoulutuksen saaneita nuoria lisää maan työttömyysongelmaa. Koulutuksen ja
työelämän ulkopuolella olevista noin 8 miljoonasta 15–24-vuotiaista (83% naisia ja 17% miehiä) yli 70% on
kotoisin maaseudulta. Bangladesh saavutti matalan tulotason maan statuksen vuonna 2015 ja pääsi pois
vähiten kehittyneiden maiden listalta vuonna 2018. Keskiluokka kasvaa, mutta eriarvoisuus rikkaiden ja
köyhien välillä on edelleen suuri. Vanhan Dhakan tulipalossa kuoli 80 ja slummipalossa jäi kodittomaksi 10
000. Joidenkin elintarvikkeiden hintoja moninkertaisti osassa maata olleet, 40 vuoteen pahimpien tulvien
tuhot. Marraskuun pyörremyrskyssä evakuoitiin kaksi miljoonaa ja kylmään kuoli joulukuussa 50 ihmistä.
Hyttysten levittämä dengue-kuume aiheutti yli sadan kuoleman ja 100 000 sairastumisen.
Ruokaturvan parantamishanke auttaa paikallisia ihmisiä saamaan ravinnerikkaampaa ravintoa
Kylväjän kehitysyhteistyötä Bangladeshissa toteuttaa paikallinen yhteistyöjärjestö BLM-F (Bangladesh
Lutheran Mission - Finnish), jolla on 58 työntekijää. Meneillään oleva ruokaturvahanke parantaa monin
tavoin
paikallisten
ihmisten
elinoloja.
Bangladeshin
väestöstä
valtaosa
on
päivätyöläisiä,
joille
töitä
peltotyöajan
ulkopuolella on vain satunnaisesti ja jotka
saattavat syödä vain kerran päivässä. Suomen
ulkoministeriön rahoittamassa Ruokaturvaa
kyläyhteisövoimalla -hankkeessa, oli lähes 30
000 hyödynsaajaa. Kyläyhteisöjen köyhyys on
vähentynyt ja väestön elämänlaatu kohentunut,
kun he ovat omaksuneet tietoa ravinnerikkaasta
ruuasta,
jota
voivat
itse
kasvattaa.
Kotitalouksien
ruokalähteitä
kehitettiin,
kotieläinten kasvatusta tuettiin ja paikallisten
viljelytaitoja kartutettiin tulonhankinta- ja
maatalouskoulutuksella. Yli 800 perhettä aloitti
kotipuutarhan, 155 kompostin ja 160 taloutta
Hedelmällinen maaperä antaa voiman mm. kurpitsalle,
jonka varsi kohoaa maasta katolle, jossa hedelmät
kypsyvät suojassa liialta kosteudelta ja varkailta.

sai käyttöönsä vehnän ja perunan siemeniä.
Bangladeshissa saadaan kastelun avulla 3-4
satoa vuodessa, kun kuivana kautena viljellään

perunaa, vehnää tai vihanneksia. Tulevaisuuden
uhka onkin veden puute, koska peltojen kastelu
pohjavedellä kuivattaa kaivoja. Kotitalouksille sekä
koululaisille jaettiin hankkeen kautta 3300
hedelmäpuun tainta.
Merkittävää oli 150
säästöryhmän toiminta, johon osallistui runsaat
3000 naista ja 45 miestä. Ryhmien kautta 550
köyhää naista sai vuohen ja 628 kyyhkystä jaettiin
perheiden kesken. Kymmenen uutta naisten
osuuskuntaa muodostui ja viisi osuuskuntaa (noin
370 jäsentä) sai tukea osuuskuntarakennuksen
tekoon. Taitojen ja tulojen karttuessa köyhät
perheet pystyvät suunnittelemaan talouttaan ja
kohentamaan elämänlaatuaan.
Kylväjän lähetti Saara Bengtsson kertoo Äitejä opastetaan kursseilla valmistamaan ravitsevaa,
mutta edullista ruokaa.
ystäväkirjeessään eräässä kylässä toimivasta
osuuskunnasta, jonka muodostavat naisten ja miesten säästöryhmät. Etniseen vähemmistöryhmään
kuuluvat kertoivat, etteivät he omistaneet omaa maata, vaan he kiertelivät paikasta toiseen. Kylän aikuiset
kertoivat olleensa lapsia silloin, kun heidän yhteisölleen ostettiin maapala. Nyt samalla paikalla on
vierivieressä savitaloja, pari lampea ja muiden omistamia riisipeltoja ympärillä. Hankkeen avulla kylän väki
on
saanut
vuohia
ja
oppineet
kasvattamaan vihanneksia katoilla ja
pienillä puutarhapalstoilla. Kylän naiset
kertoivat, että aikaisemmin heillä ei ollut
varaa ostaa tarpeeksi ruokaa, mutta nyt he
saavat ravintorikasta ruokaa, kun on omia
vihanneksia, joita riittää jopa myydä
torilla. Myynnistä saatuja lisätuloja he
käyttävät
pääasiassa
lastensa
koulutukseen.
Bangladeshissa aliravitsemusta aiheuttaa
usein tietämättömyys ja yksipuolinen
ravinto. Alle 5-vuotiaista lapsista noin 35%
on aliravittuja, jolloin tavallisetkin
sairaudet ovat tuhoisia. Hankkeen kautta
364 aliravittua lasta sai 90 päivää
lisäravintoa, joka edisti heidän kasvuaan.
Kehitysvammaisten
lasten
elämää
parantavaan kuntoutusohjelmaan pääsi 32
vammaista lasta ja 24 lasta sai Kylän viljelmiä, joihin on saatu siemeniä kylvettäväksi. Vieressä
apuvälineitä.
Kahdeksan
vammaista kala- ja ankkalampi, josta perheet saavat proteiinia
ruokavalioonsa ja myytäväksi torilla.

aikuista sai työtä tai aloitti oman yrityksen. Maaseudun 84 työtöntä nuorta sai tulonhankintakoulutusta muun
muassa polkupyörien, dieselmoottorien tai kännyköiden korjaukseen. Naiset oppivat kirjontaa tai neuletöitä
(47 hlö), pukuompelua (10 hlö), laukkujen valmistusta (15 hlö).
Terveydenhoitoa ja turvallisia synnytyksiä kyläyhteisöissä
Kylväjän omarahoitteisen Kyläyhteisöjen terveys ja turvallisuus -hankkeen hyödynsaajia oli runsaat 3000.
Heistä yli 2600 äitiä sai raskaudenseurantaa ja 380 liikkuvan laboratorion hoitoa, jota sai myös noin 1400
yleispotilasta. Hankkeen kautta pyritään parantamaan kylien, naisten, lasten ja vammaisten turvallisuutta
ennaltaehkäisten hätätapauksia ja seurauksia lieventäen, kun asukkaat saavat tehokasta apua tapaturma- ja
hätätilanteissa sekä niiden jälkeen. Ensiapukursseille osallistui 15 hoitohenkilökuntaan kuuluvaa sekä 65
vapaaehtoista. Lisäksi kylälääkärit pitivät kahdestatoista eri aiheesta ennaltaehkäisevää terveyskasvatusta,
joihin osallistui lähes 6000 henkilöä.
“Köyhyys seuraa kättä, joka työtä karttaa, toimeliaat kädet tuovat rikkauden. Viisas se, joka kesällä
kerää, häpeä sille, joka korjuuaikana makaa.” Sananl. 10:4-5
Molemmat Kylväjän hankkeet Bangladeshissa parantavat maaseudun köyhimpien, naisten ja lasten elinoloja.
Tätä tavoitetta tukevat myös suomalaisten seurakuntien tuella ylläpidetyt kolme kyläkoulua, joissa oli 298
oppilasta. Suomalaisten kummien tuella toimi 52 alakouluikäisen lapsen asuntola Uzirpurissa. Toteutamme
kokonaisvaltaista lähetystyötä osoittamalla Kristuksen rakkautta yhteisöjen elinolosuhteiden kohentamiseen
ja kestävään kehitykseen tähtäävän palvelun kautta. Pääosa kurssimuotoisesta ammatillisesta ja
työntekijöiden jatkokoulutuksesta järjestetään Uzirpurin koulutuskeskuksessa.
Kirkon sisäiset vaikeudet lieventyneet
Kirkon työntekijät ja seurakuntalaiset voivat julistaa kristillistä sanomaa Bangladeshissa suhteellisen vapaasti
etnisen vähemmistön keskuudessa. Monissa kirkoissa on konflikteja sekä ongelmia vallan- ja rahan
tavoittelun kanssa, koska jotkut ovat kääntyneet kristityiksi työpaikan tai rahallisen avun toivossa, eivätkä
todellisuudessa ole Jeesuksen seuraajia. Vainoja on lähinnä maan pääuskonnosta islamista kääntyviä
kristittyjä kohtaan, ja monet ovatkin salaa kristittyjä tai pakenevat toiselle paikkakunnalle. Kristikunta maassa
on pirstaloitunut ja siksi on vaikea saada kokonaiskuvaa kristittyjen määrästä. Tämänhetkinen arvio on 0,5%.
Kylväjän työn tuloksena syntyneessä ELCB-kirkossa on 24 kyläseurakuntaa ja 10 kappelia. Noin tuhannesta
jäsenestä valtaosa kuuluu etniseen oraon-vähemmistöön. Vuoden aikana oli 26 kastetta. Maallikoiden ohella
neljä evankelistaa pitää jumalanpalveluksia seurakunnissa. Tapahtumia ja koulutuspäiviä järjestämällä
tuetaan paikallisia kristittyjä tavoittamaan lähimmäisiään. Lähetit osallistuvat kirkon omaisuussäätiön
kokouksiin neuvonantajina. Haasteena on tukea ELCB-kirkon konfliktien sovittelua, itsenäistymistä ja kasvua
ja löytää ihmisiä, joilla olisi valmiutta toimia kirkon paimenina ja opettajina. Köyhät jäsenet eivät usko
pärjäävänsä ilman ulkopuolista tukea, eivätkä ota vastuuta kirkon taloudesta tai toiminnoista. Ainut pappi
lopetti seurakuntatyön aiemmin, mutta on aloittanut työt joissain seurakunnissa. Kaksi nuorta on käynyt
kuuden kuukauden opetuslapseuskoulutuksen. Yhteistyössä toisen järjestön kanssa on järjestetty
opetuslapseusleirejä, joiden kautta nuorten usko on vahvistunut ja he ovat rohkaistuneet evankelioimaan.
ELCB-kirkon riitapuolten kanssa käytävät rauhanneuvottelut ovat haastavia, mutta osapuolet näyttävät
aiempaa halukkaammilta löytämään ratkaisuja. Ongelmat heijastuvat myös yläasteikäisten
asuntolatoimintaan ja niiden tulevista jatkomahdollisuuksista neuvotellaan. College- ja yliopistotasolla

tuettiin 48 opiskelijaa stipendein, joita Kylväjä rahoittaa
yksityisten kummien tuella, samoin kuin kirkon
asuntoloita.
Työalueen lähettien työtehtävät ovat monipuolisia
Kylväjän Bangladeshin lähetit työskentelevät paikallisen
sisarjärjestö LAMB:n (Lutheran Aid to Medicine in
Bangladesh)
työyhteydessä.
Useista
maista
rahoituksensa saavan LAMB:n 1500 työntekijää
palvelee Jumalaa auttaen köyhiä ja heikossa asemassa
olevia, etupäässä naisia ja lapsia. LAMB tavoittaa
kehitysyhteistyön ja sairaanhoitotyön kautta 5
miljoonaa ihmistä. Sairaanhoitoinstituutti kouluttaa
sairaanhoitajia ja kätilöitä. Kylväjän lähetti Christina
Harald opettaa heille englantia ja vastaa LAMB:n
vammaisten lasten kuntoutuskeskuksesta.
Saara
Bengtsson toimii hallintotehtävissä ja Tomas Bengtsson
huoltotehtävissä. Sen lisäksi he työskentelevät

Ruokaturvahanke: riisin kuivausta.
säännöllisesti kehitysyhteistyöorganisaatio BLM-F:n
hallinnossa sitä kehittäen ja Kylväjän edustajina ELCB-kirkon
piirissä sekä toimivat kummityön vastaavina.
Kiitos rukouksista! Kiitos kun mahdollistat kanssamme
bangladeshilaisten elinolojen parantumista.
Uutiskirjeen kokosi Aili Maria Manninen
Voit lukea lisää Bangladeshin työstä Kylväjän kotisivuilla:
https://www.kylvaja.fi/tyomme/bangladesh
Bangladeshin monet kasvot -kirja antaa lukijalle
monipuolisen kuvan elämästä ja työn taustoista
Bangladeshissa.
Voit katsoa mielenkiintoisia videoita Bangladeshista
Kylväjän
YouTubessa
FLOMkehy-kanavalla:
https://www.youtube.com/channel/UCm13C4txuWnP
ZYwqNQosd3A

