Tapani Haapalan ja Ari Muttosen kirje Kambodzhasta syyskuussa 2015
Hyvät tukijoukkomme Vantaankoskella, Lohjalla, Lauttasaaressa, Tampereella ja Kambodzhan
lähetyspiirissä sekä ystävärenkaassamme!
Suomi-lomamme jälkeen elämä kehitysyhteistyörintamalla on ollut myrskyisää. Hallitus on leikannut
tukeaan noin 40 %, joka vaikuttaa kaikkeen siihen, mitä teemme ja miten sitä teemme.
Henkilökuntaleikkaukset ovat vielä edessä, mutta jo nyt joudumme käymään keskusteluja paikallisten
kumppaniemme kanssa heidän hankebudjettiensa reiluista leikkauksista.
Tässä tilanteessa ne, joita olemme tukemassa ja auttamassa kärsivät eniten. Vammaiset, yksinhuoltajaäidit,
alkuperäiskansojen kyläläiset, aliravitut lapset ja muut heikoimmassa asemassa elävät jäävät suunniteltua
tukea vaille. Tämän Thilda-lapsen äiti on nyt mukana ravitsemuskoulutuksessa. Puutteellisen ravinnon
vuoksi vakavat kasvuhäiriöt ovat edelleen yleisiä ja syynä ei ole ruuan puute vaan tiedon puute.

Tapani – Rankkaa ja antoisaa:
Olen kulkenut kollegoitteni kanssa kertomassa tätä Suomen hallituksen suru-uutista kaikille
paikalliskumppaneillemme. Se on ollut raskasta. Se kuuluu kuitenkin toimenkuvaani ja on tehtävä. Onneksi
kumppanimme ovat ymmärtäneet, että syy ei ole Lähetysseuran tai sen työntekijöiden ja yhdessä heidän
kanssaan olemme yrittäneet löytää keinoja kaikesta huolimatta jatkaa yhteistä työtämme.
Antoisaa sen sijaan on ollut se, että saan työskennellä ammattitaitoisten ja osaavien Lähetysseuran
kollegoitteni kanssa. Juuri ennen leikkausuutisia minulle palkattiin erinomaisen osaava työtoveri Bangkokiin.
Aiemmin minulle kuuluneet Thaimaa, Vietnam, Laos ja Myanmar siirtyivät Miia Barrowille. Hän on
suomalainen kehitysyhteistyön vahva osaaja. Bangkokiin hän muutti perheensä kanssa Australiasta, jonka
kansalainen hän myös on. Minun on ollut helppo luovuttaa puolet paikalliskumppaneistamme hänen osaaviin
käsiinsä. Kiersimme hänen kanssaan kaikkien kuuden järjestön luona em. maissa. Hänelle se oli tutustumista
uusiin työtovereihin ja minulle hyvästijättöjä heidän kanssaan. Miia on todellinen löytö tähän tehtävään.

Kävimme AAT-Vietnamin (Alliance Anti Trafic –
Vietnam) toimistolla Ho Chi Minhissä Miian kanssa
(kuvassa vasemmalla). Hän jatkaa yhteistyötämme
tämän kumppanimme kanssa tästä eteenpäin.
Keskellä järjestön perustaja George ja hänestä
seuraavina uusi paikallinen johtaja My Ngan ja
johdon assistentti Renata.

Miia ja World Review:in johtaja Michael (alhaalla vasemmalla) etsivät Miialle julkaistua materiaalia
järjestön toiminnasta. Myös VietHealthin johtaja Duong joutuu suunnittelemaan tulevaa toimintaansa
uudelleen leikkauspäätösten vuoksi. Moni vammainen lapsi ja heidän perheensä jää nyt tukea vaille.

Käydessämme Vientianessa
pääsimme osalliseksi myös maan
kehitysministerin
kiitosvastaanottoon
humanitaarisen mukanaolomme
vuoksi (Act Alliancen toiminta).
Rahashekki ei ole todellinen.
Rahat on jo käytetty tulvien ja
maanvuörymien uhrien tueksi.
Ele on kuitenkin kaunis ja
kiitollisuus tuntui todelta.
Pääsimme oikein Vientiane
Timesin sivuille.

Toinen antoisa asia on ollut viimeisten kahden viikon ajan kierrellä uuden tiimiparini kanssa Kambodzhassa
tukemiamme hankkeita tarkastamassa. Leena Korpivaara aloitti kesän alussa Kambodzhan
kehitysyhteistyökoordinaattorina Helsingin toimistossamme. Leenan kanssa työ on ollut helppoa ja
innostavaa. Olen hyvin tyytyväinen tähän uuteen yhteistyöhömme.
Leenan kanssa Helsingistä tuli myös Pirre Saario, joka on Lähetyssanomien toimituspäällikkö ja lisäksi myös
journalisti parhaasta päästä. Näiden kahden miellyttävän naisen kanssa olen siis kiertänyt tapaamassa
kaikkia kumppaneitamme Kambodzhassa ja samalla Leenan kanssa olemme välittäneet leikkausuutiset myös
heille. Pirre on ottanut lukemattomia kuvia ja haastatellut monia viljelijöitä, vammaisten lasten kouluttajaa,
kumppaneittemme työntekijöitä ja monia muita. Odotan, että tämän matkan jälkeen saamme lukea lisää
kehitysyhteistyötarinoita myös Kambodzhasta.

Leena ja Pirre ovat kanssani kyläläisten ja
kyläpäälliköiden kanssa kokouksessa, jossa
mietitään kylien ongelmia ja sitä, miten Church
World Service (CWS - kumppanimme) on niitä
kyennyt ratkomaan heidän kanssaan.

Ms Kean Hoeung on saanut koulutusta vaatteiden
korjaamiseen ja uusien tekemiseen. Maalla ei ole
paljon työllistymismahdollisuuksia ja siksi kaikki
uudet ideat ja taidot ovat tarpeen. Tässä
työllistyminen näyttää onnistuneen. Asiakkaana Mr.
Toeth Hoemb on luottavainen housujensa
korjaamiseen.

Lasten laadullinen aliravitsemus on edelleen suuri
ongelma Kambodzhan maaseudulla. Tässä lapset
syövät ravitsevaa puuroa, jossa on kaikki kasvuun
tarvittavat ravintoaineet. Jo nyt lasten terveys näissä
kylissä on parantunut ja heidän kasvunsa on usein
normalisoitunut.

CWS on opettanut kyläläisiä tuottamaan
vihanneksia ilman kaupallisia kemikaaleja. Nyt
tuholaistorjuntaan käytetään paikallisista yrteistä
valmistettuja ruiskutteita, jotka toimivat hyvin ja
ovat käyttäjille turvallisia ja kuluttajille
myrkyttömiä. Leena ja projektipäällikkö Norneath
paikallisen viljelijän Ms. Yeathin kanssa
ihailemassa munakoisoja.

Ari: Työskentelyt kumppaneidemme johtamisen kehittämisessä ovat jatkuneet tasaisena sarjana työpajoja.
On ilo työskennellä poikkeuksellisen motivoituneiden ihmisten kanssa. Aiempaa koulutusta johtamiseen
heillä on hyvin niukalti ja tiedon nälkä ja kehittymisen halu on kovaa. He myös innostuvat erilaisista
toiminnallisista harjoituksista ja pienryhmätehtävistä, joten aito osallistaminen on helppoa. Tässä Hanoissa
olevat kumppanimme vasemmalla CWS (Church World Servise) ja oikealla Viethealth. Myös heidän
hankkeisiinsa vammaisten ja vähemmintökansojen kanssa tulee suuret leikkaukset. Molemmissa järjestöissä
on vietnamilainen johtaja ja siinä mielessä omistajuus on paikallisissa käsissä. Varainhankinta on heilläkin yksi
suurimmista johtamisen haaseista tällä hetkellä. Vaikka Vietnam on vaurastunut merkittävästi, ei valtion
toiminta ja rahat ulotu näihin marginaalisiin ihmisryhmiin. Toiminta on edelleen pitkälti ulkomailta saatavan
rahoituksen varassa.

Käytämme työpajoissa mm. postikortteja ja niiden symboliikkaa kuvaamaan milloin omia tuntemuksia
johtajana, milloin haasteita jotka tulee voittaa, milloin voimanlähteitä onnistumisen tiellä. Myös
”Vastakohtien timantti” on toiminut hyvin, kun analysoidaan tyytyväisyyden ja tyytymättömyyden aiheita ja
niiden vaikutusta johtamiseen. Oikealla työpaja Ratanakirissä (ICC International Cooperation Cambodia).
Ihmiskaupan suhteen haasteet
ovat edelleen suuret. Lähtömaissa
kuten Myanmarissa ja Laosissa
tarvitaan ennaltaehkäisevää työtä
ja suojelutyötä, uhreiksi joutuneet
tarvitsevat apua niissä maissa,
joihin heidät on kaupattu, kuten
orjat, joita pelastetaan Thaimaassa
kalastusaluksilta. Apua tarvitaan
viranomaisten kanssa toimimisessa
ja kotimaahan paluun
järjestämisessä sekä terveydenhoidossa ja traumojen käsittelyssä.

Edelleen ihmiskaupassa on liian usein niin, että apu toteutuu parhaiten, kun se tapahtuu viranomaisten
tietämättä. Vaikuttamistyötä tehdään jatkuvasti, että viranomaisten ymmärrys uhrien – yleensä
paperittomien ihmisten – kohtelusta lisääntyisi. Yleensä uhrit saavat rikollisen kohtelun - poliisin pidätys,
vankila, yhteydenpitomahdollisuuksien katkaiseminen, kuukausia kestävä uuvuttava byrokratia ennen kuin
uhrit voidaan noutaa kotimaahansa. Valtaosa ihmiskaupasta tapahtuu aina jonkin maarajan yli, jolloin
vallankäyttö on helpointa, kun uhreilta viedään henkilöllisyyttä osoittavat dokumentit eikä heillä siis ole
mahdollistuutta paeta ja hakea apua viranomaisilta. Kyse on siis eri valtioiden viranomaisten yhteistyöstä tai
sen puutteesta. YK:lla yhdessä useiden Kaakkois-Aasian maiden valtiovallan kanssa on meneillään
kehitysprosessi, jossa juuri poliisin ja viranomaisten tietojen vaihtoa ja yhteistyötä pyritään tehostamaan
uusilla sopimuksilla ja kunkin maan paikallista lainsäädäntöä kehittämällä. Aikaa kuluu – toivottavasti myös
jälkeä syntyy.

Sadekausi on meneillään. Päivittäin vettä tulee tunnin tai pari, joskus rankasti ja kadut muuttuvat joiksi,
joskus sade on pelkkää tihutusta. Vettä löytyi myös Ratanakiristä upeasta kraaterijärvestä, johon
pulahdimme työviikon päätteeksi ”pääkonttorin” vieraidemme Leenan ja Pirren kanssa.

Budjettileikkauksista huolimatta työmme ja
kumppaneidemme työ täällä jatkuu. Toivo
elää. Jokainen edistysaskel on askel kohti
huomista. Jokainen avunsaanut on muistutus
siitä, miksi me tätä työtä teemme.
Kiitos että tuet työtämme.

Suomen Lähetysseura toteuttaa Jumalan rakkautta
sanoin ja teoin. Teemme työtä 30 maassa lähes
sadan kirkon ja järjestökumppanin kanssa.
Tue työtämme Mekongilla:
IBAN: FI38 8000 1400 1611 30
BIC: DABAFIHH
Viestiksi työntekijän nimi

Tapani ja Ari
katso myös facebook-sivut:
Ari ja Tapani SLS:n töissä Mekongilla
Me Kongilaiset
tapani.haapala@felm.org
ari.muttonen@felm.org
P.O.Box 2206, Phnom Penh, Cambodia
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