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Rakkaat ystävät,
Tervehdys Ratanakirin sadekaudesta. Lämpötilat ovat olleet yli kolmenkymmenen, mutta sadetta on ollut
lähes päivittäin. Se tuo vaihteeksi viileää ilmaa. Ja onhan tämä ainakin ollut vähälumisempaa kuin Suomen
alkukesä…

Työtä nuorten parissa
Tämän vuoden alussa hankkeessamme on tehty paljon työtä nuorten parissa. Alkuperäiskansojen nuoret ovat
hyvin haavoittuvassa asemassa nopeasti muuttuvassa yhteisössä. Esimerkiksi nuorten päihteiden käyttö on
kasvava ongelma. Huumeet, varsinkin metamfetamiinit, ovat erittäin yleisiä myös aikuisten parissa. Samaan
aikaan nuoret, kuten kaikkialla, ovat valtava voimavara yhteisöilleen. Alkuperäiskansoille he ovat sukupolvi,
jonka lukutaito ja valtakielen ja -kulttuurin ymmärrys on parempi kuin vanhempiensa.
Työ nuorten parissa pyrkii vahvistamaan nuorten osallistumista ja vastuuta yhteisöjensä tulevaisuudesta.
Tietoa lisäämällä ja yhteisiä hankkeita suunnittelemalla heidän mahdollisuuksiaan parempaan tulevaisuuteen
lisätään. Monissa kylissä nuoret ovat jo perustaneet yhteistyöryhmiä. Nämä ryhmät ovat suunnitelleet ja
alkaneet harjoittamaan toimintaa, kuten esimerkiksi vihannesten viljelyä ja säästöryhmiä.
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Kylien nuorille on järjestetty myös vierailuja toisiin kyliin. He ovat voineet jakaa kokemuksia ja oppia
toisiltaan. Nuoret arvostavat tätä toimintaa ja haluavat rakentaa hyviä suhteita. Tämä on iso ja hyvä muutos,
koska aikaisemmin kanssakäyminen toisten kylien nuorten kanssa on ollut lähinnä tappelemista.
Nuorten parissa tehtävään työhön kuuluu myös ”Vahva perusta” nimiset työpajat. Niissä mietitään ja
keskustellaan heidän omasta tulevaisuudestaan ja koulutuksen ja taitojen, sekä henkisen ja fyysisen
hyvinvoinnin merkityksestä sille. keskustelun aiheisiin kuuluu esimerkiksi koulunkäynnin tärkeys ja liian
varhaisten avioliittojen aiheuttamat ongelmat. Alkuperäiskansojen parissa on tavallista, että jo 14-15-vuotiaat
avioituvat. Myös pojat avioituvat lapsina, ja se tuo ongelmia heidän elämäänsä. Perheen elättäminen ja
aikuisen velvollisuudet teinille ovat raskaita ja haittaavat koulunkäyntiä. Naimisiin meno ja raskaudet
tietenkin ovat vielä isompi taakka nuorten tyttöjen koulunkäynnille ja terveydelle.

Vieraita Lähetysseurasta
Toukokuun lopussa vieraanamme ja
työhömme tutustumassa kävi Lähetysseuran
uusi Mekongin alueellinen
kehitysyhteistyökoordinaattori Johanna
Kurki ja vapaaehtoisena toimiva viestijä
Tuuli Mikonaho. Mekongilaiset facebook
sivulta löytyy matkan tuloksena syntyneitä
juttuja
https://www.facebook.com/mekongilaiset/
Tuuli tapasi esimerkiksi Kamen kylän
kylänkehityskomiteasta Thon Bothin ja Phan
Savyn (kuvassa eturivissä keskellä). Kamen
on saanut hallituksen ODF-tunnustuksen,
joka kertoo siitä, että kylässä ihmiset käyvät
tarpeillaan käymälöissä puskien sijaan.
Kamen-kylä on tehnyt paljon työtä yhteisönä, ja edistynyt valtavasti. (Kuva ICC iBCDE).

Kunnallisvaalit
Kambodžassa oli tämän kuun alussa kunnallisvaalit. Ne sujuivat rauhallisesti.
Kambodžan valtapuolue CPP ja pääministeri Hun Sen ovat molemmat olleet vallassa jo yli kolmekymmentä
vuotta. CPP pitää valtaa myös paikallistasolla. Tämä asetelma tuli haastetuksi edellisten parlamenttivaalien
aikana vuonna 2013, jolloin oppositiopuolue sai historiallisen suuren äänimäärän. Noiden vaalien aikaan oli
levottomuuksia ja väkivaltaisuuksia. Tuolloin oppositio syytti valtapuoluetta myös vaalivilpistä.
Ensi vuonna on vuorossa taas parlamenttivaalit. Nyt käytyjen kunnallisvaalien sujumista seurattiin
mielenkiinnolla, ei ainoastaan niiden itsensä takia, vaan myös suunnannäyttäjänä ensi vuotta varten. Nyt
valtapuolue CPP voitti kyllä enemmistön paikoista, mutta opposition CNRP kasvatti myös osuuttaan.

Hankehallinnon työtä
Minun työsarkani tänä vuonna, kuten ennenkin, on ollut hankkeemme paikallisjohdon tukeminen
hankehallinnassa. Rahoitustilanteemme on ihan vakaalla pohjalla – lähinnä siksi, että meillä on viisi eri
rahoittajaa. Muissakin maissa kuin Suomessa on trendi ollut se, että kehitysyhteistyörahoitusta
kyseenalaistetaan ja leikataan. Me olemme joutuneet leikkaamaan budjettiamme, mutta koska rahoittajia on
useampia, työn jatko ei ole vaarantunut. Toisaalta useampi rahoittaja, joilla on itselläänkin tiukkeneva
budjetti ja kovemmat kriteerit, on myös merkinnyt sitä, että byrokratian määrä kasvaa, ja raportointi ja
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hankehakemusten teko muistuttaa usein väsytystaistelua. Onneksi meitä on tiimi – aina on jostain löytynyt
huumorintajua ja tarpeen mukaan kambodžalaista tai suomalaista sisua.
Lähetysseura on tukenut ICC:n työtä Ratanakirissä jo yli kymmenen vuotta. Tämä vakaus on osaltaan
mahdollistanut ICC:n pitkäjänteisen työn esimerkiksi lukutaitoasioissa. Nyt ICC ja Lähetysseura
suunnittelevat jatkoa, seuraavaa kolmivuotiskautta 2019-21. Lähetysseuran tuki riippuu vielä Suomen valtion
kehitysyhteistyörahoituksesta, josta kuulemme joulukuussa.
Minulle itselleni tämä vuosi on viimeinen Ratanakirissä. Työni iBCDE-hankkeessa loppuu joulukuussa. Ensi
vuonna olen siis tulossa pitemmälle jaksolle Suomeen. Silloin vierailen myös seurakunnissa, ja varmaan
näen myös monia teistä. Minun toiveeni kuitenkin on palata Kambodzhaan. Lähetysseuran kanssa on jo
suunniteltu uutta työtä Kambodzhassa. Jatkoni tulee kuitenkin todennäköisesti olemaan maan
pääkaupungissa Phnom Penhissä. Asia varmistuu myöhemmin.
Siunattua kesää täältä Ratanakiristä,
Terveisin Emma

Naapurin rouva antoi korillisen tuoretta pippuria perheensä maatilalta. Taloudenhoitajani Sokhim San
onneksi osasi perata ja käsitellä ne. Ennen kuin pippurit ovat valmiita käytettäväksi ruuanlaitossa, ne pitää
vielä kuivata. San vei kotiin suurimman osan pippureista – hillopurkillinen pippuria on minun yhden hengen
talouteeni ihan tarpeeksi! Mutta kyllähän se mietityttää - jos nyt olen jo niin kaukana kuin pippuri kasvaa,
niin mihin sitten seuraavaksi? Kuva Emma Holmström

Emma Holmström
Olen koulutukseltani sosiaaliantropologi ja olen
työskennellyt neuvonantajana Kambodzhassa
Lähetysseuran kumppanijärjestön International
Cooperation Cambodia (ICC) palveluksessa
vuodesta 2009. Identity Based Community
Development and Education (iBCDE) ohjelma
toimii Kambodzhan alkuperäiskansojen parissa.
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Toivo. Yhteistyö. Muutos.
Kristillinen sanoma toivosta, uskosta ja
lähimmäisenrakkaudesta on ollut työmme
lähtökohta jo lähes 160 vuotta. Tule
mukaan rakentamaan oikeudenmukaista
ja inhimillistä maailmaa.

Tue työtämme:
IBAN: FI38 8000 1400 1611 30
BIC: DABAFIHH, viestiksi työntekijän nimi.

