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Maaseutua kauniissa Kampot-läänissä, jossa osa Komar Pikar Foundationin erikoisluokista toimii.
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Rakkaat ystävät,
Terveiset täältä Kambodžan pääkaupungista Phnom Penhistä, jossa elämistä olen nyt ehtinyt opetella joitakin
kuukausia!
Vuosi 2018 on ollut minulle melko katkonainen. Olin ensin kotimaanjaksolla Suomessa tammikuusta
toukokuuhun. Pääsin sitten Kambodžaan aloittamaan uuden työn ja perehdytysmatkalla silloisen
kehitysyhteistyökoordinaattorin kanssa. Heinäkuussa Kambodžassa oli vaalit ja Lähetysseura päätti
varotoimena, että olisi parempi, etten olisi silloin maassa. Palasin taas Suomeen. Elokuussa pystyin
palaamaan Kambodžaan.
Samaan aikaan tänne muutti perheineen ja aloitti työt myös Lähetysseuran uusi
kehitysyhteistyökoordinaattori, Rowan Clusker. Lähetysseuran tiimi maassa käsittää nyt sitten kokonaiset
kaksi työntekijää ja tietenkin myös Rowanin perheen.

Komar Pikar Foundation
Minä olen työssäni tänä vuonna ollut kaikkein eniten tekemisissä Lähetysseuran kumppanin Komar Pikar
Foundation-järjestön kanssa. Tämä Lähetysseuran tukema työ keskittyy keskivaikeasti ja vaikeasti
vammaisten lasten, nuorten ja heidän perheiden tukemiseen Kambodžan Kampotin ja Kratien lääneissä. Iso
osa työstäni on taas ollut toimistotyötä järjestön työntekijöiden kanssa, mutta pääsin myös tutustumaan
heidän työhönsä maaseudulla osana perehdytystäni.
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Srey Leang, hänen äitinsä
Chreng, ja Lähetysseuran
entinen kehitysyhteistyö koordinaattori Johanna
Kurki. Sreay Leangin
tarina oli
Lähetyssanomissa, ja hän
ilahtui kovasti
nähdessään lehtijutun!
KPF työ on pienimuotoista
pioneerityötä ja todella
tärkeää. He tarjoavat
perustukea ja palveluita
vammaisille lapsille
alueilla, joissa nämä
puuttuvat täysin julkiselta
sektorilta. Vammaisasioiden ymmärrys on
Kambodžassa vielä hyvin
alkutekijöissään. Järjestö
tekee myös tärkeää
vaikuttamistyötä, jotta myös yhteisöjen päätöksentekijät havahtuisivat näkemään velvollisuutensa vammaisia
ihmisiä kohtaan. Perustyöhön kuuluvat yksittäiset integraatioluokat (yhteistyössä valtionkoulujen kanssa) ja
koulukuljetus, jotta lapset pääsevät kouluun. Vaikeasti vammaisia lapsia varten järjestetään kuntoutusta
kotona. Järjestö myös tukee ja tekee yhteistyötä lasten perheiden kanssa.

Kambodžan vaalit
Kambodžan heinäkuiset parlamenttivaalit sujuivat rauhallisesti. Vaalien vapaus ja demokraattisuus menivät
kuitenkin kyseenalaiseksi jo viime vuonna, kun hallitus lakkautti maan oppositiopuolueen ja tiukensi otettaan
lehdistöstä ja kansalaisjärjestöistä. Vaalien jälkeen kansainvälinen yhteisö on monelta osin kyseenalaistanut
tuloksen. Euroopan Unioni on nyt alkanut vaatia tilanteen korjausta ja sanktiona purkamaan
kauppajärjestelyä, joka antaa Kambodžan viedä Eurooppaan tuotteita ilman kiintiöitä ja tulleja. Sopimuksen
tarkoitus on vahvistaa maan taloutta ja teollisuutta ja sillä onkin ollut näissä suuri vaikutus. Kambodžassa
tapahtunut köyhyyden vähentyminen on ollut erittäin todellista. Valitettavasti kaikki kehitys ei ole toiminut
samassa tahdissa, ja korruptio ja ihmisoikeuksien polkeminen ovat syöneet pohjaa tuolta hyvältä
kehitykseltä. Nyt jää nähtäväksi, miten Kambodžan hallitus vastaa Euroopan Unionin vaatimuksiin.

Kambodžan työstä Lähetysseuran viestinnässä
Lokakuun alussa Lähetysseuran uusi aluepäällikkö Olli Pitänen ja Ilkka Koivisto, Mekongin alueen
tiedottaja, kävivät vierailemassa Kambodžassa. Ilkan vierailun tuloksena löytyy sosiaalisesta mediasta nyt
kaksi hienoa tarinaa työstä Kambodžassa – suosittelen kovasti, että käytte lukemassa!
https://www.facebook.com/mekongilaiset/posts/2178986855674736?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/mekongilaiset/posts/2183174638589291
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Hyvää syksyä ja alkanutta talvea!
Terveisin Emma

Emma Holmström
Olen koulutukseltani sosiaaliantropologi ja
työskentelen Kambodžassa organisaation
kehittämisen asiantuntijana. Työhöni kuuluu
Lähetysseuran paikallisten
kehitysyhteistyökumppaneiden avustaminen
raportointi ja hankehallintoasioissa.
Sähköposti: emma.holmstrom@felm.org
Postiosoite: Felm, P.O.Box 2206, Phnom Penh,
Cambodia

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.

