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Terveisiä Bogotasta!
Olen vihdoin päässyt palaamaan Kolumbiaan puolentoistavuoden ”evakkoretken” jälkeen!
On ollut todella hienoa päästä kotiin ja lähemmäs yhteistyökumppaneita, hankkeita ja niiden piirissä olevia
ihmisiä. Paluu Kolumbiaan ja sen arkeen on kuitenkin ollut melko raskasta. Korona-ajan haasteet –
toimeentulo-ongelmat, talouden ja terveydenhuoltojärjestelmien romahtaminen, koulunkäynnin ja
etäopiskelun vaikeudet sekä sosiaalisten ongelmien ja väkivallan lisääntyminen – ovat olleet arkipäivää
Latinalaisessa Amerikassa, jossa koronatilanne on ollut jo pitkään hälyttävä. Esim. Kolumbiassa on tilastoitu
pahimmillaan yli 30 000 uutta tartuntaa joka päivä, ja yhteensä viime tartuntoja on tähän mennessä raportoitu
maassa 4,35 miljoonaa ja kuolemantapauksia 109 000.
Toimeentulo-ongelmista kertoo se, että äärimmäisessä
köyhyydessä elävien kolumbialaisten määrä kasvoi
pelkästään viime vuonna noin 2,8 miljoonalla, ja
köyhyydessä elävien määrä nousi 42,5 prosenttiin.
Pahiten pandemia on iskenyt siihen suureen osaan
väestöstä, joka on saanut toimeentulonsa epävirallisella
sektorilla esimerkiksi katukaupustelijana.
Kolumbiassa on kolmannen korona-aallon lisäksi ollut
meneillään jälleen laajat mielenosoitukset.
Mielenosoitusten taustalla on useita syitä
rauhansopimuksen puutteellisesta toimeenpanosta
lähtien, mutta monia mielenosoittajia yhdistää
tyytymättömyys maan syvään juurtuneeseen
eriarvoisuuteen, jota koronarajoitukset ovat
syventäneet entisestään. Viime vuonna äärimmäisessä
köyhyydessä elävien kolumbialaisten määrä kasvoi 2,8
miljoonalla, ja köyhyydessä elävien määrä nousi 42,5
prosenttiin.

Kolumbian luterilainen kirkko oli mukana rauhan puolesta
järjestetyssä mielenosoituksessa. Kuva: Marian Coy

Chocón maakunnassa Kolumbiassa koettiin lyhyen ajan sisällä kaksi trooppista hirmumyrskyä, kun
alueen yli kulki ensin hurrikaani Eta ja sen jälkeen vitoskategorian Iota, vuoden tähän mennessä
voimakkain hurrikaani. Lähetysseuran ja Luterilaisen maailmanliiton kautta hurrikaanien uhrien
auttamiseen ohjataan 30 000 euroa. Katastrofiapu tulee todella tarpeeseen myrskytuhojen
runtelemassa Chocóssa, joka on Kolumbian köyhin ja syrjäytynein maakunta. Tulvien ja
mutavyöryjen uhreiksi on maakunnassa joutunut yli 9 000 perhettä ja noin 37 700 ihmistä.

Verouudistuksen vastustamisesta
alkaneet mielenosoitukset
vaativat hallitusta puuttumaan
köyhyyteen sekä terveydenhoitoja koulutusjärjestelmiin
ulottuvaan eriarvoisuuteen, joka
on niin ikään korostunut
koronapandemian aikana ja ollut
vahvasti esillä myös
Lähetysseuran ja
yhteistyökumppaniemme työssä
Kolumbiassa. Mielenosoitukset
ovat äityneet monin paikoin
väkivaltaisiksi, ja mieltä on
osoitettu jälleen myös
poliisiväkivaltaa vastaan.

Apuasi tarvitaan
Lähetysseuran työ eri puolilla maailmaa jatkuu ja avun tarve on suuri.
Lahjoita haluamasi summa MobilePaylla numeroon 58735 tai
tilisiirrolla FI38 8000 1400 1611 30. Viestikenttään uutiskirjeen
kirjoittajan nimi! Keräyslupa RA/2020/1538
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Lähetysseura pyrkii yhteistyökumppaniensa kautta tukemaan haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä
sekä edistämään oikeudenmukaisuutta, rauhaa ja sovintoa Kolumbian haastavissa olosuhteissa. Kolumbian
evankelisluterilainen kirkko puolustaa aktiivisesti elämää, oikeudenmukaisuutta ja rauhanrakennusta sanoin
ja teoin.
Tuoreessa julkilausumassaan kirkko ilmaisee huolensa Kolumbian viimeaikaisten mielenosoitusten
väkivallasta ja niiden puitteissa tapahtuneista kuolemantapauksista ja katoamisista sekä vetoaa maan
hallintoon ja viranomaisiin ihmisoikeuksien turvaamisen, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja heikoimmassa
asemassa olevien kolumbialaisten puolesta.
Kolumbialaisen Semana-lehden kestävän kehityksen tavoitteita käsittelevässä jutussa nostetaan esille
Luterilaisen maailmanliiton (LML:n) Waking the Giant -aloite, jota Kolumbian luterilainen kirkko on
Lähetysseuran tuella luotsannut Kolumbiassa. Kirkko on pyrkinyt edistämään kestävän kehityksen
tavoitteiden saavuttamista Kolumbiassa mm. hankkeen puitteissa luodun uskontojenvälisen foorumin kautta.
Jutussa esitelty tuore kestävän
kehityksen raportti toteaa Kolumbian
taloudellisen kriisin olevan pahin
sitten vuoden 1975. Korona-aika on
lisännyt huomattavasti köyhyyttä ja
nälkää, ja raportti muistuttaa taustalla
olevista rakenteellisista syistä, onhan
Kolumbia yksi maailman
eriarvoisimmista maista. Rauhan ja
sovinnon saralla raportti nosti
huolenaiheeksi jatkuvan väkivallan
sosiaalisia johtajia ja
ihmisoikeuksien puolustajia kohtaan
sekä lasten ja nuorten värväyksen
aseelliseen toimintaan, jotka
heikentävät mahdollisuuksia
saavuttaa kestävä rauha.
Koronatilanteen lisäksi Kolumbiaa
Lähetysseura on antanut ruoka-apua 600:lle koronaviruksen takia ahdinkoon joutuneelle
koettelevat yhä enenevä väkivalta ja
perheelle Kolumbiassa. Kolumbian luterilaisen kirkon vapaaehtoiset lajittelivat ja
ihmisoikeuspuolustajien,
pakkasivat elintarvikkeita ja pesuaineita sekä huolehtivat niiden jakelusta asianmukaisin
ympäristöaktiviestien ja
suojavarustein.
kansalaisyhteiskunnan johtajien
murhat, jota harjoittavat systemaattisesti puolisotilaalliset joukot, organisoitunut rikollisuus ja Ejercito
Liberación Nacional (ELN) eli Kansallinen vapautusarmeija. Vuonna 2020 murhattiin Rauhan ja kehityksen
tutkimusinstituutin, Indepazin mukaan 309 ihmisoikeuspuolustajaa, Kolumbian sisäministeriön mukaan taas
”vain” 47 ihmistä.
Kansainvälisenä rauhanpäivänä muistettiin kaikkia konfliktin ja väkivallan keskellä eläviä kolumbialaisia ja
yhteistyökumppanimme Kolumbian luterilaisen kirkon arvokasta työtä rauhan rakentamiseksi. Tästä hyvänä
esimerkkinä toimii Frontinoon ja Dabeibaan järjestetty ekumeenisen solidaarisuusliikkeen humanitaarinen
missio, jolla kirkko oli tärkeässä roolissa. Liikkeen tarkoituksena on osoittaa tukea ja solidaarisuutta
yhteisöille, joiden elämään aseellinen konflikti on vaikuttanut, saada näkyvyyttä alueen humanitaariselle
kriisille ja tehdä vaikuttamistyötä.
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Tässä mission loppuyhteenvedossa ilmaistaan huoli alueen väkivallan, pelon ja turvattomuuden keskellä
elävien ihmisten puolesta. Alueella toimivat aseelliset ryhmät ”Clan del Golfo” ja ELN rikkovat
humanitaarista oikeutta mm. kylvämällä miinoja, värväämällä alaikäisiä, uhkailemalla ja murhaamalla
yhteisöjen jäseniä ja näiden johtajia, rajoittamalla yhteisöjen elintilaa ja liikkumista sekä väestön
pakkosiirroilla. Alue on monin tavoin valtion laiminlyömä, ja siltä puuttuvat kunnolliset peruspalvelut,
koulutusmahdollisuudet, terveydenhuoltojärjestelmä sekä infrastruktuuri.
Olimme Kolumbian luterilaisen kirkon
piispan Atahualpa Hernándezin ja
Lähetysseuran John Hernándezin mukana
ekumeenisessa missiossa Blanquita
Murríssa. Blanquíta Murríssa on
järjestetty Väkivallasta sovintoon hankkeemme puitteissa etnisten ryhmien
rauhanfoorumeja, ja Lähetysseura on
tukenut kirkon työtä kestävän rauhan
saavuttamisessa alueella, jossa aseellisten
ryhmien toiminta ja konflikti jatkuvat ja
jossa avuntarvetta on paljon. Kirkko
pyytää rukoilemaan sen puolesta, että
unelma rauhasta toteutuisi.

Dabeibaan ja Frontinoon suuntautuneen ekumeenisen mission luterilaiset edustajat
Kolumbian luterilaisesta kirkosta, Luterilaisesta maailmanliitosta sekä
Lähetysseurasta.

Esimerkiksi viime vuonna Väkivallasta
sovintoon -hankkeen piirissä oli lähes
7000 ihmistä. Rauhantyölle
vuosikymmeniä jatkuneiden
väkivaltaisuuksien jälkeen onkin tarvetta.

Hankkeen puitteissa järjestettyjen keskustelu- ja koulutustilaisuuksien myötä yhteisöjen tieto
ihmisoikeuksista, rauhansopimuksen ehdoista sekä kansallisista ja kansainvälisistä oikeuskäytäntöihin
liittyvistä kysymyksistä on lisääntynyt. Lisäksi on järjestetty muun muassa yhteisöpohjaisen
psykososiaalisen tuen työpajoja. Psykososiaalisen tuen merkitys sovintoon ja anteeksiantamiseen liittyvissä
prosesseissa on suuri, minkä vuoksi työpajat
ovat olleet hyvin tärkeitä osallistujille.
Maailman humanitaarisen avun päivänä
muistettiin kaikkia avun tarpeessa olevia
ihmisiä, joita Latinalaisessa Amerikassakin on
ollut entistä enemmän paitsi koronapandemian
myös konfliktien, luonnonkatastrofien ja
ilmastonmuutoksen aiheuttamien sään ääriilmiöiden takia. On tärkeää muistaa myös
kaikkia niitä ihmisiä, jotka ovat riskeeranneet
oman terveytensä ja turvallisuutensa
lievittääkseen muiden hätää. Erityismaininnan
ansaitsevat maailman rohkeat naiset, kuten
kolumbialainen María Ruth Sanabria, joka on
omistanut yli 40 vuotta elämästään
ihmisoikeuksien puolustamiselle. Tämä työ on

Maria Ruth Sanabrian sydämen kutsumus on ihmisoikeuksien puolustaminen.
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tuonut hänelle lukuisia tappouhkauksia, ja hänet on yritetty saada hengiltä useaan otteeseen.
Hän on myös joutunut hautaamaan niin puolisonsa kuin lukuisia ystäviään ja kollegoitaan sekä joutunut
pakenemaan perheineen, milloin maan sisällä, milloin ulkomaille.
Vuosituhannen alussa hän oli perustamassa CPDH-järjestön (Comité Permanente para la Defensa de los
Derechos Humanos eli Ihmisoikeuksien jatkuva puolustuskomitea) toimistoa Kolumbian vaarallisimpiin
lukeutuvassa Araucassa. Myös Lähetysseura on tehnyt paljon yhteistyötä CPDH:n kanssa LML:n kautta.
Ihmisoikeuspuolustajien työ on Kolumbiassa yhä vaarallisempaa. Pelkästään vuonna 2019 Somos
Defensores eli Olemme Puolustajia -järjestö tilastoi yhteensä 844 ihmisoikeuspuolustajien kohtaamaa
hyökkäystä. Vaientamisyrityksistä huolimatta María Ruth jatkaa silti rohkeasti ihmisoikeuksien
puolustamista.
LML ja yhteistyökumppanijärjestö Asodigpaz ovat jälleen järjestäneet koulutuksia miinaonnettomuuksien
ehkäisemiseksi Araucassa. Koulutuksen osallistujat saivat paremmat valmiudet kouluttaa muita miinojen
vaaroista. Miinaonnettomuuksissa vammautuneiden oma Asodigpaz-järjestö pyrkii sekä lisäämään
tietoisuutta että parantamaan vammautuneiden asemaa. Kolumbiassa iloitaan juuri valmistuneesta oppaasta
miina- ja räjähdeonnettomuuksissa vammautuneille. Opas tarjoaa kattavan tietopaketin onnettomuuksissa
vammautuneiden oikeuksista ja heille kuuluvista lakisääteisistä tukimuodoista ja palveluista.
Kannessa komeilee Suomessakin vierailleen, kahdesta
miinaonnettomuudesta selviytyneen Kevin Angaritan kuva,
ja Lähetysseuran tukema Asodigpaz-järjestö toteaakin
Kevinin olevan ”esimerkki resilienssistä, monia
karismallaan ja positiivisuudellaan inspiroinut nuorukainen”.

Kevin Angarita selvisi kahdesta miinaonnettomuudesta. Nyt
hän tekee työtä miinaonnettomuuksien ehkäisemiseksi.

LML:n ja Organizacion Nacional Indigena de Colombia
(ONIC) eli Kolumbian kansallisen alkuperäiskansojen
järjestön julkaisu esittelee aseellisen väkivallan ja
luonnonkatastrofien vaikutuksia Kolumbian Chocón
maakunnassa, jossa Lähetysseurakin toimii LML:n kautta.
Kesäkuun 2020 ja kesäkuun 2021 välillä Chocón alueella
3639 ihmistä joutui muuttamaan pakon edessä ja arviolta 19
784 ihmistä kärsi liikkumisrajoituksista mm. aseellisten
ryhmien toiminnan ja miinojen takia. Lisäksi
luonnonkatastrofit vaikuttivat yhteensä 16 722 ihmisen
elämään maakunnassa.

Lähetysseuran työ Kolumbiassa pyrkii edistämään ihmisoikeuksia, rauhaa ja sovintoa sekä parantamaan
yhteisöjen katastrofivalmiutta ja lieventämään luonnonkatastrofien vaikutuksia. Tämän lisäksi Lähetysseura
tukee Kolumbian evankelisluterilaisen kirkon evankelioimistyötä, kirkon työtekijöiden, pappien,
maallikkojohtajien ja vapaaehtoisten temaattista osaamista, kirkon toiminnan ja luterilaisen identiteetin
vahvistamista.
Kolumbian kirkon järjestämässä johtajuuskoulutuksessa osallistujat muun muassa vahvistavat teologista
osaamistaan ja johtamistaitojaan, saavat eväitä hengelliseen elämään ja omaksuvat uusia ja luovia
opetusmenetelmiä.
Lähetysseuran tuella toteutettuun johtajuuskoulutuksen ProFile-ohjelmaan osallistunut ja sittemmin
ohjelman koordinaattoriksi nimitetty Lina Velasquez iloitsee siitä, että koulutus haastoi oppimaan lisää
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luterilaisuudesta ja pohtimaan omaa identiteettiä kristittynä. ”Rakastan ProFile-kurssia ja toivon voivani
jatkaa evankeliumin seuraamista ja siitä todistamista jokaisessa paikassa ja jokaiselle ihmiselle, jonka
kohtaan tai joka lähestyy meitä. ProFile-kurssilla elämme evankeliumia todeksi ja integroimme sen kaikkeen
tekemiseemme. Toivon, että kaikki voisivat löytää paikkansa kirkossamme ja Jumalan valtakunnan työssä.”

Kiitos!
Kaikista hankaluuksista ja haasteista huolimatta olen suunnattoman kiitollinen sekä yhteistyökumppaneiden
uskomattomasta työstä sekä teidän tuestanne kaikista syrjityimpien ja heikoimmassa asemassa olevien
ihmisten puolesta. Yhteistyökumppanit tekevät todella upeaa teidän tuellanne!
Riikka Leskinen

Riikka Leskinen
Olen Bogotassa Kolumbiassa
asuva Viestintätieteiden
maisteri. Olen asunut ja
työskennellyt aiemmin
Saksassa, El Salvadorissa ja
Argentiinassa. Minulla on
kolumbialainen puoliso, 2 koiraa,
kissa ja aikuinen tytär. Tällä
hetkellä toimin hankehallinnon
asiantuntijana Latinalaisessa
Amerikassa. Vastuullani ovat
Kolumbian ja Venezuelan
hankkeet.

Rukousaiheet







Rauhaa, anteeksiantoa ja
vakautta Kolumbiaan ja
Venezuelaan.
Naisten ja lasten oikeuksien
toteutumista
Väkivallan vähenemistä
Ihmisoikeuksien
kunnioittamisen ja
demokratian vahvistumisen
puolesta
Taloudellisen epätasa-arvon
vähenemisen puolesta.
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