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Kenia

TOIMINTATAPA JA ARVOT

TOIMINNANJOHTAJALTA

Mahdollisuuksia ja turvaa
haavoittuvassa asemassa
oleville tytöille ja naisille

Hyvä ystävä
Uskon, että työllemme naisten oikeuksien parantamiseksi on nyt suurempi
tarve kuin koskaan. Maailmanlaajuinen auttamishalu ja solidaarisuus
sitovat meidät kaikki yhteen.

Puutumme väkivallan juurisyihin

Työmme ytimessä ovat kaikkein

Etsimme tueksemme aina paikalliset

ja autamme naisia nousemaan

köyhimmät alueet, joilla on vähän

kulttuurit läpikotaisin tuntevat

uhreista ratkaisijoiksi. Tyttöjen

muita järjestöjä auttamassa.

kumppanit, jotta saavutamme

sukuelinten silpomisen ja naisiin

Keskitymme ilmastokestävien

parhaat tulokset. Tarjoamme

kohdistuvan väkivallan taustalla

ratkaisujen kehittämiseen

kumppaneille asiantuntijuutta, tukea

vaikuttaa naisten heikko asema

maaseutuyhteisöissä, joita sään ääri-

ja rahoitusta sekä seuraamme tarkasti

yhteiskunnassa.

ilmiöt ja hätä usein kurittavat eniten.

työn edistymistä.

Koronakriisi on osoittanut vahvasti sen, että haasteet maailmas-

keskustelutilaisuutemme Keniassa Kisiin alueella ovat lunastaneet

sa ovat yhteisiä ja niihin on myös vastattava yhdessä. Kriisin kes-

paikkansa järjestöjen, tutkijoiden ja viranomaisten turvallisen

kellä on huolehdittava, ettei kaikkein heikoimmassa asemassa

vuoropuhelun foorumina.

olevia ihmisiä unohdeta. Pandemian vaikutukset iskevät rajusti
etenkin Afrikkaan: köyhyys ja nälänhätä ovat kasvussa, turvattomuus lisääntyy. Solidaarisuuden yhteistyömaissa Somalimaassa
ja Keniassa on raportoitu naisiin kohdistuvan väkivallan selvästi
lisääntyneen.
Vuoden 2019 aikana jatkoimme työtämme tyttöjen ja naisten aseman
parantamiseksi. Iloitsemme siitä, että
Solidaarisuuden tuella yhä useampi
tyttö on turvassa ja uskoo itseensä.

Kaikki työ pohjaa arvoihimme

Yhä useampi nainen luottaa omiin
kykyihinsä. Tiedämme, että yksikin
voimaantunut perheenäiti voi auttaa
yhteisöään eteenpäin.

Tasa-arvo

Osallisuus

Jokainen meistä on

Jokaisella on oikeus saada

yhtä arvokas.

äänensä kuuluviin, osallistua ja

Tukemalla

ihmisten

onnistuneet rakentamaan luottamusta. Tämän turvin voimme vaikuttaa syvälle juurtuneisiin perinteisiin ja vaiettuihin aiheisiin, kulaajaa osallistamista kylätasolta yhteiskunnan johtohahmoihin.
Merkittävin edistysaskel on otettu asennemuutoksessa. Naisiin
kohdistuvasta väkivallasta on alettu puhua avoimemmin. Tyttöjen

Solidaarisuus

Jokaisella on oltava

Solidaarisuus on välittämistä. Olemme

tasavertaiset mahdollisuudet

vastuussa toisistamme ja maailman

ihmisarvoiseen elämään.

heikoimmista.

siin kohdistuvan väkivallan vastaiseen työhön Somalimaassa.
Juuri nyt ihmisoikeuksien puolustajilta

toimeentuloa

ten naisten kokemaan väkivaltaan. Pysyvä muutos vaatii miesten

Oikeudenmukaisuus

YK:n erikoisrahasto myönsi meille kolmivuotisen rahoituksen nai-

”Yhä useammalla
tytöllä ja naisella on
parempi itseluottamus.
Voimaantunut nainen voi
viedä koko yhteisöään
eteenpäin.”

syrjäisissä ja ilmasto-olosuhteiltaan haastavissa kylissä, olemme

olla aktiivinen yhteisönsä jäsen.

Saavutimme viime vuonna järjestönä uuden merkkipaalun, kun

silpomista vastustavia ihmisiä on yhä enemmän.

vaaditaan kaikkialla maailmassa entistä
suurempaa rohkeutta ja periksiantamattomuutta. Uskon, että koronapandemian
myötä solidaarisuus ja toisista välittäminen arvoina vahvistuvat. Koko ihmiskunnan parempaan tulevaisuuteen vaikuttaa
olennaisesti se, kuinka paljon päätämme
investoida kestävään kehitykseen.
Haluan kiittää Sinua, että rakennat kanssamme oikeudenmukaisempaa maailmaa. Lämmin kiitos lahjoittajille, tukijoille

ja rahoittajille luottamuksesta sekä kaikille muille kumppaneillemme inspiroivasta yhteistyöstä. Te mahdollistatte työmme tyttöjen ja naisten aseman parantamiseksi. Koko Solidaarisuuden
väki niin Suomessa kuin yhteistyömaissa ansaitsee ison kiitoksen rohkeudestaan ja luovuudestaan jatkuvan
muutoksen keskellä.
Pidetään huolta toisistamme.

Somalimaassa koettiin historiallinen hetki, kun kaikki sukuelinten silpomisen muodot kieltävä lakiesitys eteni käsittelyyn ja sai
työ-, sosiaali- ja perheministeriön tuen. Tasa-arvoa edistävät
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Miia Nuikka, Solidaarisuuden toiminnanjohtaja

Kuva: Nyasha Kadandara

VUODEN 2019 TULOKSIA

Edistysaskelia tyttöjen ja naisten
aseman parantamiseksi

Talous vuonna 2019
Varoistamme 72 % menee tyttöjen
ja naisten aseman parantamiseen
ja köyhyyden poistamiseen, 16 %
hyvän hallinnon varmistamiseen
ja 13 % uusien lahjoittajien
tavoittamiseen.
13 %

16 %

Kulut

72 %

Ohjelmatyö
Hallinto
Varainhankinta

3%

Vuonna 2019 edistimme
tyttöjen ja naisten asemaa niin
kehon koskemattomuuden kuin
toimeentulonkin osalta.

36 %

Somalimaassa koettiin historiallinen hetki, kun tyttöjen sukuelinten

Tasa-arvofoorumimme Keniassa vakinaisti

silpomisen vastainen lakiesitys sai työ-, sosiaali- ja perheministeriön

asemansa turvallisena paikkana ratkoa Kisiin ja

tuen. Etenkin vakavimman silpomisen muodon kannatus on laskussa.

Nyamiran alueiden tasa-arvohaasteita.

Keniassa hankkeisiimme osallistuneet miehet ovat muuttaneet

Nicaraguassa naiset tienasivat maatalous

näkemyksiään tyttöjen ja naisten oikeuksista ymmärrettyään, millaisia

työssämme vuonna 2019 ensimmäistä kertaa

negatiivisia vaikutuksia tyttöjen silpomisella ja naisiin kohdistuvalla

miehiä enemmän. Käsityöläisverkosto onnistui

Ulkoministeriö

väkivallalla on. Kisii-heimon kulttuuriin sopivaa vaihtoehtoista

nostamaan myynnin poliittista kriisiä edeltävälle

Lahjoitukset

siirtymäriittiä tytöstä yhteisön aikuiseksi jäseneksi kehitettiin eteenpäin.

tasolle tuotekehittelyn avulla.

Muut tuotot
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Tuotot
61 %

SUKUELINTEN SILPOMISEN LOPETTAMINEN

Tyttöjen sukuelinten
silpomista vastaan

Vuoden 2019 tuloksia Keniassa ja Somalimaassa:
Yhteensä 7 500 ihmistä osallistui silpomisen vastaisiin
tilaisuuksiin vuoden aikana.
Tieto silpomisperinteen vaaroista tavoitti yhteensä
49 000 ihmistä.

Työmme silpomisperinteen lopettamiseksi otti
edistysaskelia. Pureuduimme työssämme
väkivaltaa ylläpitäviin syihin ja vahvistimme
silpomista vastustavien ääntä Keniassa
ja Somalimaassa. Muutoksen
aikaansaaminen vaatii, että
perinteen vastustajiksi saadaan
mukaan niin miehiä, naisia,
päättäjiä, viranomaisia,
opettajia kuin lapsia.

Silpomisperinteen
takana suku
puolten välinen
epätasa-arvo

Pienten lasten vanhemmille järjestettiin
keskustelutilaisuuksia, jotta he ymmärtävät silpomisen
terveysriskit ja säästäisivät tyttönsä silpomiselta. Työstä
hyötyi yhteensä yli 16 500 lasta vuoden aikana.

Solidaarisuuden tasaarvoasiantuntija
Maria Väkiparta

Yhteensä 1 600 mielipidevaikuttajalle kerrottiin

väitteli joulukuussa

silpomisperinteen haitoista, jotta he voivat jakaa tietoa

2019 silpomista

eteenpäin yhteisöissään.

vastaan Somalimaassa

Somalimaassa tieto silpomisen vaaroista levisi viime

kampanjoivien miesten

Kuva: Nyasha Kadandara

vuonna laajalle yleisölle, kun 30 toimittajaa teki

suhtautumisesta väkivaltaan,

aiheesta tv- ja radiolähetyksiä.

sukupuolinormeihin ja tasa-arvoon.

Keniassa silpomisen riskikuukausina järjestetyille

Somalimaassa tyttöjen sukuelinten

kolmelle turvaleirille osallistui yhteensä 400 lasta.

silpominen koskettaa edelleen lähes
jokaista tyttöä. Väkiparran tulosten
perusteella miehet vastustavat

L

pääasiassa vakavinta, niin sanottua
ounais-Kenian silpomisen vastaisiin projekteihimme
osallistui viime vuonna yli 6 000 ihmistä. Heidän kaut

taan tavoitettiin lähes 40 000 ihmistä. Nyt yhä useammat
miehet, naiset, tytöt ja pojat ovat tietoisia tyttöjen suku
elinten silpomisen haitallisuudesta ja aktiivisesti mukana
kampanjoimassa perinnettä vastaan. Myös yli 800 paikallis
poliitikon, kyläpäällikön, viranomaisen ja uskonnollisen
johtajan kanssa käytiin neuvotteluja.
Pienten lasten vanhempien kanssa käydyt keskustelut
auttoivat vuoden aikana yli 12 500 kenialaislasta. Lähes
3 000 koululaista sai Keniassa koulutusta silpomisen vaaroista.
Tytöillä on koulutusohjelmien ansiosta nykyään parempi

tällaisena”, kertoo teini-ikäinen Nancy Kenian Kisiistä.
Tieto sukuelinten silpomisen vaaroista tavoitti Nancyn
ja hänen äitinsä ajoissa, ja tyttö säästyi toimenpiteeltä.
Sairaanhoitajaksi aikova Nancy aikoo tehdä kaikkensa,

jotka järjestivät maansisäisten pakolaisten kylissä vuoden aikana

faraonista silpomisen muotoa. Nuoret

480 keskustelutilaisuutta perinteen haitallisuudesta. Suurin osa

miehet eivät kuitenkaan vastusta yhtä

keskusteluista käytiin vanhempien kanssa heitä ohjeistaen ja

jyrkästi lievempiä muotoja, eivätkä

heidän ymmärrystään kasvattaen.

kyseenalaista ahtaita sukupuolinormeja

Somalimaassa tavoitimme lähes 800 keskeistä mielipidejohtajaa,

jotta silpomisperinne saadaan loppumaan.
Kisii-heimon kulttuuriin sopivaa vaihtoehtoista aikuistumis
riittiä kehitettiin eteenpäin. Uusi siirtymäriitti tytöstä naiseksi
tullaan liittämään osaksi koululaisten turvaleirejä loma
kausina, jolloin tytöt ovat suurimmassa vaarassa joutua
silvotuksi.

ja miesten valta-asemaa.

kuten uskonnollisia johtajia, kyläpäälliköitä, poliittisia päättäjiä,

Pysyviä tuloksia silpomisen vastaisessa

terveydenhuollon ammattilaisia, opiskelijoita, aktivisteja ja

työssä voidaan kuitenkin saada aikaan

toimittajia. Opiskelijat levittivät tietoa silpomisen haitallisuudesta

vain pureutumalla naisten alisteiseen

yliopistokampuksilla, sosiaalisessa mediassa sekä maan sisäisten

asemaan. Niin kauan kuin naisten

pakolaisten leireillä Buraossa ja Hargeisassa.

toimeentulo riippuu avioliitosta, eivätkä

Somalimaassa silpomisen kieltävän lain edistämisessä otettiin vuoden

naiset ole mukana päättämässä yhteis
kuntaa ohjaavista laeista ja normeista,

itseluottamus kuin aiemmin. Heillä on rohkeutta ilmaista

Tieto silpomisen haitoista levisi Somalimaassa

aikana edistysaskelia. Kattojärjestö NAFISin tuella valmisteltu lakiesitys

mielipiteensä kouluryhmissä ja eri tilaisuuksissa.

Somalimaassa silpomisen vastaiseen työhömme osallistui
vuoden aikana yli 1 500 ihmistä. Viime vuonna järjestettiin

rangaistavan teon niin vanhemmille, huoltajille, perinteisille ympäri

Tämän vuoksi Solidaarisuus parantaa

”Sukulaiset saattavat sanoa minulle, ettei minusta koskaan

leikkaajille kuin terveydenhuollon ammattilaisille. Somalimaan työ-,

kaikessa toiminnassaan naisten asemaa

sosiaali- ja perheministeriö tukee lakiesitystä, jolle haetaan nyt muiden

ja vahvistaa naisten mahdollisuuksia

ministeriöiden tukea. Solidaarisuus ja NAFIS jatkavat tapaamisia

päättää omasta elämästään ja

ministeriöiden kanssa, jotta laki hyväksytään.

kehostaan.

tule kunniallista naista silpomattomana. Olen täysin eri mieltä
heidän kanssaan. Vastaan heille aina, että arvostan itseäni

kieltää sukuelinten silpomisen kaikki muodot ja tekee silpomisesta

384 koulutustapaamista kyläkomiteoille, jotka veivät tietoa
kylissään eteenpäin. Lisäksi erillisessä silpomisen vastaisessa
komiteassa toimi 100 ovelta ovelle kiertävää naisaktivistia,
5

SOLIDAARISUUS VUOSIKERTOMUS 2019

naisten oikeudet eivät toteudu.

liittyvistä ongelmista kansalaisjärjestöjen ja viranomaisten välillä”,
kertoo Solidaarisuuden tasa-arvofoorumin ohjausryhmän puheenjohtaja Enosh Abuya.
Kisiin alueella on havaittavissa muutosta miesten asenteissa ja

Solidaarisuudesta
väkivaltaa kokevia
naisia kohtaan

halussa olla mukana lopettamassa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa.
Miehet jakavat nykyään avoimemmin kokemuksiaan ja ovat valmiita oppimaan toinen toisiltaan. Yhä useampi mies ja miesryhmä
haluaa mukaan
toimintaamme.
Hankkeisiimme osallistuneet miehet ovat
muuttaneet näkemyksiään tyttöjen ja
naisten oikeuksista
ymmärrettyään,
millaisia vaikutuksia

”Kisiin alueella on
havaittavissa muutosta
miesten asenteissa
naisiin kohdistuvaa
väkivaltaa vastaan.”

naisiin kohdistuvalla
NAISTEN ASEMAN PARANTAMINEN

Naisten oikeuksien puolesta

J

fliktien ja lähisuhdeväkivallan riski kasvaa, kun naiset saavat omia

vallan vaikutuksista naisten elämään ja väkivallattomista konfliktinratkaisukeinoista.

keskustelemaan sukupuolten välisestä tasa-arvosta, naisten

keskustelua naisten ja miesten tarpeista Kenian Kisiin ja

asemasta ja naisiin kohdistuvan väkivallan syistä.

Nyamiran alueilla. Aluehallinnon edustajat sitoutuivat

Tasa-arvofoorumilla kokoontui Kisiin ja Nyamiran alueiden

Seksuaalinen häirintä puhutti SuomiAreenassa
Teimme asennemuutostyötä SuomiAreenassa järjestämällä
keskustelutilaisuuden yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisestä urheilussa yhteistyössä Ekvalitan, Punainen kortti rasismille ja

edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa.

paikallishallintoa, kansalaisjärjestöjä, aktivisteja, tutkijoita,

”Tasa-arvofoorumi on vaikuttanut Kisiin ja Nyamiran kansa-

mediaa ja yksityisen sektorin toimijoita. Vuoden aikana ta-

laisyhteiskunnan tilaan. Se on tarjonnut väylän verkostoitu-

pahtumat keräsivät yli 750 osallistujaa.

miselle ja keskustelulle sukupuolten väliseen epätasa-arvoon

Nostimme viime vuonna
aktiivisesti tyttöjen ja naisten oikeuksia esille
herättämällä julkista keskustelua naisiin
kohdistuvasta väkivallasta ja seksuaalisesta
häirinnästä Solidaarisuudesta-kampanjalla.

päin maailmaa tahansa ja olipa sitten kyse

sukupuolirooleista, perheen toimeentulon vahvistamisesta, väki

luottamuksellisen dialogin eri toimijoiden välille ja lisäämään

tekijänä on oma puoliso.

turvassa omassa kehossaan – asuipa hän missä

Ennaltaehkäisemme väkivaltaa keskustelemalla miesten kanssa

tasa-arvofoorumin, johon kutsuttiin eri aloilta panelisteja

aikana. Usein väkivallan

tyttärilleen.

sukupuolirooleista.

Tasa-arvofoorumi on onnistunut synnyttämään avoimen ja

kokee väkivaltaa elämänsä

sa vietetylle ajalle ja haluavat antaa aikaansa poikien lisäksi myös

tuloja, päättävät niiden käytöstä ja pyristelevät irti perinteisistä

ärjestimme vuonna 2019 Lounais-Keniassa kerran kuussa

kolmas suomalaisnainen

”Jokaisella tytöllä ja naisella on oikeus elää

myös naisten toimeentuloa edistävissä hankkeissamme. Usein kon-

Naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamisessa on oleellista keskittyä edistämään
sukupuolten välistä tasa-arvoa ja naisten oikeuksien toteutumista. Tuomme eri alojen
asiantuntijat, päättäjät ja aktivistit yhteen pohtimaan naisiin kohdistuvan väkivallan
juurisyitä ja ratkaisemaan isoja kysymyksiä koskien naisten heikkoa asemaa.

maa naiselle EU:ssa, ja joka

väkivallalla on. Miehet antavat nykyään myös arvoa perheen kans-

Huomioimme ja ehkäisemme naisiin kohdistuvan väkivallan riskiä
Kuva: Meeri Koutaniemi

Suomi on toiseksi vaarallisin

sukuelinten silpomisesta, lähisuhdeväkivallasta
tai raiskauksesta”, toteaa kevään 2019
Solidaarisuudesta-kampanjasta vastannut
viestinnän asiantuntijamme Ada Bergroth.
Suomalaismiehistä joka kolmas (33 %) uskoo,
että väkivalta voi joskus olla naisen oma vika.
Tämä selvisi TNS Kantarin toteuttamasta kysely
tutkimuksesta, jonka teetimme kampanjan
yhteydessä.
”Suomalaiset olivat kyselyn perusteella
ilahduttavan yksimielisiä siitä, että naisiin
kohdistuva väkivalta on aina väärin. Asenteissa
on kuitenkin vielä kehitettävää ja ongelmasta
pitää pystyä puhumaan avoimemmin.”

På samma linje -hankkeiden sekä jalkapalloseura MusanSalaman

Solidaarisuutta riitti myös naisille ympäri

kanssa. Urheilijoiden, seurojen, toimittajien ja järjestöjen lisäksi

maailman: suurin osa (74 %) suomalaisista yhtyi

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri otti osaa vilkkaaseen

näkemykseen, että Suomen on tuettava naisiin

keskusteluun siitä, miten seksististä, rasistista ja heteronormatiivista

kohdistuvan väkivallan vastaista työtä näkyvästi

puhetta voidaan kitkeä pukukopeissa, pelikentillä ja katsomoissa.

maailmalla.

6
SOLIDAARISUUS VUOSIKERTOMUS 2019

KESTÄVÄN TOIMEENTULON TUKEMINEN

Naisiin investoiminen
kannattaa

Vuoden 2019 tuloksia Somalimaassa ja Nicaraguassa:
Yhteensä 1 300 maatilan ilmastokestävyyttä parannettiin

Naisverkostot
monelle pelastus

Nicaraguassa ja Somalimaassa.
Yhteensä 200 hehtaaria maaperää saatiin suojeltua eroosiolta
istuttamalla kasveja ja puita sekä rakentamalla tulvavalleja ja
kastelukanavia.
1 000 ihmistä sai sadevedenkeruualtaiden tai kastelu
järjestelmien ansiosta vettä viljelmilleen Somalimaassa

Edistimme pienviljelijäperheiden toimeentuloa
Somalimaassa ja Nicaraguassa. Paransimme
ruokaturvaa ja erityisesti naisten
mahdollisuuksia ansaita perheelleen
elanto. Naisten aseman parantaminen
hyödyttää koko yhteisöä. Naisyrittäjät
vievät yhteiskunnallista kehitystä
vauhdilla eteenpäin.

ja Nicaraguassa.
Somalimaassa sadevedenkeruualtaiden kasteluvesi mahdollisti
paremman sadon ja perinteisten viljelykasvien myyntitulot
kasvoivat.
Nicaraguassa toimintaamme osallistuvat maatilat työllistivät
täysipäiväisesti 180 työntekijää ja 225 kausityöntekijää.
744 yrittäjää sai tukea Somalimaassa ja Nicaraguassa.
Pohjois-Nicaraguan käsityötuotteiden tuotemyynti kasvoi 50 %
onnistuneen markkinoinnin ja tuotekehitysstrategian ansiosta.
Kuva: Nyasha Kadandara

”Somalimaassa naisten
toimeentulomahdollisuuksia rajoittavat
alhainen koulutustaso, omistusoikeuksien
puute ja kulttuuriset
käsitykset perinteisistä sukupuolirooleista”,
kertoo Solidaarisuuden kestävän toimeentulon ja yritysyhteistyön asiantuntija
Jenna Kettunen.
Somalimaassa on edelleen alueita, joilla
jopa 80 prosenttia naisista on lukutaidottomia. Solidaarisuus järjesti viime vuonna
Somalimaassa sisäisten pakolaisten
leireillä koulutuksia, joissa sataa naista

Somalimaan 100 sisäistä pakolaista oppi lukemaan,

opetettiin lukemaan, laskemaan ja kirjoit-

kirjoittamaan, laskemaan ja yrittäjyystaitoja.

tamaan, ja tämän jälkeen naiset saivat
koulutusta yrittäjyydestä.

N

aisten toimeentulon tukeminen auttaa naisia taloudelliseen itsenäisyyteen ja kasvattaa naisten asemaa yhteisön

silmissä. Voimaantunut nainen uskaltaa rohkeammin hallita
omaa elämäänsä ja osallistua päätöksentekoon.
Amina Awiyen tie kohti naisyrittäjyyttä ja laajaa verkostoa
alkoi, kun hän kuuli toisiaan auttavista naisryhmistä, jotka
lainaavat toisilleen rahaa. Aminasta ei uskoisi, että vielä
muutama vuosi sitten hän eli eristyksissä neljän seinän sisällä
eikä uskaltanut puhua julkisesti. Hänellä on nykyään oma
naisryhmä ja menestyvä pienyritys.
”Talouteni on nyt kunnossa ja voin tarjota apuani myös
ryhmän ulkopuolelle. Minulla on nykyään paljon suhteita ja

Ilmastonmuutoksen aiheuttamiin ääri-ilmiöihin sopeutumista ja ruoantuo

työtä yhdistävän työn suunnittelu.
Nicaraguassa naiset tienasivat vuonna 2019 ensimmäistä

ovat monelle naiselle pelastus - erityisesti
sisäisinä pakolaisina eläville - ja toimivat
lainarinkeinä. Ryhmän avulla naisella on

tettujen ja jalostettujen tuotteiden myynti mahdollisti sadoille

Työmme paikallisten järjestöjen kanssa piti viime vuonna sisällään maa

mahdollisuus perustaa oma pienyritys,

ihmisille kohtuullisen toimeentulon.

tilojen tuotannon järkeistämistä suunnittelun avulla, ilmastokestävien

vahvistaa asemaansa ja laajentaa elinpii-

ratkaisujen edistämistä, kuivuutta kestävien siementen ja veden saata

riään kodin ulkopuolelle.

vuuden sekä maaperän kunnon parantamista.

”Naisyrittäjiä ei arvosteta, koska he

Esimerkiksi Somalimaassa 400 viljelijää sai perheelleen tuloja seesamin

toimivat epävirallisella sektorilla esimer-

viljelyn avulla. Naisten oma kasvihuone ja siellä kasvatettujen vihannesten

kiksi halveksittuina katumyyjinä. Naiset

myynti toi säännöllisiä tuloja 40 naiselle ja heidän perheilleen. Uusi sade-

ovat kuitenkin tärkeitä perheen elättäjiä.

vedenkeruuallas mahdollisti sen, että perinteisten viljelykasvien myyntitulot

Naisyrittäjät kattavat esimerkiksi Har-

kasvoivat.

geisan kaupungissa jo yli 60 prosenttia

Somalimaassa ja Nicaraguassa yhteensä noin 200 naista sai
omia tuloja käsitöiden valmistuksen ja myynnin kautta. Nicaraguassa käsitöiden tuotemyynnin tulos tuplaantui vuodessa.

Tarjosimme ilmastokestäviä ratkaisuja
Somalimaalaiset perheet ovat pääosin riippuvaisia itse

minuun luotetaan”, Awiye kertoo.
Paransimme viime vuonna ihmisten toimeentuloa neljässä

ja kuumin sitten vuoden 1981. Loppuvuoden sateet olivat en-

käynnistettiin naisten toimeentuloa ja väkivallan vastaista

nostamme neuvontaan, kouluttamiseen ja asiantuntemuksen kehittämiseen.

kertaa miehiä enemmän maataloustyössämme. Tiloilla kasva-

tuotetusta ruoasta, jolloin satovaihtelut vaikuttavat suoraan

hankkeessa Somalimaassa ja Nicaraguassa. Keniassa

tantoa hankaloittaa asiantuntemuksen ja osaamisen puute, ja sen vuoksi pa-

Naisten itsensä perustamat naisryhmät

Tukemalla ihmisten toimeentuloa syrjäisissä ja ilmasto-olosuhteiltaan

perheiden ruokaturvaan. Somalimaassa viime kevät oli kuivin

haastavissa kylissä olemme onnistuneet rakentamaan luottamusta, jonka
turvin voimme käsitellä myös tasa-arvoon ja naisiin kohdistuvaan väkival-

nätysrankkoja ja toivat mukanaan heinäsirkkainvaasion, joka

taan, kuten silpomiseen liittyviä kysymyksiä.

tuhosi perheiden satoja.
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kaupungin verotuloista. Luomme naisille
turvaverkkoja ja verkostoja, joiden avulla
naiset voivat selvitä vaikeuksien ja kriisien
yli. Ne tuovat turvaa ja antavat rohkeutta
kehittyä yrittäjinä.”

GLOBAALIKASVATUS

KIITOS TUKIJOILLE

Globaalin oikeudenmukaisuuden
edistäminen

Kiitos, että
olet mukana



Lisäämme suomalaisten tietoa kehitysteemoista ja kutsumme ihmisiä mukaan
toimimaan kaikkien maailman tyttöjen ja naisten puolesta. Järjestimme opettajille
keskustelutilaisuuden silpomisperinteen kohtaamisesta kouluissa. Viimeinen Pisara
-pelimme parissa oppilaat eri puolilla Suomea pääsivät kokemaan, miten ilmastokriisin
kanssa eletään maailman köyhimmillä ja kuivimmilla alueilla.

T

arjoamme opettajille käytännön oppeja silpomisen

rahoittaman Frame, Voice,

käsittelyyn oppilaiden kanssa. Vuonna 2019 järjestimme

Report! -hankkeen tuella.

Suoraa puhetta tyttöjen sukuelinten silpomisesta -tilaisuuden,

Halusimme tavoittaa myös

jossa vaikuttajavapaaehtoisemme kertoivat pääkaupunki-

pääkaupunkiseudun

seudun opettajille, rehtoreille ja koulupsykologeille näkemyk-

ulkopuolella olevat

sensä, miten tyttöjen ympärileikkausperinteestä tulisi puhua

oppilaat. KOT-säätiön

Suomen kouluissa.

tuella pelistä tehtiin

Tilaisuus oli avaus Solidaarisuuden uudelle Puheeksi silpominen -hankkeelle. Silpomista harjoittavia kulttuureita tuntevat
vaikuttajavapaaehtoisemme ja terveydenhuollon ammattilaiset kiertävät oppilaitoksissa kertomassa opettajille ja muille

Mukaan liittyi lähes
900 uutta kuukausi
lahjoittajaa



piensa kanssa.
Hanketta rahoittaa Suomen kulttuurirahasto.

Oivalluksia ilmastokriisistä ja kuivuudesta
Haastoimme Viimeinen pisara -globaalikasvatuspelillämme

lähes 9 000 ihmistä


Joulukeräys tuotti



keskusteluun ja

hyödyntää peliä opetuksessa.

puolustivat kaikkein
heikoimmassa
asemassa olevia

Vuoden 2019 tuloksia
globaalikasvatuksessa:

yli 75 000 euroa


Yksityisvarain



hankinnan

silpomisen

kokonaistulos oli

vastaiseen

1 061 405 euroa

työhön





Nenäpäivä-kampanjassa Solidaarisuuden silpomisen vastainen työ ja turvaleirit
Keniassa nostettiin esille. Koko kansan mieleen painui pienen Esther-tytön
selviäminen täpärästi silpomiselta. Nenäpäivä tuotti Solidaarisuudelle 151 748 euroa.



Viimeinen pisara -pulmapeli tavoitti jopa
800 oppilasta.
Peliä pelattiin 40 kouluvierailutunnilla

Olemme täällä sinua varten.

15 eri pääkaupunkiseudun koulussa.

kuivuuteen ja ruokaturvaan liittyviä kysymyksiä. Kaukaisilta

Lähes puolet (48 %) opettajista jatkoi teemojen

tuntuvat ongelmat tulivat lähelle ja heräsivät eloon

käsittelemistä kouluvierailun jälkeen.

Pelistä kehitettiin vuonna 2019 uudet, eri ikäisille oppilaille

Vuoden 2019 aikana
Solidaarisuudelle lahjoitti

osallistuivat aktiivisesti

Kuva: Sarah Waiswa

yläkoulujen ja lukioiden oppilaita ratkomaan Somalimaan

somalimaalaisten itsensä kertomien tarinoiden kautta.







Somessa seuraajamme

jonka ansiosta opettajat



Kiitos kaikille teille, jotka omalta
osaltanne olette auttamassa
tyttöjä turvaan silpomiselta
sekä edistämässä naisten
asemaa! Työmme ei olisi
mahdollista ilman tukeanne.





lasten ja nuorten parissa työskenteleville, kuinka sensitiivinen
aihe kannattaa ottaa puheeksi tyttöjen ja heidän vanhem-





digitaalinen pdf-versio,
eri puolilla Suomea voivat



Viimeinen pisara -pelin eri versioineen on

solidaarisuus@solidaarisuus.fi

/solidaarisuus

@solidaarisuus70

010 501 2120

solidaarisuus70

@solidaarisuus70

Avoinna ma–pe 10–15

toteuttanut InsideOut Productions.

suunnatut versiot sekä opettajille tarkoitettu käsikirja EU:n
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Seuraathan jo meitä?

Tilaa uutiskirje: www.solidaarisuus.fi

MUUTOS ALKAA
SINUSTA.
www.solidaarisuus.fi

Kansainvälinen solidaarisuussäätiö sr
Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki
puh. 010 501 2120

