VUOSIKERTOMUS
2020

Sisällys

Suomi

3
Kestävä muutos syntyy yhteistyöllä
Somalimaa
5 kumppania
6 hanketta

4–5
Työmme tuloksia vuonna 2020
Toiminnanjohtajalta

6–7

Kenia
4 kumppania
5 hanketta

Nicaragua
2 kumppania
2 hanketta

Koronakriisi on tyttöjen ja naisten globaali kriisi
Koronan torjuminen asetti tytöt ja naiset vaaraan

Kestävä muutos syntyy
yhteistyöllä, paikallisesti.

8–9
Ensin muuttuvat asenteet, sen jälkeen silpomisperinteestä uskalletaan luopua
Näemme suuria muutoksia Somalimaassa

10–11
Naisen työ on arvostettua
Naisten koko potentiaali

12–13
Puoli vuosisataa #solidaarisuudesta

14–15
Kiitos tuestanne
Talous vuonna 2020

Julkaisija: Kansainvälinen solidaarisuussäätiö sr
Kannen kuva: Martha on saanut tukea naisryhmästä ja
jakanut tukea yhteisönsä naisille vaikeana koronavuonna
2020. Kuva: Solidaarisuus
Taitto: Jukka Vesterinen / Mainostoimisto Maagi

2 | SOLIDAARISUUS VUOSIKERTOMUS 2020

Work funded in part by:

Vuonna 2020 Solidaarisuudella oli käynnissä yhteensä 13 hanketta,
kolmessa maassa, 11 yhteistyök umppanin kanssa. Hankkeiden
kautta vaikutettiin 91 400 ihmisen elämään.
Kumppanit Somalimaassa:
N
 AFIS– Network against
FGM/C in Somaliland
C
 LHE - Candlelight for Environment,
Health and Education
A
 DO – Agricultural Development
Organization
S
 OYDAVO – Somaliland Youth
Development & Voluntary

Kumppanit Keniassa:
C
 ECOME
M
 anga Heart
N
 NW SACCO - North Nyamira
Women Savings and Credit

Kumppanit Nicaraguassa:
C
 OMCAVEM – Cooperative
Multisectoral Campo Verde
Madriz R.L.
M
 anos Nicas

Cooperative
B
 osinya Women Community
Based Organization, CBO

Organization
T
 aakulo Somali Community
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Poimintoja 2020 tuloksistamme

TOIMINNANJOHTAJALTA

Korona ei ole reilu tai
tasapuolinen – siksi
meidän on oltava.

+

91 400

143 %

60 %

2018

2020

ihmistä hyötyi
työstämme

...ja heistä 60 %
oli naisia

Solidaarisuuden tukemien
arvoketjujen kokonaismyynnin
arvon kasvu

10 200

2 200

1 255

ihmistä sai tietoa silpomisen
haitoista Keniassa ja
Somalimaassa

...ja 2 200 vaikuttajaa
(uskonnollista johtajaa, päällikköä,
kylänvanhinta)

Keniassa

2 630

pienviljelijää sai tukea
ilmastokestävän viljelyn
kehittämisessä

Somalimaassa

32 3 600
32 ihmisoikeuslähettilästä
tavoitti 3 600 pakolaisäitiä
suojellakseen tyttöjä silpomiselta

4 | SOLIDAARISUUS VUOSIKERTOMUS 2020

naisyrittäjää sai tukea
toimeentulonsa kehittämiseen

oppilasta tavoitettiin kouluissa

Somalimaassa

615

hauraan alueen pienviljelijää
sai käyttönsä laadukkaampia
siemeniä sadon turvaamiseksi

Naisten ja tyttöjen asema on kriisin myötä heikentynyt kaikkialla

Pandemian jälkeen on syytä entistä voimallisemmin puuttua epä-

maailmassa. Maailman talousfoorumi arvioi, että pandemia siirtää

tasa-arvon juurisyihin ja eriarvoisuutta ylläpitäviin rakenteisiin.

sukupuolten tasa-arvon toteutumista jopa usealla vuosikymmenel-

Solidaarisuus on oppinut, että muutos valtasuhteissa tapahtuu

lä. Etenkin työttömyys, palkaton hoivatyö ja lisääntynyt väkivalta

osallistaen ja vastuuttaen niin päättäjiä kuin koko yhteisöäkin.

kurjistavat naisten elämää. Pandemian haavoittamat eivät kaipaa

Hauraiden alueiden naiset on nostettava ratkaisijan rooliin: ta-

sääliä, vaan solidaarisuutta ja uusia
mahdollisuuksia.

Keniassa

2 200

Koronakriisi on tehnyt näkyväksi sen, että elämme yhteisessä maailmassa,
vahvasti toisiimme kytkeytyneinä. Vaikka virus leviää näennäisen
demokraattisesti, se on iskenyt rajuimmin kaikkein haavoittuvimpiin.

Pandemian iskettyä kehitysjärjestö-

1 000

pienviljelijälle tuotantopanoksia ja
koulutusta selviytyä koronakriisin
keskellä, heistä 880 naisia

Nicaraguassa

2020

jen ketteryys ja osaaminen joutuivat
koetukselle. Me Solidaarisuudessa
onnistuimme sopeuttamaan työtämme Keniassa, Somalimaassa ja
Nicaraguassa. Rakensimme etenkin
naisten tilannetta helpottavia turva-

sa-arvo lähtee ennen kaikkea oikeudesta

Pandemian
haavoittamat eivät
kaipaa sääliä, vaan
solidaarisuutta ja
uusia mahdollisuuksia.

toimeentuloon, omaan rahaan.
Kohti vuotta 2030 Solidaarisuus tähtää
suunnannäyttäjäksi Itä-Afrikan naisten ja
tyttöjen oikeuksien toteuttamisessa. Emme
ole tällä polulla yksin, vaan toimimme
yhdessä osaavan kumppaniverkoston ja
paikallisten vapaaehtoisten kanssa. Tällä

verkkoja, jotta yhteisöt selviytyisivät

matkalla tarvitaan nöyryyttä ja sitkeyttä.

kriisin yli. Perheenäideille tarjottiin

Kutsumme mukaan myös teitä kaikkia

koulutusta, vertaistukea ja ohjausta yrittäjyyteen.

+75 %

omaan kehoon sekä mahdollisuudesta

Tässä vuosikertomuksessa kuvataan, miten viime vuonna innovoim-

solidaarisia suomalaisia tekemään maailmasta reilumman ja
tasapuolisemman aivan kaikille.

me Kenian Kisiin alueelle tyttöjen silpomisen korvaavan siirtymäriitin,

2019

jonka avulla tytöt pysyvät yhteisön arvojen ja perinteiden piirissä

pienviljelijöiden tuotteiden
kokonaismyynnin arvon nousu
vuoden aikana

myös se, että ihmisten asenteet toiminta-alueillamme näyttävät

ilman sukuelimiin tai kehoon kajoamista. Ilahduttava uutinen on
Miia Nuikka, Solidaarisuuden toiminnanjohtaja

edelleen kääntyneen tyttöjen silpomiselle kielteisemmiksi, vaikka
korona on uhannut tyttöjen koskemattomuutta.
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Koronakriisi vaatii
uusia toimintamalleja

VUOSI 2020

Koronakriisi
on tyttöjen
ja naisten
globaali
kriisi

Koulujen ollessa suljettuna suurimman osan
vuodesta 2020 oli kehitettävä uusia keinoja
tavoittaa tytöt ja heidän vanhempansa.

Kun korona levisi itäiseen Afrikkaan vuoden 2020

Vapaaehtoisemme näyttivät voimansa

alussa, se järkytti toiminta-alueidemme ihmisten

jälleen kerran. Heillä oli merkittävä rooli tyttöjen

perusturvaa ja haastoi meidät toimimaan uudella

ja perheiden tavoittamisessa omissa kyläyhteisöissään.

tavalla. Oli kehitettävä nopeasti uusia ratkaisuja

Silpomisen haitoista puhuminen yhdistettiin ajankohtaiseen

ihmisten tavoittamiseksi riskeeraamatta heidän ja

koronatietoon.

hanketyöntekijöiden turvallisuutta.
Koronan torjumiseksi käyttöön otetut rajoitukset
vaikuttivat erityisen paljon naisiin. Samat keinot, jotka

Kenialaiset kumppanimme testasivat uusia
digitaalisia ratkaisuja tavoittaakseen
tytöt. Naisiin kohdistuvasta väkivallasta,
Koronapandemia on paljastanut kuinka haavoittuvassa

ja joutuivat epätoivoiseen asemaan. Köyhyyden ja väkivallan

asemassa naiset ja tytöt edelleen ovat globaalisti.

kytkös on tullut pandemian aikana kirkaana esille.

“Pandemialla on tuhoisat vaikutukset naisille ja tytöille.
Pandemian vaikutukset paljastavat kuinka syvälle poliittisiin,
sosiaalisiin ja taloudellisiin järjestelmiin sukupuolten epätasaarvo on pesiytynyt”, muotoili YK:n pääsihteeri António
Guterres puheessaan alkuvuodesta 2021.

Kohti toivoa
naisten aseman kapeneminen ei ole yksinomaan kehittyvien
maiden ilmiö. Solidaarisuuden työtä naisten ja tyttöjen
hyväksi on jatkettu koronavuoden ajan uudistuneella

uhka ovat kasvaneet huolestuttavasti. Haitalliset perinteet,

sinnikkyydellä.

pandemiarajoitusten myötä.

Avainasemassa ovat paikalliset kumppanit, jotka ovat
kehittäneet uusia toimintamalleja tavoittaakseen haavoittuvat

Solidaarisuuden toiminta-alueilla Keniassa ja Somalimaassa

tytöt ja naiset, ja auttaakseen yhteisöjä terveyskriisin ja

naisten sekä tyttöjen hauras asema on tullut kipeällä tavalla

taloudellisten haasteiden puristuksessa.

selväksi koronavuoden 2020 aikana. Molemmissa maissa
ensimmäiset koronatapaukset tulivat ilmi maaliskuussa 2020.
Koulujen sulkeminen ja liikkumis- sekä kokoontumisrajoitukset
ovat sulkeneet tyttöjä ja naisia pahimmassa tapauksessa
väkivaltaisiin koteihin.
Tyttöjen sukuelinten silpomiset lisääntyivät hälyyttävästi ja
Somalimaassa perinteiset leikkaajat kulkivat ovelta ovelle
tarjoten palveluitaan. Paine naittaa tytöt kasvoi taloudellisten
kriisien myötä. Monet perheistä menettivät toimeentulonsa
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tyttöjen sukuelinten silpomisesta ja
koronalta suojatutumisesta puhuttiin ihmisille

haavoittuvassa asemassa olevia naisia. Epävarmuus
ja huoli ovat lisänneet lähisuhdeväkivaltaa perheissä.
liikkuminen oli muiltakin osin rajoitettua erityisesti
Keniassa, jossa oli tiukat ulkonaliikkumiskiellot.
Merkit tyttöjen sukuelinten silpomisen kasvusta ovat
aiheuttaneet erityistä huolta.

Somalimaassa 100 vapaaehtoisen naisen
ryhmä jatkoi kampanjointia tyttöjen
sukuelinten silpomisen lopettamiseksi
yhteisöissään Buraon ympäristössä.
He kiersivät ovelta ovelle ja järjestivät
koronaturvallisesti tapaamisia sekä koulutuksia,
joissa muistutettiin silpomisen haitallisuudesta.
Kun raiskaustapaukset kasvoivat Buraossa huolestuttavasti,

naisten ja perheiden elinolosuhteita koronapandemian

mielenosoituksen väkivaltaa vastaan.

keskellä samalla tukien naisten oikeuksien toteutumista ja

Olen ylpeä tavasta, jolla Solidaarisuuden työntekijät
ja kumppanit ovat löytäneet uusia ratkaisuja
auttaakseen yhteisöissään maailmaa ravisuttaneen
kriisin keskellä.
Uudet digitaaliset keinot levittää tietoa massatekstija interaktiivisilla ääniviesteillä, videoilla ja
sosiaalisen median avulla ovat mahdollistaneet
yhteisöjen tavoittamisen pandemian keskellä. Lisäksi
suojavälineiden jakelu, pienten maatalousyrittäjien
tukeminen ja vapaaehtoisten sinnikäs jalkautuminen
syrjäisimpiinkin yhteisöihin on

levittäen sanaa sukuelinten silpomisen haitallisuudesta.

tuottanut pelottomia ratkaisuja.

Kokonaisuutena Solidaarisuus onnistui jatkamaan työtään

aiheuttama inhimillinen hätä ollut raastavaa.

kotona. Tulojen menetykset järisyttivät jo valmiiksi

videoanimaatioilla ja WhatsApp-viestityksillä.

naiset järjestivät laajaa kannatusta saaneen rauhanomaisen

pandemia ei suoraan vaikuttanut työmme tuloksiin, on sen

väkivallalle heidän viettäessään enemmän aikaa

Kun koulut sulkeutuivat, tytöt jäivät koteihin ja

Olemme vuoden 2020 aikana keskittyneet parantamaan

sopeutuen uuden tilanteen luomiin haasteisiin. Vaikka

suojaavat ihmisiä virukselta, altistavat naiset ja tytöt

Facebook Live -lähetyksissä, massatekstiviesteillä,

Korona on läpivalaissut yhteiskunnat kautta maailman ja

Erityisesti naisten köyhyys ja naisiin kohdistuvan väkivallan
kuten tyttöjen sukuelinten silpominen, ovat vahvistuneet

Koronan torjuminen
asetti tytöt ja naiset
vaaraan

Keniassa 880 naista sai tukea ja
välineitä ylläpitääkseen ruoantuotantoa

Robert Salin
Ohjelmajohtaja

koronapandemian aikana.
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Näemme suuria
muutoksia
Somalimaassa

Tytön matka silpomattomaksi
naiseksi
Vaihtoehtoinen siirtymäriitti (Alternative Rites of Passage, ARP) on yksi
harvoista silpomista ehkäisevistä
strategioista,

Työskentelemme hauraissa yhteisöissä, joissa

jonka toimivuudesta on kiistatonta

olemme nähneet koronapandemian tuhoisat

näyttöä. Vaihtoehtoinen siirtymäriitti toimii

vaikutukset.

lähinnä niissä yhteisöissä, joissa silpominen näh-

Sisäisten pakolaisten leireillä tilanne on ollut

dään kollektiivisena siirtymäriittinä tytöstä naiseksi. Lyödäkseen läpi

SILPOMATON

vaihtoehtoinen riitti edellyttää myös yhteisön, etenkin arvojohtajien

Ensin muuttuvat asenteet, sen
jälkeen silpomisperinteestä
uskalletaan luopua

laajamittaista osallistamista sen suunnitteluun ja toteutukseen.
vaihtoehtoisen siirtymäriitin Kenian turvaleirien yhteydessä.

kun vanhemmat ja lapset ovat suljettuina ahtaisiin

Vaihtoehtoisesta riitistä tehty käsikirja pitää sisällään tärkeitä

majoihin.

asioita mm. Abagusii-kulttuurista, murrosikäisen kehonmuutoksista,

Naisten tulonmenetys on ollut perheille iso isku.

Leirit huipentuvat yhteiseen seremoniaan,
silpomisen haitoista on lisääntynyt merkittävästi. Vaikka yhä

koronan aikana kuitenkin lisääntynyt niin Somalimaassa kuin

useampi vanhempi haluaa jättää silpomisperinteen taakseen,

Keniassakin.

on korona-aika lisännyt silpomisia.

Kokoontumis- ja liikkumisrajoitukset ovat paitsi sulkeneet

Vanhemmat ovat avainasemassa silpomisperinteen

tyttöjä kotiin myös vaikeuttaneet heidän tavoittamistaan

lopettamisessa, mutta muutosta ei saada aikaiseksi, ellei sitä

Solidaarisuuden työllä.

koeta yhteisössä lapsen edun mukaiseksi. Sosiaalinen paine

Siksi kumppanimme erityisesti Keniassa uudistivat nopeasti

jatkaa perinnettä hellittää, kun yhteisön vaikutusvaltaiset

lähestymistään hyödyntäen Facebook-livelähetyksiä, sosiaa

henkilöt alkavat puhua julkisesti silpomista vastaan. Tietoi

lisessa mediassa levitettäviä videoita ja suoria yhteydenottoja

suuden lisääntyminen on ensimmäinen askel, jonka jälkeen

muun muassa tekstiviesteillä ja WhatsAppin kautta.

moni vanhempi alkaa nähdä perinteen toisessa valossa.

suljettuina. Pelkkä vedenhakumatka on heille
vaarallinen. Lähisuhdeväkivalta on lisääntynyt,

koskemattomuudesta ja itsetunnosta.

Siinä missä asenteet muuttuvat parempaan, on silpomisriski

tekemään raskaita kotitöitä koulujen ollessa

Solidaarisuus otti vuonna 2020 käyttöön ensimmäistä kertaa

lisääntymisterveydestä, väkivallasta,

Somalimaalaisten vanhempien tietoisuus sukuelinten

erityisen turvaton tytöille. Tytöt ovat joutuneet

jossa osallistujat ’sertifioidaan’ muutos
lähettiläiksi ja heidän vanhempansa,
kylänvanhimmat ja muut paikallisjohtajat
sitoutuvat säästämään tytöt silpomiselta.
Vuonna 2020 koronapandemia pakotti
kumppanimme perumaan turvaleirit
koulusulkujen vuoksi. Pystyimme loppu
vuodesta kuitenkin järjestämään kaksi
leiriä, joissa vaihtoehtoinen siirtymäriitti
otettiin käyttöön.

Mikä
vaihtoehtoinen
siirtymäriitti?
Vaihtoehtoinen
siirtymäriitti pyrkii
välittämään (esi-)
puberteetti-ikäisille
tytöille yhteisön
tärkeänä pitämiä
arvoja ja perinteitä,
lauluja ja tansseja,
ilman sukuelimiin
tai muuhun kehoon
kajoamista.

Myös tämä on vaikuttanut väkivallan lisääntymiseen,
kun perheiden hätä on kasvanut.
Koronapandemia on lisännyt tyttöjen sukuelinten
silpomisia. Olemme auttaneet useita syrjäisten
kylien tyttöjä, jotka ovat leikkauksen myötä joutuneet
kiireesti sairaalaan verenvuodon vuoksi. Silpojat ovat
perinteisesti naisia ja tiukka taloudellinen tilanne
onkin ajanut silpojat kiertämään ovelta ovelle.
Tämä kaiken keskellä päättäväisyytemme on
kasvanut. Näemme suuria muutoksia vanhempien
asenteissa silpomista kohtaan: silpominen
nähdään yhä kielteisemmässä valossa.
Me jatkamme yhteisömme
mobilisointia suojelemaan tyttöjä ja
vahvistamaan naisia.

Vanhempien tietoisuus ja asenteet
silpomista vastaan vahvistuivat
Somalimaassa Solidaarisuuden
hankealueilla
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72%
2019

87%

2020

Vanhemmat, joilla on tietoa ja
oikeanlaiset asenteet silpomisen
lopettamiseksi

17%
0%

2018

2020

Vanhemmat, jotka kannattavat
nollatoleranssia silpomiselle

Keniassa

Amina Hamuun

Amina

NAFIS Network – Solidaarisuuden

170

tyttöä pääsi silpomiselta
turvaan kahdelle turvaleirille,
koronaturvallisesti.

kumppanijärjestö
Amuun Qawdhan
Candlelight for Health and
Education – Solidaarisuuden
kumppanijärjestö

Amuun
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Kuvassa: Kenialaisen Marthan toimeentulolta ja elämältä
putosi pohja, kun mies vuokrasi perheen maat pois
vaimoltaan salassa. Mies otti rahat ja katosi. Marthalle
jäi vain pieni pala maata. Nykyään Martha on jäsen
Bosinyan naisryhmässä, jonka toimintaa Solidaarisuus

ruoan perheiden pöytään. Naiset
maksavat koulumaksut ja lääkärikulut, varmistavat että lapsilla on

ja vahvistaakseen heidän asemaansa yhteisössä.

ruokaa ja vaatteita. Nämä naiset

viljelyssään pystypuutarhaa, jonka avulla satoa pystytään

Naisen työ on
arvostettua

Naiset tuovat täällä maaseudulla

tukee parantaakseen naisten toimeentuloa, osaamista
Koulutuksen myötä Martha on opetellut hyödyntämään
KESTÄVÄN TOIMEENTULON TUKEMINEN

Naisten koko
potentiaali

istuvat päivät pitkät toreilla ja tien
vierustoilla myymässä tuotteitaan.
Voittoja tästä työstä on vaikea

kasvattamaan tehokkaasti pienessä tilassa. Hän kokee,

saada.   

ettei olisi nyt tässä ilman naisryhmää. Tuki on ollut

Olen nähnyt vuoden aikana,

taloudellista, sosiaalista ja henkistä.

kuinka naiset ovat saaneet toivoa.

Kuva: Solidaarisuus

kasvanut ruoan tuotanto ja uudet

Toivoa ovat tuoneet uudet taidot,
ostajat. Toivo auttaa sopeutumaan kriiseihin kuten koronaan
ja ilmastonmuutokseen. Naisten
keskinäinen tuki on äärimmäisen
arvokasta, kun he kouluttavat

Lähes 70 % Solidaarisuuden tukemista yrittäjistä on naisia.

Somalimaan maatalousvaltaisissa yhteisöissä naisten

Jopa 97 % Solidaarisuuden työstä

Solidaarisuus kasvatti yli 1250 naisyrittäjän osaamista

itsenäinen asema yrittäjinä on nostanut heitä johtotehtäviin.

hyötyvistä naisista Nyamirassa kertoi

Somalimaan kulkusirkkaepidemia

Keniassa, Somalimaassa ja Nicaraguassa. Naiset saivat

Naisten lisääntynyt taloudellinen toiminta ja omat tulot

kokeneensa lähisuhdeväkivaltaa

laadukkaita tuotantopanoksia, viljelivät tuottavampia kasveja

vaikuttavat naisten omakuvaan sekä yhteisöjen käsityksiin

viimeiseen vuoden aikana.

uusilla tavoilla ja lisäsivät rahoitustaan. Tuotteiden arvoa

naisten roolista.

Solidaarisuus tuki Somalimaan
Togdheerissä kulkusirkkaepidemiaan
varautumista ja sirkkojen hävitystä,
minkä seurauksena noin 40 % sato
potentiaalista saatiin pelastettua.

kasvatimme tuotekehittelyllä.

Nicaraguassa tulokset ovat olleet

Keniassa naisyrittäjien haasteena on tukiverkostojen puute.

innostavia, vaikka koronapandemia

Koronapandemian vaikutukset näkyvät naisten ja sitä kautta

Siksi Solidaarisuus on tukenut naisten verkostoitumista

on vaikuttanut käsityöläisten

perheiden toimeentulossa, mutta edistysaskeleita on vuoden

paikallisten asiantuntijoiden ja yritysten kanssa. Naisten

tuotteiden markkinoillepääsyyn.

aikana otettu.  

kokema väkivalta on koko yhteisön kehitykselle haaste.

Naisten tulotaso on saavuttanut
miesten tulotason ja naisten työtä
arvostetaan. Suurin osa työhömme

Keniassa

osallistuneista maanviljelijänaisista ja
-miehistä ovat nousseet köyhyydestä.

200

Somalimaan sisäistä pakolaisnaista oppi
lukemaan, kirjoittamaan ja johtamaan
pienimuotoista liiketoimintaa.
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1 000

pienviljelijälle tuotantopanoksia ja
koulutusta selviytyä koronakriisin
keskellä, heistä 880 naisia

He ansaitsevat työllään palkkaa,
joka kattaa perheen perustarpeiden
lisäksi pienimuotoisen säästämisen.
Erityisesti naisten taloudellinen asema

toisiaan uusissa taidoissa.
Haasteiden edessä naisten on
ymmärrettävä oma potentiaalinsa ja heille on annettava tietoja
ja taitoja selviytyä yllättävissä
tilanteissa. Olen iloinen siitä, että
pystyimme koronapandemian
aikana tukemaan 1000 paikallista

Sukupuolten tasa-arvon
puolesta
Ulkopuolisen arvioinnin mukaan
Kisiissä järjestettävä Muungano
Gender Forum on lisännyt toimijoiden
välistä yhteistyötä ja tietoisuutta
sukupuolten tasa-arvosta ja
naisten oikeuksista paikallisten
avaintoimijoiden keskuudessa.

maanviljelijää ja auttamaan heitä
selviytymään kriisistä.
Mokaya Omweri
Projekti
työntekijä,
Kisii

on kohonnut.
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”Olen saanut olla puoli
vuosisataa mukana
työssä tyttöjen ja naisten
oikeuksien puolesta. Tällä
työllä on suuri vaikutus
koko yhteiskunnan
hyvinvointiin. Lupaan olla
mukana myös jatkossa.”

”Olen työskennellyt

”Olen auttanut yhteisöni

klaanipäälliköiden ja

naisia ja nuorisoa

vankasti silpomista

ymmärtämään heidän

kannattavien kanssa

roolinsa naisiin

saadakseni heidät puolel

kohdistuvan väkivallan

lemme kampanjoimaan

lopettamiseksi.”

silpomista vastaan.”

- Azenath Okwema

- Tarja Halonen

- Bernard Oseko

SOLIDAARISUUS ON YHTEINEN ARVO

”Toimin Solidaarisuuden

Puoli vuosisataa
#solidaarisuudesta

kuukausilahjoittajana,
jotta tyttöjen ja naisten
oikeudet toteutuisivat
paremmin.”
- Aino Lapinoja

Jo 50 vuotta Solidaarisuus on tehnyt työtä tyttöjen,
naisten ja kaikkein haavoittuvammassa asemassa

”Olen puolustanut

olevien ihmisten rinnalla eri puolilla maailmaa.

tyttöjen ja naisten

Solidaarisuus näkyy ennen kaikkea ihmisissä,
jotka haluavat tulla yhteen ratkaisemaan
ongelmia, kantamaan vastuuta toisistaan ja
kulkemaan rinnalla vaikeinakin aikoina.

”Olen tehnyt
kokonaisvaltaista
vaikuttamistyötä ja

oikeutta elää turvassa

vahvistanut tietoisuutta,

omassa kehossaan ilman

jotta naisiin kohdistuva

pelkoa väkivallasta.”

väkivalta ja silpominen
saadaan loppumaan.”

- Minka Kuustonen

- Walter Mounde

50-vuotisjuhlavuonna tärkeäksi nousivat ihmiset, jotka toimivat
jatkuvasti solidaarisemman maailman puolesta eri puolilla
maailmaa. Halusimme kutsua heidät yhteen kertomaan, mitä he
ovat tehneet solidaarisuudesta tyttöjä ja naisia kohtaan, ja mitä
solidaarisuus heille merkitsee.
Yhteen kokoontui ihmisiä eri puolilta maailmaa. Suomessa
tunnettuja nimiä olivat mm. Meeri Koutaniemi, Sanna Marin,
Minka Kuustonen, Iina Kuustonen, Kaj Kunnas, Anna Salmi
ja Tarja Halonen. Somalimaasta, Keniasta ja Nicaraguasta

”Jokaisella tytöllä
on oikeus omaan
koskemattomuuteen
ja tämän puolesta me
taistelemme.”
- Iina Kuustonen

kuulimme kumppaneita, ystäviä ja työstämme tukea saaneita.
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Työmme ei olisi mahdollista
ilman tukeanne

MIELIPIDEVAIKUTTAJAT MUKANA PUOLUSTAMASSA TYTTÖJEN OIKEUKSIA:

“Jos vain pystyn auttamaan,
teen sen mielelläni”

Kiitos teille, jotka olette vaikeinakin aikoina mukana
auttamassa tyttöjä turvaan silpomiselta sekä
edistämässä naisten asemaa.

Mielipidevaikuttajat olivat mukana levittämässä
tietoa silpomisperinteestä sosiaalisessa mediassa ja
vaikuttamassa siihen, että silpomisen vastaiseen työhön
saatiin mukaan uusia tukijoita ja seuraajia.
Valtavan iso kiitos teille vaikuttajille, jotka käytitte aikaanne

:
va
Sa

Yli 15 000 ihmistä seuraa

yli 70 000 euroa silpomisen

Solidaarisuutta sosiaalisessa

työhön tyttöjen ja naisten hyväksi

vastaiseen työhön

mediassa. Tule mukaan!

Nenäpäivän kampanjaan osallistui ennätysmäärä lahjoittajia!

kuukausilahjoittajaa

Solidaarisuuden osuus keräyksestä, 258 480 euroa, käytetään

m

naisten oikeuksien puolustamiseksi!

Lahjoititte joulukeräyksessä

Mukana on jo 4300

Ku

ja annoitte omat kasvonne tärkeälle työlle tyttöjen ja

Vuoden 2020 aikana yli 8000
ihmistä lahjoitti Solidaarisuuden

sen
Jam

Viime vuonna hyvän asian puolesta puhuivat mm.
Sara Parikka, Johanna Puhakka, Tuija Pehkonen,

silpomisen vastaiseen työhön ja perheiden ruokaturvan

Varainhankinnan kokonais-

parantamiseen.

tulos oli 987 963 €

Hanna Sumari, Pupulandian Jenni Rotonen, Stella
Harasek, Perjantain parhaat, Viena K., Riikka
Riikonen, Kiira Halenius, Anne Melender ja Mona
Visuri.

Sara Parikka

Talous vuonna 2020

Kysyin Sara Parikalta, mikä motivoi häntä olemaan
palkkiotta mukana Silpomaton-kampanjassa kerta toisensa
jälkeen:

11 %

12 %

“Minulle on tärkeää olla mukana, koska aihe on niin järkyttävä ja koskettava, etenkin
pienten tyttöjen äitinä. Minun on vaikea ymmärtää, miksi silpomista edelleen
tapahtuu ja jos vain mitenkään pystyn omalla työlläni auttamaan niin teen sen

12 %

mielelläni.”

Kulut

Kiitos Sara! Sinun ja muiden vaikuttajien kautta tieto leviää sadoilletuhansille
suomalaisille ja se auttaa meitä kulkemaan kohti yhteistä tavoitetta

29 %

eli kohti maailmaa, jossa yhtäkään tyttöä ei enää silvota.

Ada Bergroth
Viestinnän asiantuntija
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Tuotot
59 %

Ohjelmatyö

76 %

Ulkoministeriö

Varainhankinta

Lahjoitukset

Hallinto

Muut tuotot
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MUUTOS
ALKAA
SINUSTA.
www.solidaarisuus.fi

Seuraathan jo meitä?
/solidaarisuus

@solidaarisuus70

solidaarisuus70

@solidaarisuus70

Tilaa uutiskirje: www.solidaarisuus.fi

Kansainvälinen solidaarisuussäätiö sr
Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki
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