Sopimuskohderaportti 2/2017
BO702 Kaivosalueiden lasten tuki

Kaivosalueiden lasten tuki, Bolivia
Kumppani: Centro de Promoción Minera (CEPROMIN)
Hankkeen kuvaus:
Lapsityöläiset ovat yksi haavoittuvimmista väestönosista Boliviassa. Maassa on arvioiden mukaan jo noin
miljoona lapsityöläistä, noin 9 % koko maan 11 miljoonasta asukkaasta. Lisäksi maassa on yli puoli
miljoonaa orpoa tai hylättyä lasta. Suuri osa työtätekevistä lapsista ja nuorista elää kaivosalueilla, joissa
köyhyys kulminoituu sairauksiin ja sosiaalisiin ongelmiin. Esimerkiksi lapsikuolleisuus on Potosín
kaivosmaakunnassa maan korkein: yli sata lasta tuhannesta kuolee ennen viidettä ikävuottaan. Hankkeella
tuetaan kaivosalueiden työtätekevien ja haavoittuvien lasten ja nuorten ammatillista koulutusta ja
vahvistetaan heidän itsetuntoaan sekä valmiuksiaan puolustaa ja edistää oikeuksiaan. Lapset ja nuoret
työskentelevät tällä hetkellä mm. kengänkiillottajina, katukaupustelijoina, aputyövoimana kaivoksissa ja
erilaisissa työpajoissa. Heidän koulunkäyntimahdollisuuksiaan parannetaan ja opettajien tietoisuutta lasten
erityisongelmista lisätään. Näillä lapsityöläisillä on myös oma järjestö, jonka kautta he pyrkivät parantaa
asemaansa paikallisesti ja kansallisella tasolla. Lapsille ja nuorille annetaan elämäntaito- ja
johtajuuskoulutusta, jotta he osaavat toimia ja vahvistaa oikeuksiaan. Lisäksi kehitetään lasten
toimintakeskus Casa NAT´S:ia ja järjestetään lapsille vapaa-ajantoimintaa ja virkistysmahdollisuuksia.
Heidän perheilleen järjestetään
keskustelutilaisuuksia, joissa
käsitellään mm.
perheväkivallan vähentämistä
ja muita tärkeitä teemoja.
Hankkeessa ovat mukana myös
Uncíassa sijaitsevien kahden
orpokodin lapset ja nuoret,
jotka osallistuvat elämäntaitoja ammatilliseen koulutukseen.
Hankealueita ovat Potosín
kaivosmaakunnassa sijaitsevat
Llallagua, Uncía ja Siglo XX.
Hankkeeseen osallistuu noin
250 lasta ja heidän perheensä.
Alueella arvioidaan olevan
noin 800 työtätekevää
alaikäistä lasta ja nuorta, joten
hanke kattaa heistä noin 28%.
Kokkikurssilaisia

Toiminta ja tulokset raportointiaikana 7-12/2017:
Nykyinen hankekausi on päättymässä ja suuri osa vuoden toisen puoliskon ajasta meni uuden
hankesuunnitelman laatimiseen. Meillä on onneksi hyvin pätevät ja motivoituneet työntekijät,
hankekoordinaattorimme Hector ja promoottorimme Patricia, jotka kaiken muun toiminnan ohella
puursivat uusien lomakkeidemme parissa joulukuuhun saakka.
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Vuoden toinen puolisko oli hankkeessa muutenkin kiireistä aikaa. Mukana oli 148 lasta ja nuorta,
63 tyttöä ja 85 poikaa; suurin osa heistä on työssä, vaikka lähes kaikki käyvät myös koulua ja saavat
tukea vaikeimpiin aineisiin. Myös orpokotien lapset ja nuoret jatkoivat hankkeessa, vaikka näiden
”kotien” johtajat ovatkin jostain syystä välillä nihkeitä päästämään lapsia mukaan toimintaan.
Erilaisia kursseja ja aktiviteetteja oli paljon, mutta suurin paino oli edelleen ammattiin valmistavilla
2-viikkoisilla kursseilla. Kursseja pidettiin loppuvuodesta viisi, ja niiden teemat ovat pysyneet
suurin piirtein samoina kuin aikaisemmin myös tämän hankekauden viimeisenä vuotena.
Seuraavassa listassa ovat kaikki kurssit ja niiden osanottajamäärät; yhteensä kurssitettuja oli 80 (48
tyttöä, 32 poikaa).

Kännykänkorjausta oppimassa

•
•
•
•
•

leipurikurssi I (peruskurssi): 20
osallistujaa (15 tyttöä, 5 poikaa)
leipurikurssi II (jatkokurssi): 15
osallistujaa (14 tyttöä, 1 poika)
koruntekokurssi (jatkokurssi):
15 osallistujaa (8 tyttöä, 7
poikaa)
kännykänkorjauskurssi: 15
osallistujaa (1 tyttö, 14 poikaa)
gastronomiakurssi: 15
osallistujaa (10 tyttöä, 5 poikaa)

Lisäksi työtätekevien lasten ja nuorten johtajuuskurssilla oli 26 osallistujaa, joista 10 tyttöä ja 16
poikaa. Näillä kursseilla paino on siinä, että lapset ja nuoret osaisivat pitää puolensa ja tuntisivat
oikeutensa. Boliviassa lainsäädäntö suorastaan edistää lapsityötä, mutta siinä on myös työn laatua
koskevia rajoituksia jotka lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa on tunnettava. Lasten ja
nuorten oma paikallinen järjestö MOLDNAT´s pitää heidän puoliaan sitä tehokkaammin, mitä
paremmin he tuntevat oikeutensa.
Virkistystoiminnan keskiössä oli marraskuussa järjestetty suuri urheilukilpailu, johon osallistui 84
lasta ja nuorta. Lokakuussa lapsille tarjottiin myös päiväretki, joka on näille lapsille hyvin
harvinainen tapahtuma. Sille pääsi mukaan 57 tyttöä ja poikaa – kaikki eivät voi töidensä takia
lähteä päiväksi pois kaupungista. Muina aikoina lasten oman talon Casa NAT´sin ”urheilukenttä” –
kuoppainen kenttänä käytetty maapalsta – on kovassa käytössä.
Terveiset ja kiitokset tukijoille:
Kaikki on nyt kunnossa uuden hankekauden aloittamiseksi! Olemme äärettömän kiitollisia siitä, että
jatkatte tukeanne Bolivian lapsille ja nuorille – heidän lapsuutensa on kovaa työntekoa varsinkin
kaivoksissa, joiden järkyttäviä työoloja emme osaa edes kuvitella. Toivon, että ainakin osa teistä
näki Nenäpäivänä näytetyt videonpätkät hankkeestamme; uutisankkuri Piia Pasanen laskeutui
kaivokseen eikä tule unohtamaan sitä kokemusta ikinä. Lämmin kiitos teille ja kuulumisiin uuden
kauden merkeissä!
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Virkistyspäivä

Mukana
jalkapallokilpailussa

Johtajuuskoulutuksessa
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