
Kiina

Kirkot toimivat ja kulkevat ihmisten rinnalla
Kiinalaisten arvojen korostaminen ja lännen näkeminen vihollisena on lisääntynyt. Uskontojen
kiinalaistamista pyritään edistämään. Esimerkiksi seksuaalivähemmistöihin liittyvät kysymykset on nyt
nähty länsimaisena hapatuksena, jonka vuoksi ko. järjestöt ovat joutuneet ahtaalle tai lakkautetuksi. Me too -
kampanja on edistynyt Kiinassa, mutta toisaalta naisjärjestöjä on lakkautettu.

Pandemia vaikutti yhä kaikkeen työhön. Kiinassa pieniinkin virusmääriin reagoidaan voimakkailla
sulkutoimenpiteillä. Kirkko on kuitenkin voinut auttaa mm. jakamalla ruokaa ja muita varusteita. Vaikka
matkustaminen Kiinaan mahdollistuisi, sulkutilat ja karanteenit ovat merkittävä riski: jos matkustat
esimerkiksi junassa, joudut karanteeniin, jos yhdellä matkustajalla on ollut korona.

Uskonnollisten toimijoiden vapaus kaventui entisestään. Kiina julisti 21.12.2020 uuden lain, jossa valvotaan
internetiä välineenä levittää ja opettaa uskontoa, sekä kerätä varoja. Vain kiinalaiset rekisteröityneet toimijat
voivat käyttää internetiä välineenä sekä kerätä varoja. Kirkot voivat tehdä esimerkiksi sosiaalityötä
perustamalla ja rekisteröimällä sosiaalityötä tekevän järjestön. Lähetysseura toimii vain rekisteröityjen ja
laillisten kumppanien kanssa, joten tällä ei pitäisi olla vaikutusta meidän työllemme.

Kiina jatkoi hiv- ja aids-työn, sekä vanhustyön että kirkkojen tekemän katastrofityön tukemista. Kirkot
tekivät myös perhetyötä, eli perheneuvontaa, jonka sisällä oli mahdollista käsitellä vaikeampiakin aiheita
kuten lähisuhdeväkivaltaa.

Kiinan kristillisen neuvoston kautta Lähetysseura tukee diakoniatyön kehittämistä muun muassa
kouluttamalla vapaaehtoisia hiv- ja aids-työhön. Amity Foundation on Kiinan vaikuttavimpia sosiaali- ja
diakoniatyön pioneereja, jonka kanssa Lähetysseura tekee yhteistyötä erityisesti lasten parissa.

Koronatyöntekijöitä. Kuva: Amity Foundation
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Parannamme syrjittyjen lasten hyvinvointia Kiinassa
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110 lapsen ja nuoren hyvinvointi parani, heistä 65 oli tyttöjä.

34 maaseudun opettajaa sai koulutusta lasten terveellisen kehityksen tukemisesta.

1 000 lasten huoltajaa, isovanhempaa ja laitosten henkilökuntaa hyötyi välillisesti
koulutuksista.

Taakse jätetyt lapset saivat huomiota yhteisöissään

Taakse jätetyille eli vanhemmistaan erossa asuville lapsille ja heidän huoltajilleen tarjottiin mahdollisuus
osallistua sosiaaliseen toimintaan, joka rikkoi heidän suljetun elinympäristönsä ja rakensi heidän tietojaan ja
kykyjään toimia yhteiskunnassa. Ennen toiminnan toteuttamista järjestettiin kotikäyntejä, jossa selvitettiin
perheiden todellisia tarpeita. Vierailujen kautta myös yhteisö sai tietää näistä lapsista ja alkoi kiinnittää
heihin enemmän huomiota. He ymmärtävät nyt lapsia enemmän ja pitävät heistä paremmin huolta. Lisäksi
hanke sai Hengnanin läänin nuorisoliiton komitean suuren huomion ja sen apulaissihteeri osallistui jokaiseen
aktiviteettiin.

Järjestettiin kolmen päivän koulutus, jossa oli mukana maaseudun opettajia, rehtori ja vapaaehtoisia.
Koulutuksen ensimmäisen osassa teema oli opettajien onnellisuuden parantaminen ja taakse jätettyjen lasten
terveellisen kehityksen tukeminen keskittyen taakse jätettyjen lasten psyykkiseen terveyteen sekä maaseudun
opettajien ja taakse jätettyjen lasten väliseen vuorovaikutukseen. Toisessa osassa käsiteltiin opetustaitoja ja
lasten taitojen tukemista. Opettajat soveltavat oppimaansa omassa opetuksessaan.

Maaseudun opettajat olivat erittäin innostuneita ja vaikuttuneita oppimastaan ja ovat kehittyneet opettajina.
Opettajat kirjoittivat koulutuksen jälkeen aktiivisesti artikkeleita ja mainostivat niitä omissa medioissaan,
minkä ansiosta taakse jätetyt lapset saivat entistä enemmän huomiota.

Jokaisen aktiviteetin päätyttyä julkaistaisiin artikkeli paikallisessa mediassa. Tämän toivotaan kiinnittävän
viranomaisten huomion näihin lapsiin ja mahdollistavan positiivisen muutoksen poliittisiin käytänteisiin.

Taakse jätettyjä lapsia ja huoltajia on
autettu ymmärtämään ja käsittelemään
perhemuutosten ja parisuhteen muutosten
aiheuttamaa painetta. Huoltajat ja lapset
tulevat paremmin toimeen ja he ovat
sopeutuneet paremmin perheen
muuttuneeseen tilanteeseen. Huoltajat
ymmärtävät lasten oikeudet ja heillä on
taitoja käsitellä kriisitilanteita.

Taakse jätetyt lapset oppivat hyviä
tapoja ja itseluottamusta sekä
rakentamaan unelmia.
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