
Nepal

Lähetysseura parantaa kaikkein syrjityimpien elinoloja
Koronapandemia iski pahasti Nepalin talouteen. Ihmisten toimeentulo tiukentui entisestään ja luotto valtaa
pitäviin heikentyi. Edellisen vuoden lopussa pääministeri hajotti parlamentin puolueen sisäisen
valtakamppailun seurauksena ja maahan syntyi perustuslaillinen kriisi, jonka selvittely jatkui 2021.

Kansalaisyhteiskunnan tila yhä vain kaventuu. Byrokratia valtionhallinnossa teki sopimusprosessin
haastavaksi, emmekä saaneet uutta projektisopimusta 2021, sopimuksen hyväksyminen siirtyi alkuvuoteen
2022. Sekasortoisen poliittisen tilanteen vaikutuksia työllemme on vaikea arvioida. Kirkollinen työ on
murrosvaiheessa. Se pitäisi saada valtion puitesopimusten sisälle, joka on hyvin hankalaa.

Valtio pyrkii vaikuttamaan hyvin vahvasti siihen, minkälaiseen työhön lupia annetaan. Paikallis- ja
osavaltiohallinto ottaisivat avosylin kansainvälisten kansalaisjärjestöjen tuen vastaan. Viisumien saannista on
tehty yhä vaikeampaa, eikä poliittinen kriisi helpota tilannetta. Poliitikot eivät halua profiloitua
ulkomaalaisia tukeviksi, kun Nepalissa on nousussa hindunationalismi, kuten etelävaltio Intiassa. Hauraassa
demokratiassa valtaa pitävät puolueet kokevat kansalaisjärjestöjen esiin tuomat epäkohdat uhkina, eivät
yhteisinä kehityskohteina.

Luonnonkatastrofit, kuten maanjäristykset ja tulvat, ovat todennäköisiä. Kathmandun ilmanlaatu on erittäin
huono, mistä aiheutuu kerrannaisvaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin.

Lähetysseura työskentelee Nepalissa kaikkein syrjityimpien ihmisten elinolojen parantamiseksi.
Kummilapsitoiminnalla tuetaan erityisesti alakastisten tyttöjen, orpojen ja vammaisten lasten koulunkäyntiä.
Kehitysyhteistyö tukee kansalaisjärjestöjä, joiden toiminta parantaa yhteisöjen elinolosuhteita, esimerkiksi
kehittämällä toimeentuloa ja koulutusta, ruokaturvaa, hygieniaa ja vedensaantia sekä yhteisöjen rauhantyötä.
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Nepal
Vahvistamme teologista koulutusta Nepalissa

Tuloksia 2021

103 teologian opiskelijaa Ebenezer-raamattukoulussa

18 teologian kandidaattia valmistui, heistä 10 oli naisia

5 100 kotikirkkojen seurakuntalaista hyötyi koulutetuista työntekijöistä

Kasvavat seurakunnat saavat koulutettuja työntekijöitä

Kristittyjen määrä Nepalissa kasvaa uskonnonvapaustilanteen heikkenemisestä huolimatta yhä nopeasti ja
uusia seurakuntia syntyy. Laadukas teologinen koulutus on tärkeää. Nepal Ebenezer Bible College on vahva
toimija ja Nepalissa ainoa tunnustusten välinen teologinen oppilaitos, jolla on ATA:n (Asia Theological
Association) myöntämä akkreditointi, pätevyys.

Ebenezer-raamattukoulussa opiskeli 49 opiskelijaa kandidaatin tutkintoon, 51 maisterin tutkintoon sekä 3
nepalinkielisellä diploma-linjalla. Opiskelijat tulevat eri puolilta Nepalia ja monista etnisistä taustoista, myös
dalit-kasteista. Vammaisia opiskelijoita Ebenezerissä ei ole eivätkä tilat ole esteettömiä.

Valmistuneet teologian kandidaatit vahvistavat Nepalin kasvavaa kirkkoa ja sen seurakuntia. Toisena
perättäisenä koronavuotena 2021, jolloin opiskelu toteutui pääosin etänä ja opiskelijat joutuivat viettämään
yli 10 kuukautta vuodesta kotiseuduillaan, opiskelijoiden panos omissa kotiseurakunnissaan oli merkittävä jo
ennen valmistumista. Koronasulun aikana he palvelivat seurakunnissaan levittäen hyvää sanomaa sekä
seurakuntalaisille että myös kristillisen sanoman ulkopuolella oleville.

Ebenezer-raamattukoulun suunnitelmissa on aloittaa teologian opintojen rinnalla ammatillinen koulutus, jotta
erityisesti pienten maalaisseurakuntien papeiksi päätyvillä opiskelijoilla olisi tulevaisuudessa mahdollisuus
elättää itsensä papin työn ohessa jollain muulla työllä. Tämä koulutus ei kuitenkaan päässyt vielä 2021
alkamaan koronapandemian suljettua oppilaitoksen. Kaikki valmistelutyöt saatiin päätökseen, mm. erillisten
opetustilojen kunnostus ja materiaalihankintoja, jotta koulutus voidaan käynnistää tilanteen normalisoiduttua.

Uudet työntekijät vahvistavat
pieniä kirkkoja ja seurakuntia
eri puolilla Nepalia.
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