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Kristillinen sanoma tavoitti yhä useamman
Angolan nykyinen väestö on 34 miljoonaa (Lähde: Worldometer 09/2021). Mediaani-ikä on 16,7
vuotta ja lähes puolet Angolan väestöstä on alle 15-vuotiaita. Virallinen kieli on portugali.

Vuotta 2021 väritti vahvasti pandemia, nälän lisääntyminen, heinäsirkkojen vitsaus, haavoittuvien,
kerjäävien ihmisten määrän ja lasten hylkäämisten lisääntyminen. Uusi ilmiö on se, että lapset
johtavat perheitä. Inflaatio on nostanut elintarvikkeiden hintoja ja pienrikollisuus on kasvanut. Maa
on kuitenkin edelleen vakaa ja korruptiota yritetään kitkeä.

Valtion arvostus kirkon tekemää työtä kohtaan on vahva. Köyhyys ja työttömyys ovat suuria
ongelmia yhteiskunnassa. Valtio ei pysty ratkaisemaan ongelmaa ja tarvitsee paljon apua kirkoilta
ja järjestöiltä. Kirkot toimivat syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten keskuudessa ja pyrkivät
parantamaan heidän elinolosuhteitaan.

Syrjäseuduilla on edelleen vahvana ajatus siitä, että tytöt eivät tarvitse koulutusta, vaan heidät
naitetaan nuorina vanhempien keskinäisten sopimusten mukaisesti. Tosin muutosta on nähtävissä
esim. Lubangon tyttöjen orpokotiin tulleiden tyttöjen suhteen.

Viime vuonna Lähetysseuran yhteistyökumppanit veivät kristillistä sanomaa eteenpäin pandemiasta
huolimatta. Naisten ja syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten kansalaisoikeuksien
edistäminen jatkui ja Angolan evankelisluterilaisen kirkon hallinnollinen osaaminen vahvistui
konsultin avulla.

65 % väestöstä asuu kaupungeissa. Kaupunkien laidoille
muodostuneille asutuksille on ominaista köyhyys,
työttömyys ja epäterveelliset elinolot. Kuva: Teija Lievonen
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2 teologia ja 9 diakonia valmistui seurakuntien palvelukseen

27 opiskelijaa sai tukea opintoihinsa, heistä 16 oli naisia

Kirkon koulutuskeskuksesta valmistui uusia työntekijöitä
Shangalalan instituutti kouluttaa kirkon työntekijöitä, jotka palvelevat koko Angolan evankelisluterilaisen
kirkon jäsenistöä ja angolalaisia yhteisöjä. Kirkon työntekijät saavat teologista, sosiaalista ja kulttuurista
tietoa, joka valmistaa heitä työssään vastaamaan tämän päivän haasteisiin. Yleinen koulutustaso Angolassa
on alhainen eikä kaikissa seurakunnissa ole koulutettuja työntekijöitä.

Kirkko arvostaa ja tarvitsee koulutuskeskusta, sillä suurin osa kirkon työntekijöistä tulee sieltä. Kirkko ja
seurakunnat haluavat tukea instituuttia, mutta evankelisluterilainen kirkko on taloudellisesti köyhä kirkko.
Valtaosa sen jäsenistä elää maaseudulla yksinkertaista elämää, jopa ilman rahaa omavaraustaloudessa. Tämä
heijastuu kirkon taloudelliseen itsekannattavuuteen kaikessa. Usean vuoden kuivuus on vaikeuttanut
tilannetta entisestään ja seurakuntien tuki instituutille oli vähäistä. Myöskään opiskelijat eivät pystyneet
maksamaan lukukausimaksuja.

Lubangon teologisesta instituutista valmistui kaksi teologia ja Shangalalan instituutista 9 diakonia ja 3
kotitalouslinjalta. Seurakunnat saavat näin vahvistusta toimintaansa, mikä vahvistaa koko kirkkoa.
Koulutetut työntekijät tavoittivat hyvän sanoman ulkopuolella olevia ihmisiä.

Hyvään hankehallintoon ja raportointiin on kiinnitetty huomiota. Siinä on kuitenkin edelleen puutteita.
Koulutuksen ansiosta hankevastaavalla on parempi ymmärrys hankeprosesseista ja aikatauluista.
Shangalalassa haasteita yhteydenpitoon aiheuttaa heikko ja kallis internetyhteys. Saadakseen paremman
internetyhteyden hankevastaavan tulisi aina matkustaa huonoa tietä myöden 12 km:n päähän pieneen
naapurikaupunkiin Xangongoon, jossa nettiyhteydet ovat paremmat.
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