
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.
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Kiina
Tuemme vaikeissa oloissa eläviä lapsiperheitä Kiinassa

Tuloksia 2021

50 lasta joista 29 tyttöä osallistui toimintaan

190 perheenjäsentä hyötyi tuesta välillisesti

Lasten oikeudet parantuivat merkittävästi

Lapsille järjestettiin kesäleiri, työpajoja ja toimeentulotukea, joiden avulla heidän elinolonsa ja
itseluottamuksensa paranivat. Lapset saivat myös kumppanin järjestelmällisen koulutuksen ansiosta
parempaa palvelua työntekijätiimiltä, esimerkiksi parempien kommunikaatiotaitojen ja
psykologisen neuvonnan kautta.

Lasten elinolot ovat parantuneet merkittävästi tuloksellisten aktiviteettien ja toimeentulotuen avulla.
Lapset pystyivät viettämään vapaa-aikaansa mielekkäästi ja onnellisesti, mikä on parantanut heidän
elämänlaatuaan ja mielenterveyttään.

Paikallisen kumppanin keskeisiä vapaaehtoisia on koulutettu systemaattisesti. Tämä on parantanut
kumppanin vahvuutta yleisesti ja nostanut osaamistasoa huomattavasti.

Vapaaehtoisilla on nyt taitoja kommunikoida ammattimaisesti lasten kanssa. Heitä koulutettiin
myös lastensuojelusta.

Lapset oppivat työpajoissa
hyödyllisiä taitoja.
Kuva Amity Foundation


