
Etiopia

Etiopian konflikti rauhoittui vuoden lopulla
Koronapandemian jatkuminen kuormitti sekä Etiopian taloutta että terveydenhuoltoa. Se vaikutti myös
jossain määrin hankkeiden toteutumiseen ja erityisesti seurantaan, kun matkustusta rajoitettiin. Nälänhätää
esiintyi kuivuuden ja sirkkatuhojen vuoksi.

Tigrayn konflikti laajentui sotatilaksi, joka vaikutti merkittävästi myös Lähetysseuran tukemaan työhön
esimerkiksi Lalibelassa ja Dessiessä. Hankkeita muutettiin katastrofihankkeiksi ja tuki ohjattiin
humanitaariseen apuun, kuten ruokaturvaan ja psykososiaaliseen tukeen. Joitakin hankkeita jouduttiin
keskeyttämään.

Toimistoja ja kirkon tiloja ryöstettiin. Niin kävi myös Lähetysseuran Dessiessä sijaitsevalle vierastalolle.
Koko konfliktin ajan mielipidevaikuttamista tehtiin etenkin sosiaalisessa mediassa, jossa levisi paljon
valeuutisia ja propagandaa.

Vuoden loppuun mennessä valtio sai palautettua valtaansa merkittäviä alueita ja tilanne rauhoittui.
Loppuvuodesta myös humanitaarinen apu saatiin vietyä perille. Apu suunnattiin heille, jotka olivat joutuneet
jättämään kotinsa pohjoisessa Etiopiassa konfliktin takia. Yli 6 000 pakolaista sai esimerkiksi patjoja,
vilttejä, ruokaöljyä ja papujauhetta.

Joulukuun lopussa Etiopian parlamentti päätti kansallista dialogia edistävän komission perustamisesta, jonka
tehtävänä on etsiä poliittista ratkaisua Etiopian yhteiskunnaan moninaisiin ongelmiin.

Vuoden lopulla Addis Abebassa ja Etelä-Etiopiassa oli melko vakaa tilanne. Riski konfliktin
uudelleenlaajentumiselle on kuitenkin suuri ja tarve psykososiaaliselle tuelle ja dialogin tukemiselle on
merkittävä.

Tigrayn konfliktin avustustoimintaa.
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Etiopia
Habrun ja Legehidan alueen naisten voimaannuttaminen

Tuloksia 2021

6 140 yhteisön jäsentä hyötyi työstä

3 536 heistä oli naisia ja tyttöjä

9 562 perheen ja yhteisön jäsentä hyötyi välillisesti työstä

Mahdollisuudet laadukkaaseen koulutukseen ovat parantuneet

Hanke on vahvistanut naisten vaikutusmahdollisuuksia lisäämällä jäsenten itsetuntoa, parantamalla naisten
taloudellista riippumattomuutta, parantamalla eri sukupuolten välisiä suhteita kotitaloudessa ja vahvistamalla
naisten pääsyä johtavaan asemaan paikkakunnalla ja piiritasolla. Perheväkivalta on vähentynyt samoin kuin
seksuaalinen väkivalta ja varhaiset avioliitot. Omatoimiryhmien ansiosta naisten taloudellinen haavoittuvuus
on vähentynyt.

Naisilla ja tytöillä on nyt paremmat mahdollisuudet saada laadukasta peruskoulutusta. Ohjauspalvelut
paransivat naisten akateemista osaamista merkittävästi ja haavoittuvassa asemassa oleville tytöille tarjotut
univormut ja koulutusmateriaalit alensivat koulunkäynnin keskeyttäneiden määrää. Toimivat aikuisten
lukutaitokurssit mahdollistivat 600 naisen pääsyn viralliseen koulutukseen. Lukutaitokurssien ansiosta
aikuisten naisten luku- ja laskutaito on parantunut.

Omatoimiryhmissä naiset voivat parantaa toimeentuloaan ja monipuolistaa
tulonlähteitään. Vuonna 2021 87 naista omatoimiryhmistä perusti oman
pienyrityksen. Hankkeessa rakennetut pienkastelujärjestelmät ovat
parantaneet 298 kotitalouden toimeentuloa. Pienkastelujärjestelmien
ansiosta kotitalouksien tuottavuus ja kokonaistuotanto ovat huomattavasti
suuremmat kuin pelkästään sateiden varassa olevien tilojen tuottavuus,
mikä johtuu arvokkaampien viljelykasvien kehityksestä ja parempien
tuotantotekniikoiden käytöstä.

Hanke on parantanut naisten ruokaturvaa, lisännyt tuloja ja resilienssiä eli elintarvikehuollon
häiriönsietokykyä. Tulot ovat lisääntyneet esim. vihannesten kasvattamisella sekä lampaiden ja vuohien
ansiosta, joita on annettu naisille.

4 vedenjakelujärjestelmän ansiosta 500 opiskelijan pääsy puhtaaseen veteen on parantunut. Tyttöjen
käymälän ja saniteettitilan rakentamisen myötä hygieniasta huolehtiminen koulussa on helpottunut ja
parantunut.

Taloudellisten etujen lisäksi osallistuminen
oma-apu/säästöryhmiin on auttanut naisia
organisoitumaan, jakamaan ideoita ja
tukemaan toisiaan. Kuva Kulen kylän
naisryhmästä: Virve Rissanen
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