Bangladesh - päivityksiä nimikkotyöhön
Bangladeshin kentällä on tapahtunut muutoksia, joiden johdosta
seurakunnan nimikkotyöhön on tehty joitakin sisäisiä päivityksiä.
Lähetysyhdistys Kylväjä on lakkauttanut vuoden 2021 alussa
Sapaharin seurakunnallisen keskuksen sekä kokonaisuuteen kuuluvien,
kristilliseen vähemmistöön kuuluvien nuorten ja opiskelijoiden
asuntolat sekä Suomesta näille ryhmille (yläkoululaiset ja
korkeammissa opinnoissa olevat kristityt nuoret) ohjattavan kummituen. Järjestö keskittää sen
sijaan Ulkoministeriön tukemaan kehitysyhteistyöhön Bangladeshissa. Myös Tapiolan
seurakunnan tukema Uzirpurin aikuiskoulutuskeskus on siirtynyt Ulkoministeriön
kehitysyhteistyötuen piiriin.
Alla nykyinen Bangladeshin sopimuksemme kokonaisuudessaan, edelleen jatkuvat osat
mukaanluettuina:

Paikallisten seurakuntien tuki muodostaa jatkossakin puolet nimikkotuestamme.

Tuemme kymmenien, äärimmäisen köyhien paikallisseurakuntien toiminnan kehittämistä,
erityisesti hengellistä koulutusta ja lyhytkoulutusta. Tavoitteenamme on kehittää seurakuntien
työtä monipuolisemmaksi, esimerkiksi nuorisotyön ja ulospäinsuuntautuvan työn kautta.

Lasten iltapäivätoiminta
Uzirpurissa ja kylissä on uusi

tukikohde. Tuen saajina ovat
esikoululaiset ja alakoululaiset
paikkakunnalla sekä lähellä
sijaitsevissa kylissä. Uzirpurin
asuntola muutetaan
iltapäivätoimintakeskukseksi vuoden
2022 alussa. Uusia lapsia asuntolaan
ei ole siksi vähään aikaan otettu.
Lähikylissä on tarkoitus alkaa iltapäivätoiminta ensi vuoden alussa. Tämä palvelee lapsia, jotka
eivät pääse Uzirpurin iltapäivätoimintakeskukseen pitkien matkojen vuoksi. Myös koulukyytejä
tullaan suunnitelman mukaan organisoimaan kylistä saapuville lapsille kyläkouluun. Vielä
vuoden 2021 tukemme ohjataan Uzirpurin alakoulun lasten asuntolan kustannuksiin, kunnes
iltapäivätoiminta aloittaa.

Uzirpurin esi- ja alakoulun tuki jatkuu edelleen. Oppilaista moni kuuluu etnisiin
vähemmistöihin. Koulussa lapset oppivat myös maan virallista kieltä, bengalia. Alakoulu
palvelee esikoulusta 4. luokkaan saakka. Tapiolan seurakunta tukee alakoulun toimintaa.

College of Christian Theology Bangladesh
(CCTB) Bangladeshin kirkkojen yhdessä ylläpitämä
opinahjo. Kristillinen college nostaa syrjityn vähemmistön
koulutustasoa sekä valmistaa nuoria ja nuoria aikuisia
seurakuntien palvelusvirkoihin.

College on tärkeä paikka maassa, missä kristillisiä kouluja
ei ole juuri lainkaan tarvetta vastaavasti. Uskonnolliselta
vähemmistöön kuuluvilta evätään usein mahdollisuudet koulutukseen. Paikallisseurakunnat
myös tarvitsevat työntekijöitä, joita on vähän.
Kristillisen vähemmistön yleisen aseman sekä valtion uskontokuntia koskevien
kiintiörajoitusten vuoksi kristittyjen saaminen kehitysyhteistyöprojektien kautta lisäkoulutuksen
tai työpaikkojen piiriin on hankalaa, näiden kohdistuessa usein etuoikeutettujen uskonnollisten
yhdyskuntien jäseniin.
Kristittyjen tilanteeseen vaikuttava avoin vaino, johon
usein liittyy perheen omaisuuden varastaminen, korostaa
tuettujen ja erillisten oppilaitosten, sekä vähemmistöön
kohdistetun koulutustyön välttämättömyyttä
Bangladeshissa.

