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Medialähetystyö Afrikassa
Työalue: Afrikan sarvi ja Länsi-Afrikan fulfuldenkielinen alue
Sansa tukee kristillisiä radio-ohjelmia Afrikassa kolmessa maassa.
Etiopiassa evankelisluterilaisen Mekane Yesus -kirkon mediaosasto, EECMY-YDCS (Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus
– Yemisirach Dimts Communication Services) tuottaa ohjelmat,
joiden lyhytaaltolähetykset Sansan kustantaa. Amharan kielellä
tehdään lastenohjelmaa, ja amharan, oromon ja afarin kielillä
muslimeille suunnattua evankelioivaa ohjelmaa. Sansa tukee
myös afarinkielisen ohjelman jälkihoitotyötä.
Eritreassa Sansa tukee Eritrean evankelisluterilaisen kirkon (ELCE)
tuottamien, tigrinjankielisten ohjelmien lyhytaaltolähetyksiä. Ohjelmat on suunnattu perheille ja nuorille. Ohjelmat käsikirjoitetaan pääkaupungissa Asmarassa, lähellä kuulijoita, mutta valtion
rajoituksista johtuen Asmarassa sijaitsevaa studiota ei ole lupa
käyttää kristillisten ohjelmien tekemiseen. Ohjelmat äänitettiin alkuvuodesta vielä Ruotsissa, mutta keväällä ELCE sopi yhteistyöstä
Mekane Yesus -kirkon mediaosaston kanssa ja nyt ohjelmat tehdään Addis Abebassa.
Kuva 1. Etiopian maaseudulla infrastruktuuri on
Kamerunissa Sansa tukee Kamerunin evankelisluterilaisen kirkon
edelleen monin paikoin heikko. Kuvassa tie.
Studio Sawtu Linjiilan työtä Luterilaisen maailmanliiton kautta. Stu- Lyhytaaltolähetyksiä kuunnellaan, kun ei ole
dio tuottaa ohjelmia fulfulden kielellä, jota puhuvat Länsi-Afrikan mobiili- ja sähköverkkoa.
fulani-paimentolaiset. Fulanit ovat enimmäkseen karjankasvattajia,
ja heillä on vahva etninen ja kulttuurinen identiteetti. Ohjelmat lähetetään tällä hetkellä FM-taajuuksilla.

Raportointikauden tapahtumat
Etiopia kärsi maan pohjoisosan itsenäisyystaisteluista
ja koronaviruksen tuomista rajoituksista. Maan talous
on heikentynyt, ihmisten elinolosuhteet huonontuneet levottomuuksien ja rahan arvon laskun takia.
Tunnelma on ajoittain pelonsekainen. Näissä olosuhteissa mediaosasto jatkoi ohjelmien tuottamista,
vaikka töitä täytyi tehdä kotoa käsin.
Ohjelmissa käsiteltiin koronaepidemiaan liittyviä asioita rakentavalla tavalla. Kuulijavierailuja ei voitu
tehdä. Myös varainhankinta kärsi.

Kuva 2. Etiopiassa koronapandemia on sulkenut koulut ja
lasten radio-ohjelman suosio on kasvanut.
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Amharankielinen lastenohjelma on mediaosaston saaman palautteen perusteella tullut koronapandemian aikana
entistä tärkeämmäksi, koska koulut ovat olleet suljettuina. Ohjelman formaattiin kuuluisi lasten mukanaolo ohjelmissa, mutta koronapandemian aikana tämä ei ole ollut mahdollista.

Kuva 3. Sawtu Linjiilan evaluaatio toteutettiin kuulijoiden
haastatteluina.

Kamerunissa Sawtu Linjiilan tuottamien, fulfuldenkielisten ohjelmien lyhytaaltolähetykset
loppuivat helmikuussa 2020 ja lähetyksiä jatkettiin FM-taajuuksilla. Kamerunissa ohjelmia
lähetti 15 paikallisasemaa ja Tsadissa kaksi paikallisasemaa. Sawtu Linjiilan työ evaluoitiin
Sansan mediatutkija Eila Murphyn johdolla
vuoden 2019 lopussa. Evaluaation tuloksena
todettiin, että toiminta on tavoitteiden mukaista ja kannatettavaa, mutta hallinnossa havaittiin ongelmia. Näihin tartuttiin ja asia on
edelleen työn alla. Sawtu Linjiilan radiotyö on
rakentanut yhteyttä muslimien ja kristittyjen
välille. Evaluaatio myös kartoitti mahdollista
televisiotyöhön siirtymistä. Tuloksena voitiin
todeta, että fulfuldenkielisillä radio-ohjelmilla
on merkittävä kattavuus ja televisiotyön myötä
työn painopiste siirtyisi kaupunkeihin ja muihin
kieliin.

Palautteita
Afar: ”Olen afar-musliminainen. Löysin afarinkielisen radio-ohjelmanne vahingossa, kun etsin toista afarinkielistä
kanavaa. Aloin kuunnella. Ohjelma vaikutti kristityille suunnatulta. Se opetti Jumalasta hyvin, ja halusin kuulla ja
oppia enemmän. Alueellani ei ole kirkkoa, joten on hyvin vaikeaa löytää ketään, joka voisi kertoa minulle Jumalasta. Joitain afarkristittyjä on, mutta he pysyvät salassa, koska pelkäävät eristämistä, vainoa ja jopa henkensä
puolesta. Sitten tapasin sattumalta ohjelman tuottajan. Pyysin häntä kertomaan minulle Jumalasta ja hän kertoi,
että Jumala on itse rakkaus. Ennen ajattelin, että kristityt ovat vääräuskoisia, mutta olen muuttanut mieleni tässä
asiassa. Paljon kiitoksia kaikesta, mitä olen oppinut! Jatkan ohjelman säännöllistä kuuntelemista.”
Amhara, lastenohjelma: ”Haluan kiittää lauantai-iltaisin kuultavasta lastenohjelmasta. Vasta äskettäin löysin ohjelman, ja olen moittinut itseäni siitä, että en aikaisemmin ole huomannut näin hienoa ja elämää suojelevaa ohjelmaa. Kerroin ohjelmasta heti lapsilleni, jotka ovat nyt sen säännöllisiä kuulijoita. Ainoa ongelma on ohjelman
pituus; teidän täytyy pidentää sitä näinä vaikeina korona-aikoina.”

Lisätietoa
Ulkomainen työ: sidosryhmäpäällikkö Kristiina Ojala, p. 050 597 8130
Sopimukset: yhteyspäällikkö Tea Rasi, p. 050 437 2151
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