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Monessa maassa yhä useampi lapsi aloittaa koulunkäynnin. Koulua käymät-
tömien lasten määrä laski vuosien 2000 ja 2011 välillä lähes puoleen, 102 
miljoonasta 57 miljoonaan.

Koulutuksen määrällinen 
lisääntyminen ei kuitenkaan 
ole tuonut mukanaan yhtä 
suurta kasvua oppimistu-
loksissa.  Siksi 40 prosent-
tia Saharan eteläpuolisen 
Afrikan nuorista on edelleen 
lukutaidottomia. Maailman 
650 miljoonasta perus-
kouluikäisestä lapsesta 38 
prosenttia jää ilman kunnol-
lista luku-, lasku- ja kirjoi-
tustaitoa.

Syitä koulutuksen katastrofiin ovat maailman laajuinen opettajapula ja ope-
tuksen heikko laatu. Jotta kaikkien lasten oikeus koulutukseen toteutuisi, tar-
vitaan maailmaan jopa 1,6 miljoonaa uutta perusasteen opettajaa, joista mil-
joona yksin Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan. Kun toisenkin asteen opettajat 
lasketaan mukaan, puuttuu maailmasta yhteensä 5,2 miljoonaa opettajaa.

Kirkon Ulkomaanavun kampanjan tavoitteena on lisätä tietoa kehitysmaiden 
opettajapulasta ja opetuksen laadusta ja mahdollistaa 10 000 kehitysmaan 
opettajalle parempi ammattitaito Opettajat ilman rajoja -verkoston sekä opet-
tajankoulutuksen avulla. Kampanjan aikana kerätään myös nimiä vetoomuk-
sen hauraiden valtioiden opettajien puolesta.

KoULUtUKsen Katastrofi



Haitilainen Jean Britus opettaa 36 oppilasta 
koulurakennuksessa, joka sijaitsee vaikeakulkui-
sen tien päässä vuorten keskellä. Jean kulkee joka 
päivä kouluun jalan ja matka kestää kaksi tuntia 
yhteen suuntaan. Vaneriseinäisessä luokkahuo-
neessa on kuuma, eikä tuulettimia ole.

Maanjäristys tuhosi vuonna 2010 Haitissa yli   
4 000 koulua. Paikallisilla kirkoilla ja kansa-
laisjärjestöillä on ollut erityisen tärkeä rooli jo 
ennestään heikon koulutusjärjestelmän rakenta-
misessa. 

”Lapset ovat traumatisoituneita ja vie aikaa 
ennen kuin he toipuvat. Toivon kuitenkin, että 
oppilaani pystyvät tulevaisuudessa ansaitse-
maan riittävästi ja elättämään oman perheensä. 
Koulutus on näille lapsille avain tulevaisuuteen”, 
Britus kertoo.

Opettaja on arvostettu henkilö Haitissa ja kylä-
läiset ja lapset kunnioittavat opettajaa todella pal-
jon. Vain yhdellä viidestä haitilaisesta opettajista 
on tehtäväänsä koulutus. Jean kertoo olevansa 
onnekas, sillä hän on yksi heistä. Opettajan pal-
kalla on kuitenkin vaikea tulla toimeen ja monet 
opettajat joutuvat työskentelemään muualla 
koulupäivän päätyttyä.

”Koulujärjestelmämme ja maakohtaiset stan-
dardimme ovat yhä todella puutteelliset. Yhteisön 
vanhemmat tekevät kuitenkin parhaansa saadak-
seen lapset kouluun ja parasta työssäni on saada 
kiitosta lapsilta. Haluaisin saada mahdollisuuden 
opiskella lisää ja kehittää esimerkiksi pedagogisia 
taitojani ja oppituntien suunnittelua.”

UneLmani on tULLa paremmaKsi opettajaKsi
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peLKÄstÄÄn afriKasta pUUttUU miLjoona opettajaa.
estÄ KoULUtUKsen Katastrofi YHDen Lapsen KoHDaLta.

LaHjoita 20 €.
LÄHetÄ teKstiviesti
opettaja nUmeroon 16499.

Autat lasta saamaan mahdollisuuden
koulutukseen ja parempaan tulevaisuuteen.
TILINUMERO: FI33 1572 3000 5005 04
VIESTI: OPETTAJA
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Kirkon Ulkomaanapu toimii yli 20 maassa, siellä missä hätä on suurin. Teemme työtä 
kaikkein köyhimpien ihmisten kanssa uskontoon, etniseen taustaan tai poliittiseen vakau-
mukseen katsomatta. 

Katastrofista kehitystyöhön
Tavoitteemme on saada aikaan pysyvä muutos, joka syntyy vain yhteistyöllä paikallisten 
yhteisöjen ja ihmisten kanssa. Katastrofien jälkeen tuemme ihmisiä jälleenrakennuksessa 
ja pitkäjänteisessä kehitysyhteistyössä.

Ihmisoikeuksien puolesta, köyhyyttä vastaan
Köyhyyden vähentäminen edellyttää rauhaa ja ihmisoikeuksien toteutumista. Teemme 
hankkeissamme työtä näiden molempien puolesta. Haastamme sinua ja kaikkia suomalai-
sia mukaan osallistumaan keskusteluun ja vaikuttamaan rakenteisiin, jotka aiheuttavat ja 
ylläpitävät köyhyyttä, väkivaltaa ja ihmisoikeusrikkomuksia.

teKoja iHmisarvon pUoLesta



Kirkon Ulkomaanapu
Luotsikatu 1 A
00160 Helsinki

1.9.2014 alkaen: Eteläranta 8, 00310 Helsinki
www.kirkonulkomaanapu.fi

Kirkon Ulkomaanapu on kehitysyhteistyöjärjestö, katastrofiavun antaja ja yh-
teiskunnallinen vaikuttaja. Teemme työtä oikeudenmukaisemman maailman ja 
ihmisarvoisen elämän puolesta. Kirkon Ulkomaanapu kuuluu kirkollisten avus-
tusjärjestöjen yhteenliittymään ACT-allianssiin.

Afrikka 39,7 12,3
Aasia ja Lähi-itä 15,2 4,7
Latinalainen Amerikka 8,7 2,7
Eurooppa 1,3 0,4
Yleismaailmalliset ohjelmat 5,8 1,8
Ohjelmatyön suunnittelu ja seuranta 10,6 3,3
Toiminnot kotimaassa 14,8 4,6
Yleishallinto 3,9 1,2
Yhteensä 100,0 31,0

Toiminnot kotimaassa sisältävät varainhankinnan, viestinnän
ja koulutuksen. Yleishallinto sisältää johtajan toimiston,
taloustoimiston sekä yleiskulut.
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