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Lasten koulutus vahvistaa vähemmistöjen asemaa Peshawarin
hiippakunnan alueella
Hankenumero:

PK804

Yhteistyökumppani:

Peshawarin hiippakunta, Pakistanin kirkko (Church of Pakistan)

Hankkeen kuvaus lyhyesti:
Lasten koulutushanke Peshawarin hiippakunnan alueella vahvistaa vähemmistöuskontoihin
kuuluvien, vähävaraisten lasten oikeutta koulutukseen. Hankerahoitus kattaa 500 oppilaan
koulumaksuja. Vuoden 2017 lopusta lähtien kouluissa on järjestetty rauhankasvatusta, joka
tukee eri uskontoryhmiin kuuluvien ymmärrystä toisistaan ja luo pohjaa uskonnollisen
suvaitsevaisuuden vahvistumiselle. Hanke toteutetaan Peshawarin hiippakunnan
ylläpitämissä kouluissa.
Peshawarin hiippakunnan ydinalue on Pakistanin luoteisosassa Khyber Pakhtunkhwan
maakunnassa. Maakunta sijaitsee Afganistanin raja-alueella, missä väestön liikkuvuus on
poliittisten levottomuuksien takia suurta. Maakunnan asukkaista (30,4 miljoonaa) n. 165 000
on kristittyjä. Noin 80% kristityistä työskentelee matalapalkkaisissa töissä, erityisesti
siivoojina. Alhaisen koulutustason vuoksi kristittyjen asema on sosiaalisesti hyvin hauras ja
etenemismahdollisuudet huonot. Lasten koulutushanke vastaa erityisesti tähän haasteeseen.
Peshawarin hiippakunta ylläpitää 14 koulua eri puolilla Khyber Pakhtunkhwan maakuntaa.
Kouluissa seurataan valtion hyväksymää englanninkielistä oppisuunnitelmaa.

Toiminta ja tulokset raportointiaikana 1-6/2018:
Keväällä Peshawarin hiippakunnan kouluissa opiskeli yhteensä 5137 lasta, joista 2093 oli tyttöjä ja 3044
poikia. Kristittyjä oppilaita oli kaikkiaan 1220. Kokonaismäärä laski 181 oppilaalla valtion siirtolaispolitiikan
seurauksena. Alueella pakolaisena asustaneiden afgaaniperheiden palatessa kotimaahan koulujen
lapsimäärä pieneni 131 oppilaalla, 50 oppilasta palasi perheineen naapurimaakuntaan Waziristaniin.
Koulutyö eteni normaaliin tapaan. Kaikissa Peshawarin hiippakunnan kouluissa noudatetaan yhteisiä
käytäntöjä, joilla varmistetaan, että opetuksen taso säilyy korkeana. Oppisuunnitelma on kaikille sama,
samoin kuin koulujen lukuvuosi. Opettajat pitävät päiväkirjaa ja heille järjestetään lomien aikana
täydennyskoulutusta. Koulujen harrastustoimintaa suunnitellaan yhteisesti. Hiippakunnan opetuksesta
vastaava työntekijä vieraili tämänkin raportointikauden aikana kouluissa.
Rauhankasvatukseen liittyviä tapahtumia järjestettiin seitsemässä koulussa. Osallistujat olivat 8-10 luokkalaisia. Rauhan päivä oli yksi tapahtumista (kuva).
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Uutena asiana koulujen opetussuunnitelmaan
lisättiin keväällä 2018 terveyskasvatus.
Terveyskasvatukseen sisältyi yleisiä asioita
peruspuhtaudesta ja sen vaikutuksesta. Teiniikäisten oppilaiden terveyskasvatus käsitteli
varttumiseen liittyviä aiheita. Koulujen kaikki
oppilaat saivat myös tietoa malariasta.
Opetushenkilöstöä hiippakunnan kouluissa oli
vuoden 2018 alkupuoliskolla 610 henkilöä. Koulut
Pidänkö itsestäni huolta?
ovat merkittävä koulutettujen kristittyjen
työllistymisessä. Monet opettajat ovat käyneet perusopetuksen
1. Pesen käteni
hiippakunnan kouluissa ja valmistuttuaan opettajakoulutuksesta palaavat
2. Harjaan hampaani päivittäin
niihin opettajan statuksessa. Kevätlukukaudella 2018 14 koulun opettajille
3. Hengitän syvään raikasta ilmaa
järjestettiin 2-3 päivän mittainen pedagogisia taitoja vahvistava
.
täydennyskoulutus. Kouluissa vietettiin kevätlukukaudella opettajien päivää. Opettajia muistettiin
monenlaisilla ohjelmanumeroilla.
Kumppaniraportti kertoo, että hiippakunta pohtii tapoja, joilla köyhien perheiden tukea voitaisiin edelleen
vahvistaa. Hyvin menestyvät koulut ansaitsevat lukukausimaksuja yli omien tarpeidensa ja sitä kautta
köyhempien alueiden koulut ja koululaiset saavat tukea. Tässä vaiheessa lukukausimaksuista luopuminen ei
kuitenkaan ole vielä mahdollista.
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Terveiset ja kiitokset tukijoille:
Peshawarin hiippakunnan opetusalan sihteeri muisti raportissaan Lähetysseuran ja hiippakunnan pitkää
yhteistyötä koulutuksen alalla. Tänä vuonna 65 vuotta täyttä Pyhän Marian koulu (St. Mary’s High School)
Risalpurissa. Vuonna 1964 koulusta tuli keskikoulu. Koulun rehtorina toimi Lähetysseuran edesmennyt
työntekijä Eeva-Liisa Multala.
Peshawarin hiippakunta on kiitollinen suomalaisten tukijoiden pitkäaikaisesta tuesta.

Raportoija: Sarophina Ashgar & Elisa Nousiainen
Kuvatekstit: Elisa Nousiainen, kuvaaja: Peshawarin hiippakunnan koulutoimi
Pyhän Marian yläkoululaisia (vas.)
ja koulurakennus (alla)
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