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Lasten koulutus vahvistaa vähemmistöjen asemaa Peshawarin 
hiippakunnan alueella 
     
Yhteistyökumppani: Peshawarin hiippakunta (Diocese of Peshawar) / Pakistanin kirkko (Church 
of Pakistan) 
 
Hankkeen kuvaus lyhyesti: Nimensä mukaisesti Lähetysseuran Lasten koulutus vahvistaa 
vähemmistöjen asemaa Peshawarin hiippakunnan alueella -hanke tukee 500 vähävaraisen oppilaan 
koulutusta Peshawarin hiippakunnan kouluissa. Tukea saavat oppilaat ovat vähemmistöuskontojen edustajia 
eli kristittyjä, sikhejä ja hinduja.  Tuki kattaa koulumaksut ja -materiaalit, opettajien täydennyskoulutukset ja 
muun koulutyön tason kehittämiseen liittyvän toiminnan. Tuki sisältää myös rauhankasvatukseen tähtäävää 
harrastustoimintaa, tapahtumia ja koulutuksia.  
  
Vähemmistöuskontojen edustajilla on pääväestöä heikommat mahdollisuudet edetä koulutustasolta toiselle ja 
työllistyä hyvään ammattiin. Tuki Peshawarin hiippakunnan koulutyölle mahdollistaa vähävaraisten 
vähemmistöjen korkeatasoisen koulutuksen. Hiippakunnan kouluissa eri uskontoihin kuuluvat lapset 
opiskelevat yhdessä, mikä auttaa lapsia ymmärtämään toistensa tapoja ja kasvamaan aikuisiksi, jotka 
haluavat rakentaa rauhaa eri ryhmien välille.  Korkeatasoinen koulutyö rakentaa positiivista kuvaa 
kristillisestä yhteisöstä ja sen asemasta pakistanilaisessa yhteiskunnassa.  
 
Peshawarin hiippakunta ylläpitää 15 oppilaitosta, joissa voi käydä koulua alakoulusta lukiotasolle.  Koulujen 
oppisuunnitelma seuraa valtion virallisia suosituksia. Opetuskieli kouluissa on englanti ja oppikirjoina 
käytetään Oxfordin yliopiston hyväksymää materiaalia. Oppilaskunnan rakenne seuraa tuettuja oppilaita 
lukuun ottamatta Pakistanin yleistä väestörakennetta. Pakistanin väestöstä n. 96 % on muslimeja, loput 4 % 
kristittyjä, sikhejä, hinduja ja muita uskontokuntia.  
  
 
Toiminta ja tulokset raportointiaikana 7-12/2018 

Peshawarin hiippakunnan yläpitämät koulut ovat alueen parhaita. Higher Secondary Board kokeen 
läpäisi 98% oppilaista. Kouluissa oli 5505 opiskelijaa, joista tyttöjä oli 39%. Lähetysseuran tukemia 
kummioppilaita oli 500. Kaikki Higher Secondary Board kokeeseen osallistuneet kummioppilaat 
läpäisivät kokeen.  

Koulut pyrkivät tiedon lisäksi antamaan myös muita eväitä 
oppilaille. Kouluissa harrastetaan urheilua, puhetaitoa ja 
draamaa. Yhteiset juhlat ja tempaukset kuuluvat koulun 
ohjelmaan, Pääministerin julistaman Vihreän ja Puhtaan 
Pakistan - kampanjan johdosta istutettiin kasveja koulun 
ympäristöön. 8-10 luokan oppilaille opetettiin terveydestä ja 
hygieniasta. Opettajat tapaavat myös säännöllisesti 
oppilaiden vanhempia. 

Ilman päteviä ja hyviä opettajia ei kouluissa päästä hyviin tuloksiin. Opettajien koulutukseen on 
panostettu. 
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Pakistanilaisessa yhteiskunnassa eri uskontojen seuraajat elävät usein omissa yhteisöissään. 
Kouluissa on toisin. Siksi hiippakunnan kouluissa 2951 oppilasta eli yhdeksän koulun 7 – 10 
luokkalaiset ottivat osaa koulujen rauhankasvatusohjelmaan, jossa eri uskonnoista tulevat nuoret 
opettelivat elämään sovussa. Tähän on Pakistanissa todellinen tarve. 

Hiippakunnan koulut ovat onnistuneet myös vaikuttamistyössä. Ei-muslimien ei tarvitse osallistua 
islamin opetukseen, vaan he opiskella sen sijaan etiikkaa. 

 

Erum Iqbal on vanhin kristityn perheen kolmesta lapsesta. Hänen vanhempansa eivät olleet 
koulutettuja, mutta tyttärelle aukesi opintie Lähetysseuran kummioppilaana. Hän suoritti 
korkeimmalla arvosanalla opintonsa ja sai ansioillaan paikan jatkokoulutukseen, Hän rahoittaa 
opintojaan antamalla tukiopetusta iltaisin.  

Kristityn köyhän perheen tytölle ei ole helppoa päästä eteenpäin elämässään, mutta Erum on.  

 

Kiitos teille, jotka annatte 500 vähävaraiselle nuorelle mahdollisuuden koulunkäyntiin. Kiitos, 
että tuellanne kehitetään hiippakunnan kouluja ja koulutetaan opettajia. Kiitos, teille, että kouluissa 
kylvetään myös rahan siementä, jotta jonain päivänä kenenkään ei tarvitsisi kokea vainoa uskonsa 
tähden. 

 
 

 

 


