Naiselta Naiselle 2017
Tämän vuoden keräyksen teema on ihmiskaupan, aikamme vakavimpiin ihmisoikeusrikkomuksiin kuuluvan rikollisuuden muodon ennaltaehkäisy. Jokainen tyttö ja nuori
nainen jota voimme auttaa ja tukea on kanssaihmisyyden, välittämisen ja rakkauden
voitto! Yhdessä voimme estää näitä nuoria naisia lähtemästä hengenvaaralliselle matkalle
Välimeren yli kohti elämää, jossa heiltä riistetään ihmisarvo. Yhdessä voimme antaa
köyhyyden, väkivallan ja voimattomuuden keskellä eläville nuorille vaihtoehdon –
tulevaisuuden, jossa heillä on valta päättää omasta ruumiistaan, elämästään ja
tulevaisuudestaan.

Miten ihmiskauppaa ehkäisevää työtä tehdään?
Ennaltaehkäisevässä työssä on kyse vaihtoehtojen ja mahdollisuuksien luomisesta, jotta nuoret voivat jäädä
kotiseudulleen. Työ tapahtuu eräällä Afrikan haavoittuvimmista alueista, Edon osavaltiossa Nigeriassa.
Pääkaupunki Benin City on yksi maailmanlaajuisen ihmiskaupan keskuksista. Tavoitteenamme on valistus,
koulutus ja tuki! Teemme yhteistyötä perheiden ja paikallisen yhteisön kanssa. Samalla nuorten itsetuntoa
vahvistetaan, jotta he saavat voimia seistä omilla jaloillaan.
Keräyksen kautta voimme kouluttaa ja tukea nuoria ja erityisesti nuoria naisia pienyrittäjyyteen, joka antaa
heille toimeentulon, arvokkaan elämän ja tulevaisuuden

Miten minä voin auttaa?
Toivon tähti haluaa tämän keräyksen kautta lisätä tietoisuutta
ihmiskaupasta ja osoittaa, että kanssaihmisyys voi aikaansaada muutoksia.
AUTA NÄITÄ TYTTÖJÄ, NYT NÄYTÄMME ETTÄ VÄLITÄMME JA ETTÄ ON
OLEMASSA VAIHTOEHTOJA!
Voit osallistua tähän tärkeään työhön tekemällä rahalahjoituksen Toivon
tähden keräystilille
FI57 4963 1040 0374 39 viestillä ”Naiselta naiselle 2017”
Rahakeräys jatkuu koko vuoden 2017.
Rahankeräyslupa, koskee koko Suomea Ahvenanmaata lukuun ottamatta: POL-2015-7529
Poliisihallituksen 14.10.2015 myöntämä ajalle 1.1.2016-31.12.2020. Rahankeräyslupa, koskee
Ahvenanmaan maakuntaa: ÅLR 2016/8666, Ahvenanmaan Maakuntahallituksen 29.11.2016
myöntämä ajalle 1.1.-31.12.2017.

Taustaa
Ihmiskauppa pohjautuu monimutkaiseen problematiikkaan. Nigeria ja Länsi-Afrikan maat leimaa väkivalta ja
poliittinen epävakaus. Nigerian taloudellinen tilanne on erittäin vaikea; nälänhätä uhkaa suurta osaa maasta,
väkivalta ja rikollisuus jarruttavat kehitystä. Työttömyys on korkea ja koettelee nuoria ankarasti. Ihmiskaupalle
tämä on ihanteellinen kasvualusta. Nigerian köyhän maaseudun tytöt saavat harvoin mahdollisuuden
täysipainoiseen koulunkäyntiin eivätkä perheet panosta tyttöjen koulutukseen. Pitkällä tähtäyksellä tämä
merkitsee sitä, että tytöillä on harvoin mahdollisuus saada työtä; heillä ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa omaan
elämäänsä eikä yhteiskuntaan kokonaisuutena. Tyttöjä huijataan, houkutellaan ja pakotetaan lähtemään
”rikkaaseen Eurooppaan” siinä toivossa, että he voisivat näin elättää perheensä.
Ihmiskauppa on Suomessa suuri haaste. Suomi on sekä ihmiskaupan vastaanottajamaa että merkittävä
läpikulkumaa. Olemme viime aikoina joutuneet todistamaan monia inhimillisiä murhenäytelmiä naisten hakiessa
pienine lapsineen turvaa Suomesta joutuen kuitenkin karkotetuiksi.

Paikallinen yhteistyökumppanimme
Paikallinen yhteistyökumppanimme MeCAHT on järjestö, joka työskentelee ihmiskauppaan liittyvien
kysymysten parissa. Ihmiskaupan ennaltaehkäisy on eräs MeCAHT:n keskeisistä tavoitteista, mutta järjestö
työskentelee myös kentällä etsien ihmiskaupan uhreja ja auttaen heitä hakemaan turvaa. Sen jälkeen uhreja
kuntoutetaan ja heidät sopeutetaan uudelleen yhteiskuntaan mm. tarjoamalla koulutusta. Viime vuosina on
esimerkiksi työskennelty terroristiryhmä Boko Haramin uhreiksi joutuneiden tyttöjen keskuudessa ja
järjestetty heille koulutusohjelmia, joissa naiset/tytöt oppivat mm. käyttämään tietokoneita.
Järjestö tekee aktiivista yhteistyötä eri Euroopan maiden viranomaisten kanssa. Vuonna 2016 MeCAHT kävi
10 Euroopan maassa, mm. Suomessa, informoimassa ja kouluttamassa viranomaisia ja järjestöjä
ihmiskauppaan liittyen. Järjestön edustajat tapasivat tällöin myös ihmiskaupan uhreja paikan päällä
Euroopassa.
MeCAHT tavoittaa nuoret käyttämällä eri medioita (tv, radio) ja elokuvia. MeCAHT on mm. tuottanut
elokuvan
”Europe
in
my
heart”,
joka
löytyy
Youtubesta
seuraavasta
linkistä
https://www.youtube.com/watch?v=WUhzVO6g7r4. Elokuvaa käytetään kouluissa ja erilaisissa
kyläkokoontumisissa ympäri Nigeriaa. Ongelmaksi on osoittautunut, että monet perheet jonkinasteisesta
tietoisuudesta huolimatta antavat johdattaa itsensä ihmiskaupan kurimukseen, koska heidän
elämäntilanteensa on epätoivoinen. Siksi on voitava tarjota konkreettisia vaihtoehtoja!
Hankkeen toteutus
Alkuvaiheessa toiminta on valistamista ja tiedottamista eri foorumeilla kuten kouluissa. Keskusteluja eri sidosryhmien
kuten vanhempien, opettajien, uskonnollisten ja muiden johtajien, muiden ei-valtiollisten järjestöjen (NGOs) kanssa.
Keskustelut ovat tilaisuuksia projektin osallistujien värväämiseksi (nuoret, lähinnä tytöt, nuoret naiset). Edon paikallisissa
medioissa toteutetaan myös valistuskampanja.
Tavoitteena on toimia tuhannen nuoren keskuudessa ihmiskaupan vaaravyöhykkeellä, ts. köyhistä ja vaikeista
perheoloista tulevien lasten/nuorten keskuudessa, 13 vuodesta ylöspäin. Osallistujat voivat myös olla nuoria, jotka ovat
joutuneet ihmiskaupan uhreiksi ja selvinneet siitä hengissä.
Projektitiimi, jolla on pätevyys opettaa tarvittavia aineita, työskentelee läheisessä yhteistyössä perheiden ja suoraan
nuorten kanssa. Opetuksessa keskeistä on yrittäjyyskoulutus. Nuoret tarvitsevat tukea liiketoimintasuunnitelmien teossa
ja ”mentorit” auttavat heitä tässä eteenpäin. Tuki jatkuu niin kauan kuin siihen on tarvetta. Projekti tarjoaa starttilainoja.
Starttilainaa saadakseen osallistujan on ensin saatava koulutuksensa päätökseen. Lainasta ei tarvitse maksaa korkoa. Kun
laina maksetaan takaisin, rahat investoidaan uudelleen yritykseen. Yritykset voivat olla mm. seuraavilta aloilta:
pienmuotoinen ravintola, kioski, ompelija, parturi tai make-up-palveluja, IT-palvelut (esim. internetkahvila),
mehiläistenhoito, kasvinviljely, karjankasvatus
Jokainen osallistuja saa koulutusta yrittäjyyteen ja IT:n käyttöön liittyvissä aineissa, mutta lisäksi heidän tulee osallistua
koulutukseen seuraavista aiheista:
Mitä on ihmiskauppa
Miten voi osallistua yhteiskuntaan ja tulla paremmaksi kansalaiseksi
Arvopohja ja kulttuuri – mitä tulisi muuttaa paremman yhteiskunnan luomiseksi
Miten yrityksesi ja työsi voi muuttaa ja kehittää maatamme
HIV/Aids -informaatio
Työn valvonta
Projekti on jaettu 18 paikallisalueeseen ja jokaisella alueella on oma työryhmä, joka toimii nuorten kanssa.
Yhteistyökumppanimme koordinoi ja valvoo alueilla tehtävää työtä ja raportoi Toivon tähdelle (ja muille
yhteistyökumppaneille). Projektilla on ohjausryhmä, johon kuuluvat yhteistyökumppanimme, toinen ei-valtiollinen
järjestö, joka tekee ihmiskaupan vastaista työtä (NACTAL, National Civil Society Organization Against Abuse and Labour)
ja valtiollinen ihmiskaupan vastainen järjestö (NAPTIP, National Agency for the Prohibition of Trafficking in Persons and
other related crime).

