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Maailmalta

Hanne-Mari Tarvonen

K
ymmenet, jopa

sadat lapset ovat

kerääntyneet jo-

noon Zimbabwen

Lapset -yhdistyksen

toimintakeskuksen pihamaalle

Zimbabwen pääkaupungin Ha-

raren Dzivarasekwan lähiössä.

Kevätaurinko porottaa taivaalta,

kun lapset odottavat päivittäistä

lämmintä ruokaansa. Eteläisellä

pallonpuoliskolla eletään parai-

kaa kevät–kesää.

Ateriaan kuuluu sadzaa, joka

on maissista keitetty puuro,

vihanneksia ja pieni annos li-

haa, kalaa tai papuja. Silloin

tällöin lautaselle päätyy myös

vihanneksia tai jäniksenlihaa

yhdistyksen omasta tarhasta.

Yhdistyksen ohjelmassa muka-

na olevat lapset ovat onnellisia

kouluun paluusta oltuaan pit-

kään kotona koronaviruspan-

demian takia. Lisäksi lapset iloit-

sevat harrastuksista, joita heillä

on mahdollisuus toteuttaa; yksi

rakastaa teatteria, toinen musiik-

kia ja tanssia, kolmas shakkia.

Vaatimattomista olosuhteista

huolimatta lapset tähtäävät

korkealle.

”Minä haluan opiskella lentä-

jäksi”, 13-vuotias Makanaka

Chakanyuka kertoo.

Ruoka on etuoikeus
Suomessa itsestään selvä asia,

lämmin ateria koulussa, on

täällä etuoikeus. Monelle lapsel-

Dzikwan toimintakeskus on lapsil-

le paikka opiskella, harrastaa ja

kerääntyä yhteen lounaalle. Pan-

demian aikana lapset ovat nautti-

neet lounaan ulkosalla. 

HANNE-MARI TARVONEN

Makanaka ja Akla istuvat ruokasalissa pitkissä pöydissä kotitehtäviä tehden.

Osa vanhemmista oppilaista opettaa nuorempia.

Orpolapset nauttivat 
koulun jatkumisesta 
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Zimbabwessa lapset palasivat kouluun syyskuussa kuukausia kestäneen kolmannen sulkutilan jälkeen.
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Zimbabwessa lapset aloittavat koulun jo 5-vuotiaina.

AFGANISTANIA hallitseva Taleban-järjestö on antanut

maan televisiokanaville uuden ohjeistuksen. Sen mu-

kaan kanavilla ei saa enää esittää draamasarjoja tai

saippuaoopperoita, joissa esiintyy naisnäyttelijöitä.

Naispuolisten tv-toimittajien täytyy myös pukeutua

hijab-kasvohuiviin kameroiden edessä. Taleban on

ääri-islamistinen järjestö, joka nousi uudestaan valtaan

Afghanistanissa elokuussa. Kun Taleban viimeksi hal-

litsi Afganistania vuosina 1996–2001, maassa ei ollut

tv-kanavia tai juuri muutakaan mediaa. Television kat-

selu oli kielletty rangaistusten uhalla. 

Afganistanilainen toimittaja Lima Hotak peitti päänsä huivilla

toissa viikolla. Taustalla peittävämpiin huiveihin pukeutuneita.

KAVEH ROSTAMKHANI

Islamistinen Taleban kielsi
naisnäyttelijät televisiossa

YHDYSVALTAIN avaruushallinto Nasa lähetti viime vii-

kolla avaruuteen aluksen, jonka on määrä törmätä

pieneen asteroidiin ensi vuonna. Dart eli Double Aste-

roid Redirection Test -nimen saanut alus laukaistiin

matkaan Vandenbergin tukikohdasta Yhdysvaltain

Kaliforniasta. Sen on määrä törmätä määränpäähänsä

vasta ensi syksynä. Kokeen avulla Nasa toivoo selvittä-

vänsä, miten Maata kohti kulkevia asteroideja voitai-

siin ohjata pois. Maahan osuessaan suuret asteroidit

voisivat aiheuttaa valtavaa tuhoa. Nyt kohteena oleva

asteroidi ei kuitenkaan ole vaaraksi Maalle.

Testialus lähetettiin matkaan SpaceX:n Falcon 9 -raketilla.

BILL INGALLS / AFP

Nasa lähetti asteroidiin
törmäävän raketin

le lounas Dzikwan toimintakes-

kuksessa on päivän ainut läm-

min ateria. Koululasten lisäksi

Zimbabwen Lapset -yhdistys

tarjoaa lämpimän ruoan noin

100 naapuruston lapselle.

Suomalaisen yhdistyksen

tärkein tehtävä on mahdollistaa

peruskoulutus noin 400 lapsel-

le. He ovat jääneet orvoiksi van-

hempien menehdyttyä aidsiin.

Yhdistys maksaa lasten koulun-

käyntimaksut, koulupuvut ja

perusterveydenhoidon. 

Joka vuosi 40 uutta lasta

aloittaa ohjelman parissa, ja

kaksi kolmasosaa ohjelman

lapsista on tyttöjä. Tyttöjä tue-

taan erityisesti siksi, että vähä-

varaisissa perheissä tyttölapsia

pidetään usein kotona huolehti-

massa kodin hoidosta, kuten

siivouksesta, veden hakemises-

ta ja pienempien lasten hoita-

misesta.

Isot luokkakoot
Zimbabwessa lapset käyvät ala-

astetta 6–13-vuotiaina. Ala-as-

teella opiskellaan englantia,

shonaa eli yhtä Zimbabwen

kielistä, matematiikkaa, kult-

tuuria ja maataloutta.

Ala-asteen jälkeen oppilaat

siirtyvät yläasteelle, joka kestää

neljä vuotta. Yläasteella oppiai-

neiden määrä kasvaa 8–11 ai-

neeseen.

”Koulussa tykkään pelata

verkkopalloa, lukea runoja,

laulaa kuorossa, näytellä ja

tanssia”, Akla Patigawo, 14,

sanoo.

Köyhien alueiden koulut ovat

suuria, ja yhdellä luokalla voi

olla jopa 50–60 oppilasta. Mo-

nien lasten kodit Dzivarasek-

wassa ja muissa köyhissä lähi-

öissä ovat pieniä ja sähkön- ja

vedenjakelu katkeilee. 

Opiskelu ja oppiminen koto-

na voi olla vaikeaa, joten yhdis-

tys antaa lisäopetusta tietyissä

aineissa, kuten matematiikassa,

tieteissä ja englannin kielessä.

Yhdellä luokalla 
voi olla jopa 
50–60 oppilasta.

Aids ja hiv 
A Hi-virus on ihmisen elimis-

tön puolustuskykyä hei-

kentävä virus. Se tuhoaa

järjestelmää, jonka avulla

keho puolustautuu tau-

dinaiheuttajia vastaan.

A Jos hiv-tartuntaa ei hoide-

ta ajoissa, se johtaa aid-

siin. Silloin ihminen sai-

rastuu erilaisiin vakaviin

infektioihin tai virusten

aiheuttamiin syöpiin,

joihin voi menehtyä.

A Hiv voi tarttua limakalvo-

jen tai veren kautta, eli

jos esimerkiksi rikkoutu-

neelle iholle päätyy run-

saasti tartunnan saaneen

ihmisen verta. Virus voi

myös siirtyä äidiltä lap-

selle jo ennen syntymää.

A Hiviin on onneksi nykyään

olemassa hyvä lääkitys,

joka pitää tartunnan saa-

neen terveenä ja estää

hivin tarttumisen muille.

Myös suuri osa aidsin

sairauksiin sairastuneista

voidaan parantaa.

A Viime vuonna maailmassa

oli noin 37,6 miljoonaa

hiv-tartunnan saanutta

ihmistä. Heitä kutustaan

hiv-positiivisiksi.

A 1. joulukuuta on maailman

aids-päivä, jonka tarkoi-

tus on lisätä ihmisten

tietoa taudista. Uusim-

man arvion mukaan aids

on mahdollista saada

selätettyä vuoteen 2030

mennessä.
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