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Tyttöjen koulunkäynnin ja 
seksuaalioikeuksien edistäminen 

Malawin maaseudulla



Tyttöjen 
seksuaalioikeuksien ja 

koulunkäynnin 
edistäminen Malawissa 

2017-2020 – Miksi?

• Malawissa on heikot tai olemattomat 
seksuaaliterveyspalvelut erityisesti 
nuorille.

• Tyttöjen ja naisten asemat on huono: 
lapsiavioliitot, valtavat 
seksuaalioikeuksien loukkaukset, 
seksuaalinen väkivalta.

• Perheet ovat köyhiä, minkä vuoksi 
tyttöjen koulunkäyntiä ei tueta

• Tytöt tippuvat helposti pois koulutuksesta: 
teiniraskaudet, huono kouluilmapiiri, 
koulukiusaaminen, hygieniaongelmat 
kuukautisten aikaan.





Kuva- ja lauluterveiset Malawista

• https://www.youtube.com/watch?v=_j344gQOBDQ

• Marttaliiton tuki Malawin äideille, 1 min

• https://www.youtube.com/watch?v=5ynGVBRVgk0

• Koululaisten haastattelu Kalilomben peruskoulusta, 2 min (vuodelta 
2015, Väestöliitto ja MLL)

https://www.youtube.com/watch?v=_j344gQOBDQ
https://www.youtube.com/watch?v=5ynGVBRVgk0


Mitä ovat 
seksuaalioikeudet

• Oikeus omaan seksuaalisuuteen ja tietoon 
seksuaalisuudesta.

• Oikeus suojella itseään ja tulla 
suojelluksi.

• Oikeus seksuaaliterveyspalveluihin.

• Oikeus tasa-arvoon ja syrjimättömyyteen.

• Oikeus vaikuttaa.



Center for Youth
Empowerment and Civic

Education CYECE

• Malawin merkittävimpiä nuorisojärjestöjä.

• Paljon kokemusta työstä nuorten ja heitä 
ympäröivien yhteisöjen kanssa.

• Koko kylä ja alue otetaan mukaan työhön 
tyttöjen koulunkäynnin ja 
itsemääräämisoikeuden puolesta.

• Väestöliitto, Martat ja Mannerheimin 
Lastensuojeluliitto tukevat.

• Suomen ulkoministeriö rahoittaa 
hankkeesta suuremman osan.



Äidiltä tyttärelle

• Teemme työtä seksuaalioikeuksien 
puolesta, koska ilman niitä muutkaan 
ihmisoikeudet eivät voi toteutua.

• Jos tyttö joutuu pelkäämään 
koulupäivänsä aikana esimerkiksi 
opettajan tai luokkatoverin puolelta 
tulevaa ahdistelua, ei oikeus 
koulunkäyntiin toteudu.

• Tuemme äitien ryhmiä, koska ilman äitien 
taloudellista hyvinvointia ja halua 
lähettää tytöt kouluun nämä eivät sinne 
pääse.



Lisätuloja ja 
oikeanlaista 
ravitsemusta

• Hyvä ravitsemus tarkoittaa jokapäiväisen 
nsima-vehnäpuuron rikastamista ja 
tasapainottamista vitamiineilla ja 
proteiineilla.

• Lapsen pitäisi saada ainakin yksi, 
mieluummin useita tasapainoisia aterioita 
päivässä jaksaakseen käydä koulua.

• Ravitsemuksen yksipuolisuus johtuu sekä 
köyhyydestä että puutteellisesta tiedosta.

• Hankkeessa äidit oppivat viljelyn 
monipuolistamista, joka vaikuttaa sekä 
omiin tuloihin, maaperän köyhtymisen 
hidastumiseen että perheen 
ravitsemukseen.



Miten tyttöjen äitien 
toimeentuloa 
parannetaan?

• Koulutuksella: teemoina ravitsemuksen ja  
viljelyn monimuotoisuus, yrittäjyys, 
kiertävien säästö- ja luottorinkien 
perustaminen.

• Jatkuvalla maatalousneuvojien tuella.

• Siemen- ja taimilahjoituksilla.

• Kanoilla ja vuohilla, joita hoidetaan 
yhdessä ja joiden jälkeläiset lahjoitetaan 
yksittäisille ryhmän jäsenille.

• Äitien ryhmiä Dedzan ja Mangochin
alueilla yhteensä 22.



Mitä tukea tytöt 
saavat

• Tukioppilastoimintaa.

• Kouluilmapiirin parantamista kiusaamisen 
vastaisilla kampanjoilla.

• Ohjausta opettajilta ja muilta koulun 
vastuullisilta aikuisilta.

• Tietoa seksuaalioikeuksista ja –
terveydestä.

• Kotikylissä järjestettäviä 
keskustelutilaisuuksia, joissa tytöt saavat 
aikuisen tuella kertoa ongelmistaan ja 
esittää ratkaisuja.

• Tukioppilaille leirejä ja konferensseja, 
joissa he tapaavat toisiaan ja oppivat 
lisää.



Marttaliiton 
kehitysyhteistyön 

vaikuttavuus – mitä 
muuta teemme?

• Maaseudun tyttöjen ja heidän äitiensä 
tukeminen Malawissa.

• Köyhät naiset ja kotitalousalan 
opiskelijatytöt Kamerunissa.

• Vammaisten naisten voimaantuminen ja 
kotitalouskurssit Etiopiassa.

• Mukana vuosittain satoja naisia ja tyttöjä: 
vaikutusmahdollisuuksia omaan elämään, 
yrittäjyyttä, koulutusta, omia tuloja.

• Saamme enemmän aikaan yhteistyössä.

• Työmme uskottavuus perustuu hyviin 
tuloksiin, kotitalousasiantuntemukseen, ja 
hyviin yhteistyökumppanuuksiin.

• Koko järjestö tekee ja sitoutuu. Jokaiselle 
on tehtäviä.



Tule mukaan!

• Kansainvälisten marttojen verkosto 
kasvaa. Se saa myös: yhteydenpitoa, 
koulutusta, tietopaketteja ja diaesityksiä, 
ruokakurssiaineistoja.

• Liity Kansainväliset martat –
facebookryhmään.

• Tule mukaan jäsenmatkalle 
kehitysyhteistyökohteeseen (Kamerun 
2016, Etiopia 2018…).

• Kutsu yhdistykseen oman alueesi 
kansainvälinen martta. Järjestäkää 
kehitysyhteistyön teemailta.

• Järjestä ruokakurssi ja maksa 
osallistumismaksut kehitysyhteistyölle.

• Lokakuu on Puurokuu. Puurokuun
tilaisuuksien tuotot tilitetään 
kehitysyhteistyöhön.

• Girls can do anything! – jos he saavat 
meidän tukemme.


