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Suomi, Nicaragua ja uusi kehitysyhteistyö
Terveyspalvelut kaikille – Tehoa ja kilpailukykyä maatalouteen
Suomen ja Nicaraguan välinen kehitysyhteistyö on jatkunut jo 30 vuotta. Yhteistyössä on viime vuosina siirrytty kahdenvälisistä hankkeista
usean avunantajan yhdessä tukemiin ohjelmiin, joiden toteutuksesta
vastaavat pääasiassa Nicaraguan omat viranomaiset. Uudet kehitysyhteistyön muodot, budjettituki ja sektoriohjelmat, ohjaavat Suomen
tukea Nicaraguan oman budjetin tai tähän tarkoitukseen perustettujen
rahastojen kautta.
Maaseutukehitys ja terveydenhuolto ovat Suomen ja Nicaraguan
välisen kehitysyhteistyön pääkohteita, ja suuri osa maaseutu- ja terveyssektorin tuesta toteutetaan sektoriohjelmien kautta. Maaseutukehityksen sektoriohjelma Prorural vahvistaa Nicaraguan hallintoa ja siitä
hyötyvät myös maan köyhimmät maataloustuottajat. Terveydenhuollossa taas Nicaraguan terveysministeriön toteuttama sektoritukiohjelma Fonsalud helpottaa ihmisten pääsyä terveyspalveluihin ja parantaa
hoidon laatua.
Myös hyvin suunnitelluilla ja oikein kohdennetuilla hankkeilla on edelleen sijansa yhteistyössä. Eri
apumuodot täydentävät toisiaan, ja tällä hetkellä sektoriohjelmien tavoitteita tuetaan myös erillisten hankkeiden avulla. Maaseutusektorilla Suomi tukee Fomevidas-ohjelmaa, joka tähtää maataloustuotannon
lisäämiseen Nicaraguan köyhimpiin kuuluvilla Boacon ja Chontalesin alueilla. Terveyssektorilla Suomi
tukee Sared-hanketta, joka parantaa naisten ja lasten terveyttä ja elinoloja Carazon ja Chontalesin alueilla.
Nämä hankkeet toteutetaan niin, että ne tukevat ja vahvistavat sektoriohjelmia ja samalla vältetään
hajauttamasta apua. Hankkeiden toteuttaminen on siirretty lähes kokonaan nicaragualaisille ja suomalaiset toimivat lähinnä neuvonantajina. Tulevaisuudessa on tarkoitus vahvistaa Nicaraguan hallituksen ja
sen alaisten laitosten vastuullisuutta ja toimintatapoja, jotta ne pystyvät ottamaan kehityksen ohjat omiin
käsiinsä.
Tässä esitteessä Nicaraguan maataloustuottajat ja terveyspalvelujen käyttäjät puhuvat kehityksestä ja
kertovat, millaista apua he toivovat saavansa ja miten he haluavat avun käyttää.
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Ajatus tehokkaasta avusta

muuttuu

Meijereistä maaseudun kehittämiseen,
lääkeviennistä terveydenhuollon
parantamiseen
Nicaragua on ollut kansainvälisen kehitysyhteistyön tärkeimpiä kohdemaita Latinalaisessa Amerikassa jo parin vuosikymmenen ajan. Maan toistuvat
luonnonmullistukset ja poliittisesti värikäs historia
ovat tuoneet maahan laajan joukon avunantajia.
Nicaragua on edelleen pitkälti riippuvainen kehitysyhteistyöstä.
Avun laajuudesta huolimatta Nicaraguan
kehitys on ollut toivottua hitaampaa. Maan väestöstä edelleen puolet on köyhiä. Maaseudulla kaksi
kolmesta elää alle 1,6 eurolla ja joka neljäs alle
80 sentillä päivässä. Kehitystä jarruttavat myös
nicaragualaisten vähäiset mahdollisuudet kehittää
olojaan, epätasainen tulonjako sekä julkisten palvelujen huono tarjonta.
Kansainvälinen apu on niin Nicaraguassa
kuin muissakin kehitysmaissa pitkään perustunut
hankkeisiin, joita avunantaja toteuttaa yhdessä
vastaanottajan kanssa ja joiden tarkoituksena
esimerkiksi kehittää tietyn läänin terveyshallintoa
tai tieverkostoa. Monilla alueilla tällä yhteistyöllä on saatu paljon aikaan, ja Suomella on hyviä
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Nicaraguan ulkoministerin erityisneuvonantaja
Mauricio Goméz tuntee pitkän kokemuksensa ansiosta
kehitysyhteistyön mahdollisuudet ja aukot.

kokemuksia alueilta, joilla se toimii. Yksittäisiin
hankkeisiin keskittyvä apu saattaa kuitenkin johtaa maan kokonaiskehityksen kannalta vääriin painotuksiin ja avun pirstaloitumiseen. Pahimmillaan
avun tulokset ovat jääneet lyhytaikaisiksi.
Nicaraguan ulkoministerin erityisneuvonantaja
Mauricio Goméz kuvaa näitä yhteistyön ongelmia
seuraavasti.
”On tunnustettava, että aiempi yhteistyö ei ole toiminut ja että
maamme köyhyys ei ole vähentynyt odotetulla tavalla. Nicaragua hallinto on tästä osaltaan vastuussa, mutta syytä on niin
sysissä kuin sepissäkin. Nicaraguassa hankkeiden toteuttajina
on ollut muun muassa kansainvälisiä ja paikallisia kansalaisjärjestöjä, kuntia, lääninhallintoja, kahdenvälisiä yhteistyökumppaneita, rahoituslaitoksia ja niin edelleen. Tämä on johtanut
siihen, että hankkeita on toteutettu toisistaan irrallisina eikä ole
nähty kokonaiskuvaa. Avun vaikutusta on myös vähentänyt,
että iso osa rahoista on mennyt konsulttipalkkioihin, hallintokuluihin ja esimerkiksi autojen hankintaan projektityöntekijöille.
Nykyisin nämä ongelmat tunnustetaan jo kansainvälisesti.”

Avunantajat ovatkin ahkerasti etsineet uusia yhteistyön tapoja. Tuloksena on ollut uusia avun muotoja,
kuten budjettituki ja sektoriohjelmat. Niissä korostuu avun vastaanottajan oma vastuu. Tätä uutta
yhteistyötä kutsutaan ohjelmayhteistyöksi.
Eri apumuodot kuitenkin täydentävät toisiaan,
ja hankkeilla on edelleen tärkeä osuutensa yhteistyössä – kunhan ne ovat hyvin suunniteltuja ja
oikein kohdennettuja. Myös hankkeiden toteuttaminen on siirretty lähes kokonaan nicaragualaisille
ja suomalaiset toimivat lähinnä neuvonantajina.

Ohjelmayhteistyön neljä
periaatetta
 Yhteistyömaa on itse vastuussa kansallisesta
kehityksestään. Avunantajien rooli on tukea
kumppania, ei päättää tai toimia sen puolesta.
 Yhteistyömaan toimiva ja luotettava
julkishallinto on elintärkeä onnistuneelle
köyhyyden vähentämiselle. Kehitysavun
ohjaaminen maan julkishallinnon kautta ja sen
osana on merkittävin keino tukea myönteistä
kehitystä.
 Avunantajien pitää toimia yhteistyömaan
oman kehitysviitekehyksen puitteissa.
Avunantajien pitää toimia yhtenäisesti maan
hallituksen kanssa ja välttää tukemasta
yksittäisiä, erillisiä aputoimenpiteitä.
 Avunantajien pitää tuntea hyvin maan
ensisijaiset kehitystavoitteet ja olla valmiita
toimimaan paikallisen hallinnon kanssa.
Avunantajien tulee välttää luomasta kokonaan
uusia järjestelmiä hallinnon rinnalle ja tukea sen
sijaan jo olemassa olevien kehitystä.

Toimiva hallinto ja suunnittelu
tehostavat apua
Avun vastaanottajan oman vastuun lisääminen
edellyttää tehokasta hallintoa. Nicaraguassa ongelmana on ollut monimutkainen hallintokoneisto.
Kehitysyhteistyö on osaltaan vaikuttanut siihen,
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”Pitkän aikavälin suunnitelman ja sektorituen ansiosta olemme edistyneet enemmän kuin vuosikymmeniin. Aiemmin meillä oli organisoitu epäjärjestys.
Asioita tehtiin eri sektoreilla näkemättä kokonaiskuvaa. Kehityssuunnitelman ansiosta olemme
pystyneet ohjaamaan rahaa eri hallinnonaloille
tehokkaammin.”
Ulkoministerin erityisneuvonantaja Mauricio Goméz

että maahan on kehitetty rinnakkaisia järjestelmiä
maan hallinnon rinnalle.
Nicaragua on tehnyt töitä hallintonsa parantamiseksi tehostamalla ministeriöiden ja virastojen
toimintaa ja selkeyttämällä niiden tehtäväjakoa.
Samalla maa on lisännyt hallintonsa avoimuutta ja
kehittänyt budjetin seurantaa.
Nicaragua on myös luonut oman kehityssuunnitelman. Vuosille 2005–2009 laaditun köyhyydenvähentämisohjelman tavoitteina on parantaa
nicaragualaisten tulotasoa, edistää työllisyyttä sekä
lisätä vientiä ja investointeja.
Suunnitelman ansiosta maan kehitystarpeet on
voitu arvioida aiempaa tarkemmin. Suunnitelma ja
maan ottamat hallinnon kehitysaskeleet mahdollistavat avun antamisen esimerkiksi koko terveys- tai
maaseutusektorille.
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Mauricio Gomézin mukaan suunnitelma ja sen
jälkeen annettu sektorituki on tuonut selvyyttä
köyhyyden vastaiseen työhön.
Nicaraguassa on tällä hetkellä sektoriohjelmia
neljällä toimialalla: julkissektorin kehittämisessä,
koulutuksessa, terveydenhuollossa ja maaseudun
kehittämisessä.
Suomi on ollut mukana Nicaraguan uudentyyppisessä kehitysyhteistyössä alusta lähtien ja
tekee tällä erää sektoritukeen perustuvaa yhteistyötä kahdella alueella, maaseutukehityksen ja terveydenhuollon alalla. Suomi on menossa ensimmäisten
avunantajien joukossa mukaan myös hyvän hallinnon kehittämiseen tähtäävään sektoritukeen.

Sektorituki
● Yhden sektorin eli hallinnonalan kehityksen
tukeminen
● Tavoitteena kehittää sektoria
kokonaisuudessaan
● Tukimuotoina tekninen apu, avunantajien
yhteisrahastot sekä sektoreille kohdistettu
budjettituki
Suomen sektorituen kohteina Nicaraguassa
ovat maaseutukehitys ja terveydenhoito sekä
tulevaisuudessa paikallishallinto
Lisätietoja sektorituesta: Sektorituki Suomen
kehitysyhteistyössä
http://formin.ﬁnland.ﬁ/kehityspolitiikka

Maaseutua kehitetään

kokonaisvaltaisesti

Maaseudun kehittäminen on erittäin tärkeää
Nicaraguan talouden kohentamisen ja maan
köyhyyden vähentämisen kannalta. Köyhyys keskittyy maaseudulle, mutta toisaalta maaseudun
tuotteet ja niiden vienti pitävät koko maan taloutta liikkeellä.
Maaseutusektorin kehittämisessä on mukana
lukuisia toimijoita, kuten maa- ja metsätalousministeriö sekä maatalousteknologian, metsätalouden ja maatalouden kehittämisen instituutit.
Myös etujärjestöjen osallistuminen on elintärkeää.
Ongelmana on ollut, että ministeriö, laitokset ja
etujärjestöt eivät aiemmin ole juuri koordinoineet
toimiaan.
Nicaraguassa laadittiin 2000-luvun alussa
maaseutukehityksen suunnitelma, joka selvensi
alan tarpeita ja eri toimijoiden tehtäväjakoa sekä
asetti mittareita, joilla arvioida sektorin kehitystä. Nykyinen maatalousministerin neuvonantaja
Luis Osorio vastasi aikoinaan suunnitelman tekemisestä.
”Tämä toimiala on valtavan laaja ja monimutkainen. Yhteisen strategian vuoksi oli välttämätöntä selkeyttää ministeriön ja laitosten rooleja ja tehostaa niiden toimintaa. Teimme
lukuisia muutoksia muun muassa maa- ja metsätalousmi-

nisteriön sisällä. Perustimme joitakin osastoja ja lakkautimme toisia. Meillä on myös hyväksytty laki, joka määrittelee
tarkemmin maaseutukehityksen eri toimijoiden yhteistyötä.”
Maatalousministerin neuvonantaja Luis Osorio

Sektorituki on ollut luonnollinen jatke hallinnon
kehittämiselle. Vuonna 2006 alkanut maaseutusektorin sektoriohjelma Prorural on kansainvälisesti
ainutlaatuinen, sillä se kattaa koko maatalous-,
kalastus- ja metsäsektorin. Myös hankeyhteistyötä
toteutetaan tämän katto-ohjelman sisällä.
Proruralin toteuttamiseen osallistuvat niin maaja metsätalousministeriö, julkisen sektorin asiantuntijalaitokset kuin kansainväliset avunantajat.
Myös yritykset ovat aktiivisesti mukana ohjelman
suunnittelussa ja toteuttamisessa. Se on tärkeää,
sillä tuotanto, jatkojalostus ja tuotteiden markkinointi ovat niiden vastuulla.
Ohjelman laaja-alaisuus mahdollistaa sen, että
siinä voidaan ottaa huomioon kaikki ne tuotantovaiheet, joihin voidaan vaikuttaa tuotannon parantamiseksi. Maanviljelijä tarvitsee tuekseen muun
muassa hyvät tiet, apua uuden tekniikan käyttöön
ottamisessa, markkinointiapua sekä mahdollisuuk-
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Maaseudun kehittämisen haasteet
Maailmanmarkkinoiden avautuminen ja kilpailun koveneminen tuo sekä uusia haasteita että uusia mahdollisuuksia
Nicaraguan maaseudun kehittämiselle. Maaseudun kehittämisinstituutti IDR:n johtaja Alvaro Fiallos löytää tehtävää erityisesti seuraavilla saroilla:
”Pienviljelijät tarvitsevat halpakorkoisempia luottoja,
joiden avulla he voivat kehittää ja uudistaa tuotantotapojaan. Lisäksi täytyy sijoittaa infrastruktuuriin, kuten teiden
rakentamiseen, energiansaannin turvaamiseen sekä tietoliikenneyhteyksien kehittämiseen. Modernissa maailmassa
ei voi tehdä paljoakaan ilman sähköä ja puhelinyhteyksiä.
Meidän on myös vähennettävä riippuvuuttamme ilmastonmuutoksesta. Metsitys on tässä tärkeässä osassa.”
Kehitysyhteistyössä on usein käytetty vertausta, että
kalastajalle ei saa antaa kalaa vaan onki. Nykyisessä kaup-

”Sektoriohjelmat kanavoidaan maan oman hallinnon
kautta ja ne vahvistavat sitä. Maaseutukehityksen
sektoriohjelmasta Proruralista hyötyvät muun muassa kahvintuottajat, sokerin ja maissin viljelijät sekä
kalastajat.”
”Maatalouspolitiikkaa ja maaseudun kehitykseen vaikuttavia päätöksiä tehtiin aiemmin hyvin keskitetysti.
Nyt päätöksentekoa on ohjattu eri puolille maata ja
siihen on otettu mukaan yrityksiä, osuuskuntia ja
maatalouden pientuottajia.”
Managuan suurlähetystön maatalouskehityksen
neuvonantaja Tiina Huvio
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pajärjestelmässä täytyy saada kokonainen kalastajaporukka ja vielä torimyyjät samaan tuotantoketjuun. Kaupan
vapautuminen merkitsee myös kilpailun kovenemista.
Fiallos löytää ratkaisun pienviljelijöiden yhdistymisestä.
”Globalisaatio muuttaa elämää ja sen logiikkaa täytyy yrittää ymmärtää. Pienviljelijöiden on muodostettava
isompia tuotantoryhmiä. Näin voi liittyä mukaan tuotantoketjuihin ja saada edun jalostetun tuotteen lisäarvosta
ja markkinoinnista. Enää ei voi vain jättää tuotteitaan oven
eteen, josta välittäjät hakevat ne halvalla hinnalla, vaan viljelijöiden on jalostettava alkutuotantoaan itse ryhmissä.”
Fiallosin mukaan maaseudun kehittäminen vaatii
kokonaisuuden hahmottamista. Esimerkiksi koulutuksen
parantaminen ja terveyden edistäminen vaikuttavat koko
maaseudun tulevaisuuteen.

sia saada luottoa. Esimerkiksi pienluotoista ei ole
juuri hyötyä, jos samalla ei neuvota rahankäyttöä.
Samoin ympäristövaikutukset on otettava huomioon, jotta tuotantoa voidaan jatkaa pitkäjänteisesti.
Osorion mielestä Prorural ei ole niinkään suoraviivainen kehitysohjelma vaan yhteinen ajattelutapa
siitä, miten koko sektoria voidaan kehittää.
”Olemme hallinnossa ymmärtäneet Proruralin ﬁlosoﬁan, ja
nyt olemme vaiheessa, jossa ajatusta viedään maaseudulle.
On välttämätöntä, että maaseudun perheet osallistuvat
aktiivisesti ohjelman toteuttamiseen.”
Maatalousministerin neuvonantaja Luis Osorio

Sektoriohjelma Prorural
● Maatalouden kestävän kehittämisen ohjelma
● Tavoitteena vähentää köyhyyttä
tukemalla maataloussektorin kehittämistä
mahdollisimman laaja-alaisesti
● Suomen rahoitus 9,3 miljoonaa euroa, lisäksi
ohjelman tehokkaan suunnittelun tukemiseen
suunnattu 700 000 euroa
● Toteuttajat Nicaraguan maa- ja
metsätalousministeriö (MAGFOR),
Nicaraguan maatalousteknologian instituutti
(INTA), Kansallisen metsätalouden
instituutti (INAFOR) ja Maatalouden
kehittämisinstituutti (IDR)

Proruralin saavutuksiin kuuluu jo hallinnon vahvistuminen ja hajauttaminen. Toinen suuri edistysaskel on, että kansainväliset avunantajat työskentelevät aiempaa tiiviimmin yhteistyössä ohjelman
toteuttamiseksi.

Paremmin tuottava maatalous tuo
kaivattuja lisätuloja
Boacon ja Chontalesin läänien maatalous tuottaa
heikosti, sillä viljelijät eivät osaa käyttää tehokkaita
viljelymenetelmiä eikä heillä ole tietoa ympäristönsuojelusta. Maaseudulla on myös paljon ihmisiä,
jotka saavat toimeentulonsa maatalouden ulkopuolelta. Fomevidas-ohjelma tukee maaseudun elinkeinoja ja auttaa köyhimpiä ihmisiä parantamaan
elinolojaan. Samalla tuetaan viljelijöiden ja karjankasvattajien yhteistyötä ja järjestäytymistä.
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”Olimme jo pitkää toivoneet tukea joltakin
hankkeelta, joka antaisi sysäyksen elinolojemme kohentamiseen. Viljelijät täällä tietävät kyllä mitä haluavat tehdä, ja Fomevidas
auttoi meitä toteuttamaan ajatuksemme.
Haluamme tehdä asiat itse ja päästä eteenpäin elämässämme.”
Pienviljelijät Roberto Hernández López ja
Teresa León Lay
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”Fomevidas on silta aiemmankaltaisten kehityshankkeiden
ja maaseudun sektoriohjelman Proruralin välillä ja se tukee
Proruralin toteutusta. Hankkeen myönteiset vaikutukset
näkyvät jo maataloustuottajien asenteissa. He uskovat
enemmän itseensä ja omaan osaamiseensa.”
Maatalouden kehittämisinstituutin
IDR:n koordinaattori Daniel Martinez

Aviopari Roberto Hernández López ja Teresa
León Lay viljelevät maatilaa Chontalesissa, joka
on Nicaraguan kuivinta aluetta. Veden puute on
alueen suurin ongelma.
Kun perhe sai tilan kolme vuotta sitten maa oli
rutikuivaa kivikkoa ja näytti siltä, ettei siellä kasva
mikään. Ensimmäisinä vuosina tila pystyi tuottamaan vain vähän maissia ja papuja perheen omaan
käyttöön eikä kuivana kautena riittänyt myyntiin
mitään. Fomevidas-ohjelmalta saamansa tuen avul-

Maaseutuohjelma Fomevidas
● Tavoitteena poistaa maaseudun köyhyyttä
lisäämällä tuottavuutta ja parantamalla naisten
asemaa
● Suomen rahoitus 7,8 miljoonaa euroa ja
Nicaraguan 780 000 euroa vuosina 2004–2008
● Toteuttaja Nicaraguan Maatalouden
kehittämisinstituutti (IDR)
● Toiminta-alue Boaco ja Chontales

la López ja Lay voivat nyt kasvattaa vihanneksia
ensimmäistä kertaa myös kuivan kauden aikana.
Hankkeeseen, jossa he ovat mukana, osallistuu 25
maataloustuottajaa. He viljelevät vihanneksia sekä
kasvattavat kanoja sikoja ja kaloja tankeissa.
López-Layn perhe on parantanut maaperää
käyttämällä vain luonnonmukaisia lannoitteita,
etupäässä maissin lehtiä. Viljelijät lopettivat maan
polttamisen ja siirtyivät keinokasteluun. Metsityksen ansiosta vettä riittää viljelyksille nyt myös
kuivana kautena. Lópezin mukaan maataloustuottajat ovat itse todenneet, kuinka hyviin tuloksiin
päästään lopettamalla metsän ja maan polttaminen.
Mahonkipuiden siementen myynnistä perhe saa
myös arvokkaita lisätuloja, jotka aiemmin menetettiin kun metsiä poltettiin.
Maataloustuottajat yhdistäneet voimansa

Alueen maataloustuottajat tekevät yhteistyötä ja
ovat saaneet vesivaransa ja kastelujärjestelmänsä
kuntoon. Hanke on onnistunut yhdistämään viljelijät ja he auttavat toisiaan monin tavoin. Ne, joilla
on vettä, jakavat sitä muille ja ne, joilla on asiantuntemusta, neuvovat muita.
Toimivan kastelujärjestelmän ansiosta esimerkiksi Lópezin perheen tulot ovat kasvaneet selvästi.
Kolme vuotta sitten tilalta pystyttiin myymään vain
vähän munia ja tomaatteja. Viime vuonna tuloja
noin 67 000 cordobaa (noin 2790 euroa), tämän vuoden arvio on 175 000 cordobaa (noin 7290 euroa)
ja ensi vuonna tulojen odotetaan nousevan vielä
noin 25 000 cordobaa (noin 1000 euroa). Roberto
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Hernández López pitää kirjaa
tuloistaan, investoinneistaan ja
kaikesta kasvattamastaan.
López-Layn perhe on
viljellyt tomaatteja puhtaasti
luonnonmukaisin menetelmin jo kahdeksan vuotta.
López luottaa luomuviljelyn
tulevaisuuteen. Suunnitelmissa on
laajentaa viljelmiä, ja parhaillaan perhe
kokeilee uusia, tuotantoa parantavia menetelmiä.

López pitää Fomevidas-ohjelman
perusajatusta hyvänä. Maataloustuottajat saavat tarvitsemaansa tuen, mutta
tekevät kaikki tuotantoa
koskevat päätökset itse.
Lópezin mukaan monet
avunantajat ovat aiemmin
halunneet tehdä myös päätökset heidän puolestaan.

Maaseutu – maidontuotannon tuesta maatalouden kehittämiseen
Maaseutu on ollut Suomelle luonnollinen yhteistyön
kohde. Nicaragua ja Suomi ovat toteuttaneet yhteistyöhankkeita jo reilun 20 vuoden ajan. Ensimmäinen hanke alkoi vuonna 1982. Yhdeksän vuotta kestänyt hanke
pyrki takaamaan Managuan lähiseuduilla asuville pääsyn maitotuotteisiin ja kehittämään alan kilpailukykyä
erikoistumisella jäätelöön, juustoon ja voihin.
1980-luvun lopulla Suomi laajensi yhteistyötään
alkamalla tuoda lannoitusaineita Nicaraguaan. Vuodesta 1988 vuoteen 1996 kestänyt Prodetec-hanke
toteutettiin yhteistyössä Norjan kanssa. Suomi rahoitti hankkeen ja Norja huolehti hankkeen hallinnosta ja
toteutuksesta.
Vuonna 1990 alkanut Prodega-hanke oli askel kohti uutta yhteistyötä. Prodega toteutettiin yhteistyössä
Nicaraguan maa- ja metsätalousministeriön kanssa
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ja sen tavoitteena oli vähentää köyhyyttä kannustamalla
maanviljelijöiden omia pyrkimyksiä. Vuonna 2003 päättyneessä hankkeessa opeteltiin kestävää karjankasvatusta, luotiin maitotuotteisiin erikoistuneita osuuskuntia
sekä parannettiin tuotteiden markkinoillepääsyä muun
muassa korjaamalla teitä.
Vuonna 2003 alkanut Fomevidas on luonteva jatke
Prodegalle. Laaja-alainen ohjelma toimii siltana hankkeiden ja sektoriohjelmien välillä. Ohjelman tavoitteena
on vähentää köyhyyttä Chontalesin ja Boacon maakunnissa lisäämällä eri tavoin maatalouden tuottavuutta ja
parantamalla naisten asemaa. Ohjelmalle ei ole rakennettu omaa hankehallintoa, vaan sen toteutuksesta vastaa Nicaraguan maatalouden kehittämisen instituutti.
Kaikki varat kulkevat Nicaraguan budjetin kautta.

”Apu toimii, kun viljelijät voivat itse päättää tekemisistään.
Tämä on onnistunut pienviljelijöiden tukiohjelma, jolla on
hyvä tulevaisuus. Myös lapsillamme ja lapsenlapsillamme
on nyt halutessaan mahdollisuus jatkaa viljelyä näillä Nicaraguan kuivimmilla alueilla. Pientuottajat eivät voi jättää
maataan ja eläimiään ja lähteä muualle ansaitsemaan lisätuloja, joten tämä on meille ainoa mahdollisuus parempaan
elämään.”
Pienviljelijä Roberto Hernández López

Perheessä on neljä lasta, joista kaksi opiskelee yliopistossa. Vanhin poika on suorittanut Yhdysvalloissa maatalousalan tutkinnon. Tähän mennessä
lisäansiot on sijoitettu lasten koulutukseen. Tulot
eivät vielä riitä uusiin maatalouden investointeihin,
mutta ne ovat seuraava askel kun rahaa saadaan
enemmän säästöön.
”Haluan suomalaisten tietävän, että arvostamme heiltä saamaamme apua ja haluamme käyttää sen parhaalla mahdollisella tavalla. Suomalaiset tekevät työtä maksaakseen
veroja, joista Nicaragua saa tukea kehitykseensä. Paras tapa
kiittää suomalaisia on käyttää saamamme tuki hyvin.”
Pienviljelijä Roberto Hernández López

Suomi, Nicaragua ja uusi kehitysyhteistyö

13

”Kaikkea uutta ei haluta hyväksyä heti. Maataloustuottajat haluavat itse todeta uusien menetelmien paremmuuden, muuten he pitävät sitkeästi kiinni vanhoista tavoistaan, muun muassa maan polttamisesta. Se on kielletty
Nicaraguassa ja siitä saa sakkoja, mutta maata poltetaan
yhä yleisesti. Koulussa opettelemme metsittämään ja
kasvattamaan taimia sekä lannoittamaan maata polttamisen sijasta.”
Maatalousneuvojaksi opiskeleva Glenda del Rosario
(kuvassa keskellä)
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Nuoret maatalouskouluttajiksi kyliin
Fomevidas-ohjelman turvin koulutetaan nuoria
maataloustuotannon asiantuntijoiksi ja neuvojiksi.
Noin 100 Chontalesin alueen 13–19-vuotiasta nuorta
saa kaksi vuotta kestävän peruskoulutuksen, jonka
aikana perehdytään maataloustuotannon eri puoliin:
viljelymenetelmiin, karjankasvatukseen ja ympäristöasioihin. Koulun jälkeen nuoret palaavat kyliinsä
kouluttamaan muita.
Koulu on Nicaraguassa ainoa, jossa opetetaan
sekä maatalouden teoriaa että käytännön taitoja
vuorotellen, ja myös yliopistojen opiskelijat tulevat
koululle oppimaan käytännön maataloustyötä.
Kurssit järjestää nicaragualainen INRUT-kansalaisjärjestö.
Glenda del Rosario Romeio, Henry Murillo,
Javier Alvarez, Carlos López ja Salvadora Roberto
kuuluvat oppilasneuvostoon, jota johtaa Glenda del
Rosario. He aloittivat kurssin vuonna 2006 ja valmistuvat vuoden 2007 syyskuussa. Kaikki viisi haluavat jatkaa opintojaan, Glenda del Rosario
Romeio haluaa opiskella maatalousteknikoksi. Nuorista on tärkeää palata
valmistumisen jälkeen takaisin
omalle kotiseudulle neuvomaan
muita maataloustuottajia.
Koulussa opiskellaan noin
5–8 tuntia päivässä, minkä jälkeen tehdään töitä taimitarhassa, kanalassa, hedelmätarhassa
tai sikalassa. Oppilaita rohkaistaan
perehtymään Nicaraguan tärkeim-

pien vientituotteiden eli kahvin, banaanien, maissin,
papujen ja lihan kasvattamiseen. Oppilaat hoitavat
kanoja ja sikoja sekä viljelevät maissia, papuja ja
hedelmiä.
Uuden omaksuminen vie aikansa

Glenda del Rosario uskoo, että maaseudun elämä
paranee vähitellen, kun ihmiset oppivat tehokkaampia tapoja viljellä ja hoitaa karjaansa, ja näin
myös maatalouden tuottavuutta voidaan parantaa.
Keinosiemennyksen avulla saadaan parempaa karjaa maidon- ja lihantuotantoon. Maataloustuottajat
ovat ottaneet uudet neuvot ja menetelmät vaihtelevasti vastaan.
Koulun jälkeen osa nuorista jatkaa opiskeluaan, osa ryhtyy viljelijöiksi tai karjankasvattajiksi.
Kaikki saavat valmistuttuaan mukaansa siemeniä
ja eläimiä, jotta voivat aloittaa oman maataloustyönsä. Kaikkien mielestä koulutus on ollut antoisaa ja he ovat oppineet paljon hyödyllisiä taitoja,
joita voivat viedä eteenpäin muille. Opiskelijoiden ainoa toive olisi saada kouluun
internet-yhteys, josta olisi paljon hyötyä opiskelussa. Tekniset valmiudet
internetiä varten ovat olemassa,
mutta rahoitus puuttuu.

Suomi, Nicaragua ja uusi kehitysyhteistyö

15

”Käytämme täällä vain ympäristöystävällisiä menetelmiä, sillä kahvinkäsittely
rasittaa ympäristöä ja haluamme tehdä
tuotannostamme entistä ekologisempaa.
Tarvitsisimme apua joltakin hankkeelta,
joka opettaisi kahvintuotantoa luonnonsuojelualueella. Alueen viljelijät toivovat
sekä taloudellista tukea että tuotannon
perusrakenteiden kohentamista. Lisäksi
toivomme koulutusta luonnonmukaisten lannoitteiden tuottamiseen. Tuki
Proruralin kaltaiselta ohjelmalta olisi
todella tervetullutta.”
Kahvitilan omistaja Nicolás Bodán
(kuvassa oikealla)
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Kahvintuottajat kaipaavat
kohtuuhintaisia lainoja
Nicolás Bodánin kahvitila sijaitsee
850 metrin korkeudessa luonnonsuojelualueella Boacossa. Bodán
tuottaa luomukahvia siitä
maksettavan paremman hinnan vuoksi, mutta myös suojellakseen ympäristöä. Tällä
hetkellä Bodánin tila tuottaa
vain 60 prosenttia siitä kahvimäärästä, mitä se voisi tuottaa.
Lisätuotantoa rajoittavat sekä
tekniset että taloudelliset seikat.
Bodánin mukaan alueen viljelijät
eivät ole riittävän hyvin perillä luomukahvin viljelystä. Kahvin viljely suojelualueella
rajoittaa joidenkin tuotantomenetelmien käyttöä ja
kaventaa samalla viljelijöiden tuloja.
Kahvinviljely tärkeä työllistäjä

Kahvinkorjuu vaatii paljon työvoimaa, ja työllisyyden paranemisella on vaikuttanut muun muassa
alueen rikollisuuden vähenemiseen. Koska Bodánin tila tuottaa vähemmän kahvia kuin se voisi
tuottaa, hän tarvitsee entistä vähemmän ulkopuolista apua, ja myös hänen työntekijänsä köyhtyvät.
Kahvinkorjuuaikana hän työllistää 5–20 ihmistä
kolmen kuukauden ajaksi.
Nicolás Bodánin tulot ovat supistuneet, koska
viljelyalaa on vähän. Hän haluaisi investoida tuo-

tantonsa laajentamiseen ja kaipaa rahastoa, joka
myöntäisi kahvintuottajille kohtuuhintaisia lainoja. Kahvintuottajat myyvät kahvin osuuskunnalle, joka myy sen eteenpäin.
Osuuskunta ei myy kahvia suoraan paahtimolle, vaan se kulkee monen välikäden kautta.
Kaikki saavat osansa tuotosta,
mikä vähentää viljelijöiden
tuloja. Kestää myös aikansa
ennen kuin ostaja saa kahvin
myydyksi, ja viljelijät voivat
joutua odottamaan saataviaan
jopa puoli vuotta. Odotusaikana
viljelijät myyvät kanoja tai lehmän
tullakseen toimeen.
Isot pankit eivät innostu pienistä lainoista

Bodánin mukaan viljelijät voisivat tuottaa enemmän ja parempilaatuista kahvia, jos saisivat kohtuuhintaisia lainoja. Lainat kulkevat aina monen
eri rahoituslaitoksen kautta, jotka kaikki ottavat
lainan käsittelystä oman osuutensa ja korko nousee.
Isot pankit eivät ole kiinnostuneet myöntämään
pieniä lainoja. Myös mikroluottojen korot ovat
korkeita, ja luottoja saavat etupäässä suurtilalliset.
”Meillä ei ole toimivaa rahoitusjärjestelmää investointejamme varten. Kahvintuottajille riittäisi tavallisesti noin 500 dollarin suuruinen luotto. Nyt voimme lainata rahaa välittäjiltä,
joille myymme kahvimme, mutta joudumme maksamaan
25 prosentin korkoa. Olemme jatkuvasti velkaa välittäjille ja
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yritämme sinnitellä parhaamme mukaan uuteen satoon asti
maksaaksemme velkamme. Jos meidän on pakko lainata
pankista, joudumme kiinnittämään tilamme.”
Kahvitilan omistaja Nicolás Bodán

Bodán haluaisi perustaa tilalleen ekoturismin
keskuksen ja rakentaa muutaman mökin turisteja
varten. Ilmasto 850 metrin korkeudessa on miellyttävä ja luonnonsuojelualueella riittää nähtävää.
Tämäkin hanke kaipaa kuitenkin kohtuuhintaista
rahoitusta toteutuakseen.
Nicaraguan hallituksen aikomuksena on tukea
kahvintuottajia budjettituella ja Prorural-sektoriohjelmalla. Tarkoituksena on parantaa erityisesti
kahvin laatua ja lisätä hyvälaatuisten erikoiskahvien tuotantoa.

Kahvipensaat tuottavat parhaiten 3–5 vuotta vanhoina.
Viiden vuoden jälkeen pensaiden tuotanto heikkenee ja
uusia taimia on siirrettävä vanhojen pensaiden tilalle.
Kahvipensaiden sekaan istutetaan usein banaanipuiden
taimia sitomaan kosteutta.
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Sektorituki auttaa ratkomaan

terveydenhuollon kipupisteitä

Nicaraguassa terveysministeriö vastaa palvelujen järjestämisestä myös kunnissa, joten sen kehittäminen
on hyvän terveydenhuollon elinehto. Nicaraguan
entinen terveysministeri Margarita Gurdián kuvaa
terveydenhuollon aiempia ongelmia seuraavasti:
”Aiemmin Nicaraguan alueet olivat avunantajien jakamia. Eri mailla oli eri alueita vastuullaan.
Jokainen kehitti alueellaan oman terveydenhuoltomallinsa yhdessä ministeriön kanssa, joten maahan

Sektoriohjelma Fonsalud
● Terveydenhuollon sektoritukiohjelma, jossa
rahoittajina Suomen ohella ovat Alankomaat,
Itävalta, Ruotsi, Maailmanpankki ja YK:n
väestörahasto (UNFPA)
● Tavoitteena köyhyyden vähentäminen erityisesti
parantamalla perusterveydenhuollon laatua ja
kattavuutta
● Toteuttaja Nicaraguan terveysministeriö (MINSA)
● Rahastot antavat rahastoon kaikkiaan noin
10 miljoonaa euroa vuodessa
● Suomen rahoitus 9,1 miljoonaa euroa vuosina
2005–2009
● Useita uusia avunantajia kiinnostaa liittyminen
rahastoon

Kuva: Toni Sandell

Fonsalud-ohjelmaan osallistuvat avunantajat ja Nicaraguan
hallitus käyvät vilkasta vuoropuhelua terveydenhuollon
tavoitteiden toteutumisesta. Kuvassa vasemmalta
Managuan suurlähetystön terveysalan neuvonantajat
Riitta Työläjärvi ja Rosemary Vega sekä Nicaraguan entinen
terveysministeri Margarita Gurdián.

muodostui lukemattomia erilaisia järjestelmiä.
Siinä tilanteessa oli esimerkiksi mahdotonta tehdä
vertailuja eri alueiden potilashoidosta. Tämä ei
ollut niinkään avunantajien syytä vaan ministeriön
politiikkaa.”
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Nicaraguan terveysministeriö on työskennellyt
yhdessä avunantajien kanssa näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Nykyään ministeriöllä on kansallinen
terveysohjelma, jonka avulla on luotu yhteiset kehityksen arviointimittarit. Myös avunantajien hankkeet on muokattu kansalliseen ohjelmaan sopiviksi.
Nicaragua on edistynyt erityisesti terveydenhuollon hajauttamisessa. Yhteisten mittareiden
ansiosta kunnille on saatu enemmän varoja ja eri
alueista vastaavat osastot voivat itse paremmin
päättää kuinka rahat käytetään.
”Aiemmin kunnissa ja kylissä työskentelevistä tuntui, että
heillä ei ole omaa rahaa mihinkään. Kun ihmisestä tuntuu,
että hänellä ei ole rahaa, miksi hän tuottaisi mitään? Nyt
ideana on antaa toimintayksiköille tietty määrä rahaa
sairaalapalveluiden järjestämiseen Kunnissa ja kylissä asetetaan tavoitteet: kuinka paljon vastaanottoja ja leikkauksia
rahalla pystytään järjestämään. Samalla tavoitteet ovat
aiempaa paljon selvempiä. Kun äitiyskuolleisuus laskee alueella kahdeksasta neljään, tiedetään että siinä ollaan menossa hyvään suuntaan.”
Nicaraguan entinen terveysministeri Margarita Gurdián

Vuonna 2005 aloitettu terveydenhuollon sektoriohjelma tukee Nicaraguan kansallisen terveydenhuolto-ohjelman toteuttamista. Eri avunantajien tuki yhdistetään ja kanavoidaan annetaan
Fonsalud-ohjelman kautta.
Gurdiánin mukaan sektorituen ajatus on
lopulta hyvin yksinkertainen, ”Sektorituki ei tullut
niinkään monimutkaisena uutena ideana, jollaista
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”Sektoriohjelmilla on paljon etuja yksittäisiin hankkeisiin verrattuna. Turhaa byrokratiaa aiheuttavaa
rinnakkaista hankehallintoa ei ole, sillä apuhallinnossa
käytetään olemassa olevia rakenteita yhdessä muiden
avunantajien kanssa. Sektoriohjelma tukee maan kehityksen tärkeimpiä tavoitteita ja vahvistaa henkilöstön
osaamista. Vastuu hankkeiden toteutuksesta oli paljolti rahoittajilla, mutta sektoriohjelmat siirtävät vastuun
takaisin nicaragualaisille. Terveydenhuollon sektoriohjelmasta hyötyvät periaatteessa kaikki Nicaraguan
hoitavan ja ennaltaehkäisevän terveydenhuollon asiakkaat, eivät vain esimerkiksi jonkun tietyn kaupungin
asukkaat tai jotakin tiettyä sairautta sairastavat”.
Managuan suurlähetystön terveysalan neuvonantaja
Riitta Työläjärvi

aikaisemmin ei olisi ollut. Näen sen enemmänkin
yhteisenä ajattelu- ja toimintatapana. Aiemmin
jokaisella avunantajalla oli omat mekanisminsa,
mutta nyt yhä useampi on omaksumassa yhteiset
tavoitteet, joiden toteutumisesta keskustellaan
avoimesti avunantajien kanssa.”

Ilmainen terveydenhoito ruuhkautti
sairaalat
Nicaraguan keskiosassa sijaitsevassa Chontalesin
maakunnassa on noin 405 000 asukasta. Terveysalan henkilöstöstä on suuri pula ja lääkäreitä on

yksi noin 10 000 asukasta kohden. Tavallisia sairauksia ovat hengityselinten sairaudet, mm. keuhkokuume, sekä ripuli, jonka pääsyy on puhtaan
veden puute. Kuivat kaudet ovat käyneet entistä
kuivemmiksi ja pohjaveden taso on laskenut. Vettä
kuljetetaan kuluttajille tankeissa ja viranomaiset
yrittävät valvoa jaettavan veden laatua, mutta se ei
aina onnistu. Hengityselinten tulehduksille altistavat sisälle savuttavat tulisijat. Sen sijaan malariaa
Nicaraguassa on entistä vähemmän eivätkä hiv ja
aids ole vielä kovin laajalle levinnyt ongelma.
Maaseudun naiset eivät helposti lähde terveyskeskukseen tai sairaalaan synnyttämään, vaan

lapset saadaan kotona ja synnytyksissä ilmenevät
ongelmat johtavat usein äidin kuolemaan. Virallisten tilastojen mukaan tuhannesta synnyttävästä
äidistä kuolee yksi, mutta todellinen luku lienee
hieman suurempi. Joillakin alueilla kuolleisuusluvut ovat yli kolminkertaisia. Varsin yleiset
teiniraskaudet uhkaavat nuorten äitien ja syntyvien lasten terveyttä. Nuorimpien synnyttäjien
ryhmässä on paljon seksuaalisen hyväksikäytön
uhreja.
Fonsalud-ohjelmasta varat ohjataan terveydenhuoltoalan henkilöstön koulutukseen ja palkkaukseen.

Terveydenhuollon haasteet
Terveydenhuollossa olisi kaikissa maissa lisävaroille käyttöä. Nicaraguassa terveydenhuollon ongelmat ovat erityisen polttavia. Haasteena on saavuttaa vuosituhattavoitteet maassa, jossa esimerkiksi äiti- ja lapsikuolemat
ja aliravitsemus ovat edelleen yleisiä. Terveydenhuollon
suurin ongelma on siihen suunnattujen vähäisten varojen oikea kohdentaminen. Asiassa on edistytty, mutta terveydenhuollon varoista menee edelleen paljon
suurempi osa ensihoitoon kuin ongelmien ennaltaehkäisyyn, mikä hidastaa tavoitteiden saavuttamista. Esimerkiksi naisiin kohdistuva väkivalta on Nicaraguassa
kasvava ongelma, joka tunnustetaan jo kipeästi lisärahoitusta kaipaavaksi kansanterveysongelmaksi. Suurin
ongelma on edelleen terveydenhuoltoon suunnattujen
vähäisten varojen oikea kohdentaminen, vaikka siinä on
jo edistytty.

Terveyspalvelujen laadussa on paljon parannettavaa.
Pysyvää ja ammattitaitoista henkilöstöä on liian vähän
ja välineistä on pulaa. Entinen terveysministeri Margarita Gurdián tuo esiin myös henkilöstön palvelukykyyn
liittyvät ongelmat.
”Nicaragualaiset suhtautuvat ymmärtävästi rajoitteisiin, joita köyhän maamme terveydenhuollossa on,
mutta he eivät voi ymmärtää, jos heitä kohdellaan huonosti. Suurin osa henkilöstöstämme on omistautunut
palvelemaan hyvin, mutta on myös ihmisiä, jotka eivät
ole ystävällisiä asiakkaille. Heidät muistetaan parhaiten.”
Gurdiánin mukaan terveydenhuollon henkilökunnan osaamiseen vaikuttaa osin Keski-Amerikan alhaisin
palkkaus. Se vaarantaa myös terveyspalvelujen saantia,
sillä moni terveydenhuollon ammattilainen hakeutuu
parempien palkkojen perässä yksityiselle sektorille ja
ulkomaille.
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Juigalpan sairaalassa nuoret äidit
– 17-vuotias, Alina Blandón,
16-vuotias Jobaeis Mejían,
15-vuotias Marduri Correa Muritt
ja 17-vuotias Elefemia Trujillo
esittelevät edellisenä päivänä
syntyneitä lapsiaan.
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”Olemme pystyneet laajentamaan toimintaamme ja viemään palvelut lähemmäs maaseudun asukkaita. Lääkäreitä on edelleen liian vähän. Noin 60 000 asukkaan Juigalpan
kaupungissa on yhdeksän terveyskeskusta, joissa on neljä
lääkäriä. Tarvitsemme ainakin viisi lääkäriä lisää.”
Chontalesin terveysjohtaja,
tohtori Juan Bautista Hernandéz

Lääkäreitä koulutetaan Managuassa ja Leonissa,
mutta suurin syy lääkäripulaan on palkkaukseen
tarvittavien varojen puute. Myös hoitajia tarvittaisiin lisää ja heitä koulutetaan myös Juigalpassa. Monet koulutetut hoitajat ja lääkärit lähtevät
kuitenkin töihin maihin, joissa palkat ovat
parempia. Perushoitaja ansaitsee Nicaraguassa
noin 60 euroa kuussa ja terveyskeskuslääkäri
noin 160 euroa.
Juigalpan sairaalan uusi äitiysosasto on rakennettu äitiyskuolleisuuden vähentämiseksi ja se tuo
palvelut myös köyhien maaseudun naisten ulottuville. Vastasynnyttäneiden äitien osasto on aivan
täynnä. Suurin osa ensimmäisen lapsensa saaneista
äideistä on alle 18-vuotiaita.
Sairaalassa on meneillään kampanja imetyksen
puolesta. Tarkoituksena on saada äidit imettämään
ainakin vuoden ajan mm. ripulivaaran torjumiseksi. Näin vauvojen ruokintaan ei käytettäisi vettä,
jonka puhtaudesta ei voida olla varmoja. Kaikki
osaston äidit haluavat imettää lapsiaan niin kauan
kuin se on mahdollista.

”Lukuiset ennenaikaiset synnytykset ja liian varhaiset raskaudet nostavat lapsikuolleisuutta. Keskososastolla on pula
monista välttämättömistä tarvikkeista. Välittömästi tarvittaisiin kolme uutta hengityslaitetta ja lisää happilaitteita.
Keskososaston lapset ovat syntyneet noin 30-viikkoisina.”
Vastasyntyneiden teho-osaston
lastenlääkäri Noel Zamora

Terveyspalvelut toimivat äärirajoillaan

Juigalpan aluesairaala rakennettiin 30 vuotta sitten
väestömäärälle, joka oli vain kymmenesosa nykyisestä. Sairaala toimii nyt äärirajoillaan. Se on ainoa
alueen sairaala, joka pystyy tarjoamaan asukkaille
kirurgian ja muun erityishoidon palveluja.
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”Suhtaudun vakavasti lääkärin ammattiin
ja haluan tarjota hyvää hoitoa kaikille
potilaille varallisuudesta riippumatta.
Tiedän, ettei lääkärin palkka ole kovin
hyvä, mutta se ei ole tärkeintä”,
Valentina Pineda sanoo.
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Synnytystä odottavien äitien huoneessa on tilaa 12
äidille, mutta huoneessa on 22 potilasta, jotka joutuvat jakamaan vuoteet keskenään. Mikäli odotus
ei ole sujunut normaalisti, naiset tulevat kaukaakin
maaseudulta sairaalaan tarkkailtaviksi ja odottamaan synnytystä. Uuden osaston lisäksi tarvittaisiin myös asuntola äideille, joiden lasta hoidetaan
sairaalassa.
Nuoret lääkäriopiskelijat Valentina Pineda ja
Armando Plata suorittavat koulutukseensa kuuluvaa työharjoittelua Juigalpan sairaalassa. Nicaraguassa lääkärikoulutus kestää seitsemän vuotta, joista
kaksi viimeistä sujuu työharjoittelussa. Naisia on
lääkäriopiskelijoista jo enemmistö.
Miltei kaikki terveysministeriön varat menevät lääkärien ja hoitajien palkkoihin sekä muun

Lisääntymisterveyshanke Sared
● Tavoitteena parantaa naisten ja lasten
terveyttä ja elinolosuhteita
● Suomen rahoitus 4,12 miljoonaa euroa,
Nicaragua 110 000 euroa vuosina 2003–2007
● Toteuttaja Nicaraguan terveysministeriö
(MINSA)
● Toiminta-alue Carazon ja Chontalesin
maakunnat

muassa sähköön, jonka pula pahenee kuivan
kauden aikana. Terveysministeriön budjetista ei
riitä rahoitusta läheskään kaikkeen tarvittavaan.
Suomen tukema Sared-hanke on auttanut hank-

Terveys – lääkkeiden tuonnista terveyspalvelujen kehittämiseen
Suomen ja Nicaraguan yhteistyö terveyden alalla alkoi
vuonna 1982, kun Suomi toimitti sisällissodasta kärsivään maahan sen kipeästi tarvitsemia lääkkeitä. Sisällissodan päätyttyä Suomi ja Nicaragua keskittivät apuaan
sodassa vammautuneiden hoitamiseen. Vuonna 1990
Suomi alkoi tukea Keski-Amerikan terveysjärjestön
(PAHO) hankkeita, jotka tähtäsivät sodassa vammautuneiden kuntouttamiseen ja sairaalavälineistön parantamiseen. Hankkeet kestivät vuosiin 1997–1998.
Suomi jatkoi työtään vammautuneiden parissa vuonna 2000 alkaneen Fodinic-hankkeen avulla. Hankkeella
vahvistettiin vammaisjärjestöjä ja tuettiin vammaisten
sopeutumista takaisin yhteiskuntaan sekä puolustettiin
heidän ihmisoikeuksiaan. Hanke päättyi vuonna 2006.

Vuonna 1997 Suomi aloitti yhteistyön lisääntymisterveyden parissa. Neljä vuotta kestäneen Sarem-hankkeen
tarkoituksena oli voimistaa naisten asemaa ja parantaa
heidän elinolojaan Carazon maakunnassa. Tulokset olivat hyviä, ja maat päättivät jatkaa yhteistyötään lisääntymisterveyden alalla. Vuonna 2003 alkanut Sared-hanke toimii Carazon ja Chontalesin maakunnissa ja sen
avulla pyritään katkaisemaan sukupolvia jatkunutta
köyhyyden kierrettä laajentamalla seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluja ja edistämällä sukupuolinäkökulmaa. Hanketta ohjaa Nicaraguan terveysministeriö ja
sen tavoitteet ja toimintatavat on määritelty Nicaraguan kansallisessa terveysohjelmassa.
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Nicaraguan kansallista terveysohjelmaa, joten hanke toimii
miltei sektoriohjelman tavoin.”
Sared-hankkeen koordinaattori John Koldegaard

Myös köyhimmät pääsevät
terveyskeskuksiin
”Nicaragualla on nyt ensimmäisen kerran mahdollisuus
siirtyä täysin ilmaiseen ja laadukkaaseen terveydenhuoltoon,
mikä on myös uuden hallituksemme tavoite. Olemme mainostaneet ilmaisia terveyspalveluja ja ihmiset alkavat luottaa julkiseen terveydenhuoltoon. Aiemmin kaikista terveyspalveluista piti maksaa, ja köyhät joutuivat etsimään apua
esimerkiksi kansanparantajilta ja luonnonlääkkeistä. Hoidon
tultua ilmaiseksi potilaiden määrä on kuitenkin kasvanut
niin rajusti, että meidän on vaikea vastata kysyntään.”
Chontalesin terveysjohtaja,
tohtori Juan Bautista Hernandéz

kimaan välttämättömiä tarvikkeita sairaaloihin ja
terveyskeskuksiin. Suomen tuella on myös koulutettu kätilöitä ja paneuduttu perheväkivallan
vastustamiseen.
”Sared-hankkeen turvin rahoitetaan terveydenhuollon
välttämättömiä perusasioita. Joskus voi viedä aikaa, ennen
kuin sektoriohjelman varat siirtyvät terveysministeriöltä alueellisiin sairaaloihin ja terveyskeskuksiin. Siksi on hyvä olla
erilaisia rahoitusmuotoja, joilla voidaan turvata terveyspalvelujen jatkuvuus. Saredin kaikki toiminnot on liitetty osaksi
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Boacon kaupungin kahdessa terveyskeskuksessa
hoidetaan noin 150 potilasta päivittäin. Terveyskeskuksissa on kolme yleislääkäriä ja yksi erikoislääkäri, ja ainakin yksi lääkäri tarvittaisiin lisää.
Tarvikkeista ja laitteista on suuri pula. Välittömästi
tarvittaisiin mikroskooppi, ultraäänilaite, kirurgian
välineitä, verenpainemittareita, sterilointilaitteita
sekä lakanoita. Keskuksen laboratoriossa on tällä
hetkellä vain yksi mikroskooppi ja toinen laite on
pikaisten hankintojen listalla.
Terveyskeskusta työllistävät eniten äitiysneuvonta ja teini-ikäisten raskaudet. Lasten terveyttä

”Hoidon muututtua ilmaiseksi potilasmäärämme on noussut
50 prosenttia. Terveyskeskuksemme on palkannut lääkärin,
erikoissairaanhoitajan ja terveystyöntekijän Fonsaludin tuella. Lisäksi olemme saaneet budjetin laitteiden hankintaa ja
nuorisokeskuksen perustamista varten.”

Nicaraguan terveydenhuollossa on vielä paljon parannettavaa. Luotamme kuitenkin siihen, että taloutemme kasvaa
ja saamme hallitukselta lisää varoja terveydenhuoltoon.
Toivomme myös, että Suomelta saamamme arvokas apu
jatkuu.”

Boacon terveyskeskuksen lääkäri

Chontalesin terveysjohtaja, tohtori

Angélica López

Juan Bautista Hernandéz
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väkivallan vastaisen komitean kautta. Komitea on
toiminut Chontalesissa kahdeksan vuotta ja sen
tulokset ovat olleet myönteisiä. Tietoa on välitetty
muun muassa radio-ohjelmien avulla, ja ihmiset
tietävät nyt enemmän oikeuksistaan ja väkivallan
seurauksista. Toimintaan osallistuvat myös nuoret,
jotka eivät saa kotoa tai koulusta tietoa seksuaalisuudesta ja terveydestä.

Tatiana Flores Fajado on tarkastuskäynnillä Boacon
terveyskeskuksessa gynekologi Hipólito Gonzalesin
vastaanotolla. Ensimmäistä lastaan odottanut Fajado pitää
keskuksen palveluja ja saamaansa hoitoa hyvinä.

uhkaavat ripuli ja hengityselinten sairaudet, joita
esiintyy eniten sadekauden aikana.
Useimmat potilaat ovat köyhiä ja vain noin
puolella heistä on varaa ostaa lääkkeitä apteekista.
Köyhimmät saavat ilmaiset lääkkeet sairaalasta.

Asenteita muokkaamalla perheväkivaltaa
vastaan
Tavallisesti miesten harjoittama, naisiin ja lapsin
kohdistuva perheväkivalta on vakava ongelma
Nicaraguassa, ja asiaan yritetään vaikuttaa mm.
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”Nicaraguassa on uusi kansallinen väkivallan vastainen
suunnitelma. Sen pohjalta tehdään ehkäisevää työtä, seurataan muutoksia väkivaltaluvuissa ja saatetaan syylliset vastuuseen teoistaan. Väkivallan vastaista työtä tehdään muun
muassa kouluttamalla ministeriön ja kunnan työntekijöitä.
Haluamme kaikki miehet, naiset ja lapset mukaan toimintaan. Väkivallan kierteen katkaiseminen on aina vaikeaa ja
monimutkaista. Joskus tilanne perheessä paranee, kun väkivallasta on tehty ilmoitus ja asiasta on puhuttu.”
Väkivallan vastaisen komitean
koordinaattori Belice Madrizad

Belice Madrizadin mukaan ohjelman onnistumista voidaan mitata sen perusteella, kuinka usein
väkivallasta raportoidaan viranomaisille. Nykyisin
perheväkivallasta ilmoitetaan viranomaisille entistä
useammin. Komitean jäsenet ja psykologi puhuvat
sekä väkivallan uhrin että väkivaltaan syyllistyneen
kanssa.
Naisilta vaaditaan todellista rohkeutta tehdä
ilmianto väkivallasta. Yleensä naisten on ilmoituksen jälkeen mahdoton palata kotiinsa, ja heille ja
lapsille tarvittaisiin turvataloja.

”Nuorten on helpompi puhua toisten nuorten kanssa ja he saavat toisiltaan arvokasta
tietoa, jonka avulla voidaan välttää mm.
ei toivotut raskaudet ja sukupuolitaudit.
Nuorisoklubilla puhutaan myös perheväkivallasta. Uskon, että väkivaltaan voidaan
vaikuttaa, jos valistus aloitetaan jo nuorista.
He voivat myös levittää väkivallan vastaista
tietoa kotonaan.”
Perheväkivallan vastaisen nuorisoklubin
jäsen Heyling Obondo Barrera

Suomi, Nicaragua ja uusi kehitysyhteistyö

29

Juigalpan terveyskeskuksessa kokoontuu perheväkivallan vastainen komitea, jonka nuorisoklubin
jäsen on 17-vuotias Heyling Obondo Barrera. Hän
pitää tärkeänä, että nuoret voivat puhua keskenään
terveys- ja seksuaalisuusasioista.
Väkivallan vastaiseen komiteaan kuuluvan
Augusto Nicaraguan mukaan uusi rikoslaki suojelee väkivallan uhria. Lain mukaan nainen ja lapset
voivat jäädä kotiinsa ja väkivaltaa käyttänyt mies
joutuu muuttamaan pois ja saa lähestymiskiellon.
Laki toimii kohtalaisen hyvin ja sen toteutumista
seurataan. Väkivallasta saa tuntuvia rangaistuksia,
jotka vaihtelevat kuudesta kuukaudesta jopa kuuteen vuoteen, sakot voivat olla 40 prosenttia miehen tuloista. Tiedon puutteen vuoksi uhri joutuu
kuitenkin edelleen usein lähtemään kodistaan ja
jää ilman suojelua.

Koko oikeuslaitos koulutettava
Myös tuomarit tarvitsevat lisää tietoa asiasta, jotta
väkivaltaan syyllistyneet saadaan tuomituiksi.
”Oikeudessa ei aina suhtauduta esimerkiksi raiskaussyytteisiin vakavasti. Tuomarit voidaan lahjoa ja syylliset jäävät
ilman rangaistusta. Korruption kitkemiseksi on käytävä läpi
koko oikeuslaitos – tuomarit, syyttäjät ja kaikki muut asioiden kanssa työskentelevät. Raiskauksista tehdään kuitenkin
nykyään entistä useammin ilmoituksia, mikä osoittaa, että
asiat etenevät oikeaan suuntaan.”
Sared-hankkeen koordinaattori John Koldegaard
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Koldegaardin mukaan vie vielä aikaa muuttaa
koko järjestelmä ja taata samat oikeudet naisille
ja miehille. Nicaraguan oikeusjärjestelmässä
on käytössä valamiesjärjestelmä, ja myös valamiehistössä olevat naiset päätyvät usein vapauttamaan väkivallasta syytteessä olevat miehet.
Tähän ovat syynä sekä korruptio sekä miehiä
suosiva kulttuuri.
Suomi tukee väkivallan vastaisen komitean
työtä vuosina 2005–2007 osana Sared-hanketta.
Suomen tuki kulkee terveysministeriön kautta
Saredille ja sieltä edelleen komitean toimintaan.
Komiteassa ovat mukana perheministeriö, opetusministeriö, terveysministeriö, oikeuslaitos, poliisi
kirkot ja nuoret sekä kansalaisjärjestöt.
Hankkeen varoilla koulutetaan myös kätilöitä
sekä annetaan hiv- ja aids-valistusta. Terveystyöntekijät ja kansankätilöt tekevät äitiyskuolleisuuden vastaista työtä ja kiertävät kylissä antamassa
valistusta raskaana oleville naisille. Apua tarvitaan edelleen muun muassa henkilöstön koulutukseen sekä turvatalojen rakentamiseen naisille
ja lapsille.

Nicaragua

Suomi

● Asukkaita: 5,5 miljoonaa
(2005)

● Asukkaita: 5,3
miljoonaa

● Pinta-ala: 129
494 km2 (KeskiAmerikan isoin
valtio)

Nicaragua
Managua

● Pääkaupunki: Managua
● Itsenäisyyspäivä: 15. syyskuuta
(itsenäistyi 1821)
● Väestönkasvu: 2,0 % (2005)
● Lukutaitoisten osuus aikuisväestöstä: 77 %
(2004)
● Bruttokansantulo asukasta kohti: 830 dollaria
(noin 620 euroa) (2005)
● Köyhyysrajan alapuolella olevan väestön osuus:
50% (2001)
● Virallinen kehitysapu: 27,1 % BKTL:sta (2004)
● Internetin käyttäjiä: 23 (1000 asukasta kohden)
(2004)
● Vientituotteita: kahvi, sokeri, puuvilla,
naudanliha, äyriäiset ja banaanit sekä
maitotaloustuotteet ja rommi

● Pinta-ala: 338 000
km2 (Euroopan
viidenneksi suurin
valtio)
● Pääkaupunki:
Helsinki
● Itsenäisyyspäivä:
6. joulukuuta
(itsenäistyi 1917)
● Euroopan unionin
jäsen vuodesta
1995

Helsinki

● Bruttokansantulo asukasta kohden: 31 886 EUR
(noin 42 400 dollaria) (2006)
● Internetin käyttäjiä: 629 (1000 asukasta
kohden) (2004)
● Vientituotteita: Elektroniikka, koneet ja laitteet,
metsäteollisuustuotteet ja paperi, kemian
tuotteet

Suomen ja Nicaraguan välinen kehitysyhteistyö on jatkunut jo 30 vuotta. Yhteistyössä on
viime vuosina siirrytty kahdenvälisistä hankkeista usean avunantajan yhdessä tukemiin ohjelmiin, joiden
toteutuksesta vastaavat pääasiassa Nicaraguan omat viranomaiset. Uudet kehitysyhteistyön muodot,
budjettituki ja sektoriohjelmat, ohjaavat Suomen tukea Nicaraguan oman budjetin tai tähän tarkoitukseen perustettujen rahastojen kautta.
Tässä esitteessä Nicaraguan maataloustuottajat ja terveyspalvelujen käyttäjät puhuvat kehityksestä ja
kertovat, millaista apua he toivovat saavansa ja miten he haluavat avun käyttää.
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