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Zhorgon kultakaivoksen 
johtaja esittelee 
minulle viimeisimpiä 
kultalöydöksiä. Oikeaa 
kultaa katsoessani mietin, 
miten kova hinta tällä 
kullalla onkaan.

Teksti ja kuvat Katja Selkimäki-Gray
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O
len matkalla Zhorgon kulta-
kaivokselle, joka sijaitsee kah-
den tunnin ajomatkan pääs-
sä Burkina Fason pääkaupun-

gista, Ougadougousta. Oppaana minul-
la on Zhorgon kylän lapsityöläisliikkeen 
jäseniä, entisiä tai nykyisiä lapsityöläisiä 
hekin. Matkani tarkoitus on tutustua yh-
teistyökumppanimme Afrikan lapsityö-
läisten liike MAEJT:in (Mouvement Afri-
cain des Enfants et Jeunes Travailleurs) 
toimintaan paikan päällä. 

Zhorgon lapsityöläisliikeen jäsenet 
kertovat vierailevansa Zhorgon kulta-
kaivoksella usein järjestääkseen siellä 
erilaisia tapahtumia, kuten jalkapallo-
otteluita, mutta erityisesti houkutellak-
seen kaivoksessa työskenteleviä lapsia 
kouluun. Zhorgon kaivos on yksi niistä 
tuhansista täysin valvomattomista kulta-
kaivoksista Länsi-Afrikassa, jossa lapsi-
työvoiman käyttö on yleistä.

Burkina Faso kuuluu Sahelin aluee-
seen, jossa viimeaikainen kuivuus on joh-
tanut isoon ruokakriisiin. Yhä useampi 
perhe Zhorgon kylässä on ajautunut yhä 
syvempään köyhyyteen.  Yhä useampi 
lapsi otetaan koulusta pois töihin, kos-
ka perheellä ei ole varaa maksaa koulu-
maksuja, ja jokaisen työpanosta tarvitaan 
perheen elättämiseksi. Paikallisen lapsi-
työläisen liikkeen johtajan suurin pelko 
on, että jos jotain ei tehdä pian, alueen 
kouluissa ei ole pian enää ollenkaan lap-
sia. Lapsityöläisliikkeen jäsenillä itsel-
läänkään ei ole ollut pitkään aikaan tar-
peeksi ruokaa. He kertovat ruuan riittä-
vän vain yhteen ateriaan päivässä. 

Työ valvomattomissa 
kultakaivoksissa on 
yksi vaarallisimmista, 
epäinhimillisimmistä 
lapsityön muodoista 
maailmassa.
Kaivoslapsilla ei 
ole yleensä mitään 
mahdollisuutta koulun 
käyntiin, terveydenhoi-
toon tai vapaa-aikaan. Kuvassa Zhorgon lapsityöläisliikkeen jäseniä



 Pelastakaa Lapset tukee kolmi-
vuotista alueellista hanketta, joka 
keskittyy vähentämään lapsityöläis-
ten hyväksikäyttöä tukemalla pai-
kallisten lastensuojelupalveluiden 
kehittämistä.

Hankkeen aikana  tuemme Afrikan 
lapsityöläisten liikkeen MAEJTiin 
kehittämiä ja käyttämiä keinoja 
työtätekevien lasten suojelemisek-
si.  Hankkeella halutaan vaikuttaa 
myös päättäjiin ja kansalaisiin, jotta 
tieto lapsen oikeuksista ja erityi-
sesti haitallisen lapsityön vaaroista 
lisääntyisi.

MAEJT on suurin ja merkittävin yk-
sittäinen yhteisötasolla lastensuoje-
lutyötä tekevä taho Länsi-Afrikassa.  

MAEJT:n jäsenet ovat itsekin entisiä 
tai nykyisiä lapsityöläisiä. Siksi he 
ovat parhaita asiantuntijoita lasten 
työntekoon liittyvissä kysymyksissä 
ja pystyvät parhaiten tuomaan lasten 
näkökulman esille.

Hanke toteutetaan Beninissä, Bur-
kina Fasossa, Malissa, Nigerissä, 
Norsunluurannikolla ja Togossa. 
Näissä maissa on yhteensä 82 000 
MAEJT:in jäsentä, joista 68% on alle 
18 -vuotiaita ja yli puolet tyttöjä.

SUOMEN 
PELASTAKAA LAPSET
vahvistamassa paikallista 
lastensuojelutoimintaa
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Kaivosleirillä näyttää asuvan tuhan-
sia ihmisiä. Satoja lapsia juoksentelee va-
paasti ympäri leiriä toisiaan viihdyttäen.  
Kaivosleiri vaikuttaa lähes omavaraisel-
ta kyläyhteisöltä, josta löytyy muutama 
vaatekauppa, apteekki sekä muutaman 
myyjän ”tori”. 

Yhtään oikeaa rakennusta leirillä ei 
ole, vaan ihmiset asuvat itse tehdyn nä-
köisissä telttarakennelmissa jotka on 
koottu luonnonmateriaaleista, pellin pa-
loista ja muovista. Juoksevaa vettä tai ves-
soja en näe. Elämä alueella on väliaikais-
ta. Maa kalutaan loppuun, jolloin perheet 

Jopa yksi kolmasosa 
kaikista kaivostyöläi-
sistä Burkina Fasossa 
on alle 18-vuotiaita. 

MAAILMALTA

Lapsityöläisiä umpiunessa. 
Heillä on takanaan kahdek-
santuntinen työpäivä kym-
menien metrien syvyydessä 
maan alla.
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Maailma sylissä

Kolumni
K

uva Päivi Peltonen

Mummi käski syödä puurolauta-
sen tyhjäksi, ettei käy niin kuin televi-
sion nälkää näkeville lapsille. Silloin 
oli meneillään Biafran sota. Mummi 
oli kokenut köyhyyden, sodan ja pula-
ajan. Minut mummi syötti pulleaksi, ja 
koulussa lempinimeni oli tonnikeiju.  

Yhtenä aamuna minut pysähdytti 
lehtijuttu intialaisesta pikkutytöstä. 
Tyttöä kutsutaan keijuksi, ja hänel-
lä on vaikeuksia seistä ilman tukea, 
vaikka hän on jo yli 3-vuotias. Hän on 
vakavasti aliravittu. Enää kaksi per-
heen neljästä lapsesta on elossa. Isä 
elättää perhettään myymällä kadulla 
jäätelöä, ja äiti työskentelee aika ajoin 
kotiapulaisena.

Lasten aliravitsemus on Intias-
sa yleinen vitsaus, kaksi kertaa ylei-
sempää kuin Saharan eteläpuoleises-
sa Afrikassa. Sen seurauksiin kuolee 
maapallolla joka vuosi noin 2,6 mil-
joonaa alle viisivuotiasta lasta. Se on 
kolmannes kaikista alle viisivuotiai-
den kuolemista. 

Krooninen aliravitsemus on piilevä 
kriisi. Hidas riutuminen tappaa enem-

Piilossa oleva kriisi

män lapsia kuin sodat, luonnonmul-
listukset ja äkilliset ruokakriisit, mut-
ta siitä ei puhuta, koska se ei ole yhtä 
näkyvää.

Yksi lasten aliravitsemuksen ratkai-
su olisi vauvojen imetys puolivuotiaik-
si asti. Vauvoille annetaan usein rin-
tamaidon sijaan vettä, eläinten mai-
toa, äidinmaidonvastiketta tai kiinte-
ää ruokaa. Esimerkiksi likaisen veden 
sekoittaminen äidinmaidonvastikkee-
seen aiheuttaa ripulia ja voi johtaa lap-
sen menehtymiseen.

Lapsuuden nälkä vaikuttaa koko 
loppuelämään. Monet aliravitut lap-
set ovat kitukasvuisia, pärjäävät mui-
ta huonommin koulussa ja tienaavat 
aikuisina vähemmän kuin ne, jotka 
ovat saaneet lapsena riittävästi ruokaa.

Miksi nälän poistaminen ei kiin-
nosta niitä, joiden käsissä taloudelli-
nen ja poliittinen valta on? Maailmas-
sa tuotetaan jo nyt riittävästi ruokaa 
kaikille. Raha, ruoka ja viljelymaa vain 
jakautuvat hyvin epätasaisesti maapal-
lon asukkaiden kesken.  

siirtyvät kaivamaan uuteen kaivokseen.
Kyläympäristö oli kaoottinen, roskai-

nen ja pölyinen. Yli 40 asteen kuumuus ja 
keskipäivän polttava aurinko tekivät olo-
ni sietämättömäksi. Vaikka olen matkus-
tanut paljon ja nähnyt kaikenlaista, ensi-
reaktioni oli, etten selviäisi täällä koko-
naista päivää. Mietin miten nämä ihmi-
set pystyvät elämään ja tekemään töitä 
näissä oloissa?

Seurailen lapsia, jotka tekevät kaivos-
alueella erilaisia kullan prosessointiket-
juun liittyviä töitä kuten hakkaavat kiviä, 
kantavat taakkoja, mutta myös arkisem-
pia töitä kuten myyvät hedelmiä tai hoita-
vat lapsia sillä aikaa kun vanhemmat ovat 
töissä. Minulle kerrottiin, että nuoret tytöt 
hankkivat rahansa myös prostituutiolla.

16-vuotias poika tekee työtä sietämät-
tömän kovaäänisen koneen vieressä. Hä-
nen otsaltaan jatkuvana norona tippu-
vat hikipisarat, pölyn peittämät kasvot ja 
vaatteet kertovat miten rankasta työstä on 
kyse. Koneen jyskytys estää keskustelun. 
Paksu pöly tunkeutuu keuhkoihini ja te-
kee hengittämisestä tukalaa, meidän on 
pakko jatkaa matkaa.

Kuljemme kylän ”apteekin” ohi. Ap-
teekki on kasa pölyisiä lääkkeitä puutis-
killä. Pakkauksista löytyy apu selkä- ja li-
hasvaivoihin, sekä hengityselin sairauk-
siin, mitkä ovat kaivostyöläisillä, myös 
lapsityöläisillä yleisiä.  Apteekki on usein 
ainut apu jonka sairastunut lapsityöläi-
nen saa.

Minulle näytetään, miten kultaa kaive-
taan maan uumenista. Kaivoslasten karu 
todellisuus valkenee minulle viimeistään 
tässä. Kurkistan noin metrin halkaisi-
jaltaan olevaan kuoppaan olettaen, että 
näen jonkun kyyryllään työn touhussa. 
Kuopan pohja ei ollut hahmotettavissa. 
Kapeat kaivoskuopat ovat 25 – 40 metriä 
syviä tunneleita. Syvimmillään tunnelit 
voivat olla jopa 70 metrisiä.  Syvyydestä 
nousee musta muovipussi, joka on kiin-
ni pitkän muoviputken päässä. Putki aut-
taa nuoria hengittämään maan alla. Muu-
ta ilmanvaihtoa syvyydessä kaivaville lap-
sityöläisille ei ole. 
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ÄLÄ TYYDY PÄIVITTELEMÄÄN
VAIKUTA JA VALVO

•	 Lapsella on oikeus ilmaista mielipiteensä elämäänsä vai-
kuttavien asioiden kohdalla.

•	 Lapsen näkemyksiin on suhtauduttava vakavuudella.

•	 Lapsen on saatava tietoa itseään koskevista asioista ja 
oikeuksistaan ymmärrettävällä tavalla.

•	 Lapsen tulee olla tietoinen oikeuksistaan tulla suojelluksi 
ja tietää, että hän saa tarvittaessa apua.

•	 Lapsen on voitava arvioida, onko hänen mielipiteellään 
ollut vaikutusta lopputulokseen.

PS. Tarkista vielä, onko ehdokkaasi allekirjoittanut Lasten ja nuorten 
huoneentaulun ja mihin hän allekirjoituksellaan on sitoutunut myös 
tultuaan valituksi mukaan kunnallispolitiikkaan. 

www.pelastakaalapset.fi/kuntavaalit2012

KUNNALLISPOLITIIKKAA LAPSEN NÄKÖKULMASTA:

Kuntavaalit 2012
Myös lapsi on kuntalainen

Lapsi on kunnan palveluiden käyttäjä siinä missä 
aikuinenkin ja siksi hänellä on myös näkemys 

palveluiden toimivuudesta. 
Ketä kiinnostaa? 

YK:n lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa kuntapäättäjiä 
arvioimaan päätöstensä vaikutuksia lapsen elämään. 

Toimiiko joku muka näin?

YK:n määräaikaisraportin loppulauselmassa todetaan, 
että Suomella on korjattavaa erityisesti pienten lasten 
mielipiteen huomioimisessa lapsia itseään koskevissa 

asioissa. 
Korjaakohan joku tällaisen epäkohdan?

Pelastakaa Lapset on rakentanut YK:n lapsen oikeuksiin perustuvan 
osallisuuden ohjeistuksen, www.pelastakaalapset.fi/kuntavaalit2012
jotta sinun on mahdollista arvottaa oma kantasi ehdokkaiden suhteen.

Poliitikolla on valta vaikuttaa.
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Pelastakaa Lapset ry omia ilmoituksia

Aikalainen
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Osallisuus on aikuisten ja lasten aitoa kohtaamista 
media-arjessa. Se on vastavuoroisuutta ja äänen 
antamista myös lapsille, jotka perinteisesti 
nähdään yhä toiminnan kohteina.
Osallisuus on kokemus nähdyksi ja kuulluksi 
tulemisesta ”

NIMI  Johanna Sommers-Piiroinen

IKÄ 44 v.

AMMATTI TYÖPAIKKA oman toimi-
nimen kautta erilaiset verkostot, 
Tampereen yliopisto

PERHE aviomies ja kaksi lukiolais-
tytärtä

HARRASTUKSET liikunta, opiskelu, 
ajanvietto perheen kanssa, sekä 
mediamaailman ilmiöiden seuraa-
minen

KEHITTÄMISYHTEISTYÖ Lasten osalli-
suuden ja mediataitojen edistämi-
nen Pelastakaa Lasten kanssa 

K
uva M

arkus Som
m

ers
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Tulevia tapahtumia

AIKUISTEN 
ADOPTOITUJEN
tapaaminen 
Tiukula -talolla Helsingissä 
17.11.2012 klo 12 – 16
Koskelantie 38, Käpylä

Tapaaminen on tarkoitettu aikuisille adoptoiduille
ja tavoitteena on tutustua, jakaa kokemuksia 
ja verkostoitua toistemme kanssa.

Tarkempi ohjelma ja ilmoittautuminen 
myöhemmin syksyllä Pelastakaa Lasten 
nettisivuilla www.pelastakaalapset.fi

Tervetuloa mukaan!

V valtakunnalliset lastensuojelun   
perhehoidon päivät  

Jyväskylässä 14.–15.11.2012
Ohjelma ja ilmoittautuminen: 

www.perhehoitoliitto.fi

Järjestävät Perhehoitoliitto ry ja Pesäpuu ry yhteistyössä 
Pelastakaa Lapset ry:n ja SOS-Lapsikylän kanssa

40 Pelastakaa Lapset 

90-vuotiskutsuseminaari 
yhteistyökumppaneillemme

NÄKYVÄ LAPSI

10.10.2012 klo 12 – 16
Kirjastotalo Metso, Tampere 

Päivän aiheista:

• Oikeus hyvään kotiin (historiaa ja nykyisyyttä),  
pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta

• Lapsen todellistuminen,  
lastensuojelupalveluiden johtaja Riitta Hyytinen

• Lapsen merkitykselliset aikuissuhteet, 
lastenpsykiatri Jari Sinkkonen



Tulevia tapahtumia

LAPSI ON AINA OIKEUDENMUKAISEN KOHTAAMISEN VÄÄRTTI
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LAPSIA JA 
VANHEMPIA
Kokemukset näkyviin – 
väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa 
-hankkeen loppuseminaari 

27.11.2012 klo 8.30 – 15.30
Hotelli Laajavuori, auditorio 
Laajavuorentie 30, Jyväskylä  

Seminaari on maksuton, 
hanke tarjoaa aamu- ja iltapäiväkahvin. 
Lounas on omakustanteinen. 

Sitovat ilmoittautumiset 12.10.2012 mennessä 
toimistosihteeri Sari Tammela, p. 040 769 0226 
tai sari.tammela@pelastakaalapset.fi

Ilmoitathan ruokarajoitteistasi.  
Lisätiedot 
kehittäjäsosiaalityöntekijä Anu Huovinen
p. 050 433 1413 
anu.huovinen@pelastakaalapset.fi    

Ohjelmassa mm.
Vanhemmuuden ydintä etsimässä 
Leena Valkonen, tutkija, Jyväskylän yliopisto 

Kokemus vanhemmuudesta, kun väkivalta koskettaa, puheenvuorot: 
Sannariikka Silén, äiti   
Marja-Riitta Linna, sijaisäiti  

Kodin ulkopuolelle sijoitettu lapsi:
Toteutuuko turvallisuus, onnistuuko osallisuus?
Mikko Oranen, kehittämispäällikkö, THL

Sijoitettu lapsi  
Anne Seppälä, palveluyksikön johtaja
Lasten ja perheiden palvelut, Jyväskylän kaupunki

Tarkempi ohjelma www.pelastakaalapset.fi/tapahtumat

Järjestäjä Pelastakaa Lapset ry/ Etelä-Suomen aluetoimisto
Kutsutut: Lomakodit, tukihenkilöt, tuki-, sijais-, ja adoptioperheet
Paikka: Tiukula - Pelastakaa Lapset -talo, 
Koskelantie 38, 00610 Helsinki

Kouluttajana Anu Huovinen, kehittäjäsosiaalityöntekijä ja 
psykoterapeutti, Pelastakaa Lapset ry Keski-Suomen aluetoimisto.
Kokemukset näkyviin -
väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa -hanke

LAUANTAI 1.12.2012

9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.30 Tervetulotoivotus
 aluejohtaja Kristiina Mattinen
 Pelastakaa lapset ry

9.45 Lapsi väkivallan kokijana
 -väkivaltakokemukset lapsen kannalta ja niiden vaikutukset

12.00 Lounas ja kahvi

13.00 Arkiauttaminen perheessä
 -esimerkkejä ja keskustelua yhdessä

14.30 Iltapäiväkahvi

15.00 Iloa vuorovaikutukseen
 -auta lasta ja autat itseäsi parempaan vuorovaikutukseen

16.00 Koulutuspäivä päättyy

Veloitamme osallistumisesta 70€/henkilö maksun, joka sisältää koulutuk-
sen ja ohjelmaan merkityn lounaan ja kahvitarjoilun. Ilmoittautumiset
13.11.2012 mennessä osoitteeseen: minna.kirjasniemi@pelastakaalapset.fi

VÄKIVALTAA KOKENUT 
LAPSI PERHEESSÄ



Osta tuotteitamme - tue työtämme lasten hyväksi

Tilaukset www.pelastakaalapset.fi / kauppa tai 010 843 5000

42

JOULUN 
ODOTUKSEN 

SAA 
ALOITTAA 

NYT!u
v

w

x
y

Tuotteidemme valmistuksessa ei ole käytetty lapsityövoimaa. Tuotteet toimitetaan vain postiennakolla.



Osta tuotteitamme - tue työtämme lasten hyväksi

Pelastakaa Lapset Tuotteidemme valmistuksessa ei ole käytetty lapsityövoimaa. Tuotteet toimitetaan vain postiennakolla.

Tilaukset www.pelastakaalapset.fi / kauppa tai 010 843 5000

Tilaa ajoissa, tue toimintaa lastensuojelulasten elämänlaadun puolesta.

Korteissa seuraavat tekstit sisäsivulla

 
1-OSAISET KORTIT
 
Kortit 1 ja 2
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

2-OSAISET KORTIT

Kortit 3, 4 ja 5
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta
God Jul och Gott Nytt År
Merry Christmas and a Happy New Year
Frohe Weihnachten und ein Gutes Neues Jahr

Kortti 6
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta
God Jul och Gott Nytt År
Merry Christmas and a Happy New Year

Kortti 7
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta
God Jul och Gott Nytt År
Merry Christmas and a Happy New Year
Frohe Weihnachten und ein 
Gutes Neues Jahr
С Новым Годом и Счастливого Рождества

Kortti 8 
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 
God Jul och Gott Nytt År

Hinnat
1-osaiset kortit 1,00 €/kpl
2-osaiset 1,50 €/kpl
Kaksiosaisen kortin hinta sisältää 
valkoisen kirjekuoren
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sa. Aivan kuopan vieressä makaa nuoria 
miehiä sikeässä unessa. He ovat vasta 
lopettaneet 8 tunnin työvuoronsa maan 
uumenissa. 

Lapsityöläiset työskentelevät maan alla 
kolmessa eri tasossa. Heidän kanssaan 
ei voi kommunikoida edes tarvittaessa, 
koska äänet eivät kuulu maanpinnalle. 
Kuulen erilaisista viime aikoina tapah-
tuneista onnettomuuksista ja kuoleman- 
tapauksista.  

Mutta miksi lapset ovat valmiita pis-
tämään henkensä peliin tällaisissa töis-
sä? 15 -vuotiaan kaivospojan vastaus on 
”halu selvitä”. 

Kirjoittaja on Pelastakaa Lasten Länsi-
Afrikan alueen ohjelmasuunnittelija.

Syvällä maan uumenissa työskentelee 
kolme 18 – 20-vuotiasta miestä rapsutta-
massa kultaa kuopan seinämästä. Tun-
neli voi sortua milloin tahansa. Tukeh-
tuminen on jatkuva riski. Erilaiset on-
nettomuudet ovat näiden lapsityöläisten 
arkipäivää. Jatkuva pöly aiheuttaa lapsil-
le hengityssairauksia, kuten tuberkuloo-
sia. Pimeässä tunnelissa ainut apuväline 
on taskulamppu, eikä lapsilla ole mitään 
suojavälineitä. Nuoret tekevät töitä 8 tun-
nin vuoroissa ilman taukoja. 

Kulta nostetaan maanpinnalle sangon 
ja pitkän köyden avulla. Maa-aines vie-
dään prosessoitavaksi kaivoksen toisel-
le puolelle.  Nuoremmat lapset työsken-
televät maanpinnalla vastaanottamassa 
ja kantamassa taakkoja, seuloen kultaa 
hiekan seasta, yli 40 asteen kuumuudes-
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Kymmenien metrien syvyydessä 
työskentelevien lasten ainoa ilman-
vaihtokanava on muoviputki.


