
    

 
Raportoija: Jaakko Lavonius, organisaation kehittämisen asiantuntija, Bolivia   1 

Sopimuskohderaportti 2/2018 
BO702 Kaivosalueiden lasten tuki 
 

 
Kaivosalueiden lasten tuki 
      
Yhteistyökumppani: Centro de Promoción Minera (CEPROMIN) 
 
Hankkeen kuvaus lyhyesti:  
Kaivosalueiden lasten tukihankkeessa alkoi uusi kausi, joka kattaa vuodet 2018-2021. Se jatkaa 
pääsisällöltään edellisen hankekauden toimintaa. Hanketta tarvitaan vielä kauan, sillä Boliviassa on edelleen 
arvioiden mukaan vajaat miljoona lapsityöläistä, mikä on noin 9 % maan koko väestöstä. Lisäksi maassa on 
yli puoli miljoonaa orpoa tai hylättyä lasta. Suuri osa lapsityöläisistä elää kaivosalueilla, joissa köyhyys 
kulminoituu sairauksiin ja sosiaalisiin ongelmiin. Esimerkiksi lapsikuolleisuus on Potosín 
kaivosmaakunnassa maan korkein: yli sata lasta tuhannesta kuolee ennen viidettä ikävuottaan. Boliviassa laki 
salli työnteon jo 10-vuotialle lapsille: kaivostyö ja muut raskaat ja lapsen kehitykselle haitalliset työt ovat 
kiellettyjä, mutta lakia ei noudateta. Nyt laki on kumottu kansainvälisestä painostuksesta johtuen, mutta 
mitään rakenteellisia muutoksia tai käytännön vaihtoehtoja ei valtion puolesta ole järjestetty tilalle. Raskas 
työ vaarantaa lasten normaalin kasvun ja kehityksen ja estää koulunkäyntiä. Näiden lasten ja nuorten 
tulevaisuuden mahdollisuudet uhkaavat rajoittua kaivostyöhön. Hankkeeseen osallistuvat työtätekevät lapset 
ja nuoret työskentelevät tällä hetkellä mm. kengänkiillottajina, katukaupustelijoina, aputyövoimana 
kaivoksissa ja erilaisissa työpajoissa.  
 
Hankkeessamme nuorille tarjotaan ammatillista koulutusta ja heidän itsetuntoaan sekä valmiuksiaan 
puolustaa ja edistää oikeuksiaan vahvistetaan johtajuuskoulutuksella. Lasten ja nuorten koulunkäyntiä 
tuetaan oppimateriaalein ja tarjoamalla heille tukiopetusta keskeisissä oppiaineissa. Työtätekevien lasten 
oman järjestön MOLDNAT´S:in toimintaa vahvistetaan. Toimintakeskus Casa NAT´S:ia kehitetään niin, että 
keskus saadaan itsekannattavaksi. Lapsille ja nuorille tarjotaan vapaa-ajan toimintaa järjestämällä heille 
tilaisuuksia harrastaa urheilua, musiikkia, teatteria ja kulttuuria. Perhesiteiden vahvistamiseksi, perheen 
sisäisen kommunikaation parantamiseksi ja perheväkivallan vähentämiseksi järjestetään teemakoulutusta 
lasten ja nuorten vanhemmille ja/tai huoltajille.  
 
Hankkeessa ovat työtätekevien lasten ja nuorten lisäksi mukana myös Uncíassa sijaitsevien kahden 
orpokodin lapset ja nuoret, jotka osallistuvat elämäntaito- ja ammatilliseen koulutukseen. Uusi hankkeeseen 
osallistuva ryhmä ovat nuoret kaivostyöläiset, jotka ovat perustaneet perheen jo teini-iässä. Hankealueita 
ovat Potosín kaivosmaakunnassa sijaitsevat Llallagua, Uncía ja Siglo XX.   
 

 
Toiminta ja tulokset raportointiaikana 7-12/2018 

Loppuvuosi oli hankkeessa vilkas, jotta myöhästyneestä aloituksesta johtuneita rästejä saatiin 
mahdollisimman paljon paikattua. Koulutuksia varten saatiin palkattua kaksi uutta 
sosiaalityöntekijäkouluttajaa yhden sijasta. He toimivat työparina dynaamisesti. Koulutuksiin 
osallistui yhteensä työssäkäyvää 255 lasta ja nuorta. Elämäntaito- ja johtajuuskoulutusten lisäksi 
järjestettiin ammatillisia, gastronomia-, leipomo- ja koruntekokoulutukset. Lisäksi järjestettiin 
kaksiosainen pienyrittäjyyskurssi. Eri instituuttien ammattikurssit olivat ehtineet jo alkaa, kun 
hanke pääsi käynnistymään, mutta seuraavaa lukukautta varten hankittiin parturi-
kampaamokurssimateriaaleja sekä koulutarvikkeita sadalle oppilaalle. Lisäksi Uncíassa sijaitsevaa 
Toimintakeskus Casa NAT´sia varusteltiin uudella suuruunilla ja muilla leipomovarusteilla.  
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Työssäkäyvät lapset ja nuoret osallistuivat pienyrittäjyys kurssille, jossa opittiin mm. leikkien ja ryhmätöiden 
kautta.  
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Kengänkiillottajina työskentelevät pojat osallistuvat vapaa-ajallaan Ceprominin järjestämille kursseille 
 työn ja koulun ohella..  
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Viereistä jalkapallokenttää kunnostettiin. Lapsille ja nuorille järjestettiin myös yhteinen retkipäivä 
sekä jalkapalloturnaus. Vanhemmat osallistuivat heille järjestettyihin naapurustotilaisuuksiin sekä 
yhteisen perhepäivän ohjelmaan. Työssäkäyvien lasten ja nuorten paikallisjärjestöä MOLDNAT:sia 
tuettiin heidän toiminnassaan sekä vastaavasti kansallistason järjestöä UNATSBO:a, jonka 
nykyinen presidentti on Ceprominin hankkeen kasvatti. UNATSBO:n edustusdelegaatio osallistui 
Latinalaisen Amerikan ja Karibian lapsityöläisjärjestön tapaamiseen Paraguayssa. Kunnallisten 
lapsiasianvaltuutetun, oikeusasiamiehen ja muiden päättäjien kanssa kokoonnuttiin suunnittelemaan 
yhteistyömahdollisuuksia ja arvioimaan työssäkäyvien lasten ja nuorten tilannetta. 

Ceprominin edellisen hankkeen kasvateista 21 valmistui viime vuonna ylioppilaaksi. Tämä on 
merkittävä saavutus ja tärkeä etappi heidän elämässään, joka kannustaa jatkamaan heidän 
tukemistaan myös nykyisen hankkeen avulla. 

 

Terveiset ja kiitokset tukijoille: 

Vieraillessamme hiljattain Llallaguassa Lähetysseuran aluepäällikön ja vapaaehtoisen kanssa, 
hankkeeseen osallistuvat lapset ja nuoret olivat saapuneet sankoin joukoin paikalle ja olivat todella 
innokkaita hankkeen alkaneesta vuodesta ja erilaisista koulutusmahdollisuuksista. Monet kiittelivät 
saamastaan hyödystä ja he kokivat hankkeesta olleen heille paljon apua. Nämä kohtaamiset 
havainnollistavat konkreettisesti kuinka tärkeä tämä hanke näille lapsille ja nuorille on. 

 
 

 

 


