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ten pyytävät teinityttöjä noin vuoden 
kestävään aikuistumiseen tähtäävään 
koulutukseen. Sen päättää julkinen 
näiden mentoreiden suorittama sil-
pomistapahtuma joulukuussa. Tämä 
tapahtuu joka toinen vuosi parillisina 
vuosina. Vuoden 2010 kiellon jälkeen 
silpomiset on kuitenkin tehty jo aiem-
min syksyllä ja salassa.
 
Pastori Patti Ricotta (LTI) opetti raa-
matullista tasa-arvoa. Hän aloitti kysy-
mällä mitä heille on opetettu mikä tyttö 
ja nainen on. Vastaukset voi kiteyttää, 
että heidän tehtävä on palvella miehiä. 
Siihen Ricotta jatkoi, ettei se ollut Ju-
malan tahto ja aloitti opetuksensa luo-
miskertomuksesta, jossa sekä mies että 
nainen luotiin Jumalan kuviksi. Tämän 
opetuksen aikana joka kerta kuulijoissa 
tapahtui muutos: heidän ryhtinsä pa-
rani ja ilmeet muuttuivat iloisemmiksi. 
Hekin ovat arvokkaita.
 
Minä jatkoin kertomalla miten tytöstä 
naiseksi on biologinen prosessi, joka 
kestää useamman vuoden. Ja sekin on 

Ulkoasiainministeriö myöntää 
valtionavustuksia suomalaisille 
kansalaisjärjestöille ja kunnille 
hanketukena ajallisesti ja paikallisesti 
rajattuihin kehitysyhteistyöhankkeisiin. 
Tuettavien hankkeiden tulee olla 
linjassa Suomen kehityspolitiikan 
kanssa. Hankkeiden tavoitteena on 
saavuttaa pysyviä muutoksia. Hanketuki 
ei ole pysyvää rahoitusta, vaan 
määräaikainen lisäpanos, jonka avulla 
kehitysmaiden kansalaisyhteiskunnan 
tai paikallishallinnon kapasiteettia 
kehitetään.

RaTas – Kristillisen tasa-arvon puolesta 
ry:llä on vuosina 2015-2017 Ugandassa 
ulkoasiainministeriön rahoittama 
kehitysyhteistyöhanke. Hankkeen 
tavoitteena on lopettaa tyttöjen 
sukuelinten silpomin Itä-Ugandassa 
Elgon vuorella asuvan Sabiny-heimon 
parissa. Heitä on noin 230 000. 
Silpominen kiellettiin Ugandassa lailla jo 
2010, mutta hanketta aloitettaessa vielä 
kahden heimon parissa harjoitettiin tätä 
haitallista kulttuurista tapaa.

Jumalan luoma täydellinen suunnitel-
ma, johon ei tarvita mitään lisää. Sitten 
näytin ugandalaisen gynekologin teke-
män esityksen silpomisen lääketieteel-
lisistä haitoista.
 
Koulutuksen päätti paikallinen hank-
keen puheenjohtaja Gertrude Chelo-
goi. Hän kertoi tytöille, mitä silpomi-
sessa oikeasti tapahtuu ja mitä kaikkia 
pakanallisia uskomuksia siihen liittyy.
 
Koulutuksen kolmantena päivänä si-
touduttiin yhdessä luopumaan silpo-
miperinteestä jo vuonna 2016. Kun 
miehetkin sitoutuivat siihen heille lo-
kakuussa järjestetyssä vastaavanlaises-
sa koulutuksessa, niin vuodelta 2016 
tietoon ei ole tullut yhtään silpomista-
pausta.
 
Hanke jatkuu 2017 tyttöjen voimaan-
nuttamisella ja kulttuurisen muutok-
sen vahvistamisella koko sabiny-hei-
mossa.
Saara Ruokonen

Seison tammikuussa 2015 Itä-Ugan-
dassa Elgon-vuorella noin 900 sabi-
ny-heimon nuoren edessä kertoakseni 
heille lyhyesti, miten ihmisen elimistö 
toimii ja miten sitä säädellään. Tajuan 
silloin, että nyt voin ihan oikeasti yhdis-
tää biokemistin koulutukseni, työkoke-
mukseni ja kristillisen uskoni.
 
Meneillään oli Ugandan anglikaanikir-
kon Sebein hiippakunnan vuotuinen  
nuorisokonferenssi, jonka ohjelmaan 
kuului myös kehitysyhteistyöhank-
keemme aloittaminen.
 
Hankkeella on kaksi rahoittajaa: Ra-
Tas – Kristillisen tasa-arvon puolesta 
ry, jonka rahoitus tulee Suomen ulko-
asiainministeriöltä, ja Life Together 
Internatinal (LTI), USA. Järjestöt ovat 
tehneet Ugandassa yhteistyötä jo pit-
kään opettaen siellä raamatullista ta-
sa-arvoa.
 
Koulutuksiin monta kertaa osallistunut 
Itä-Ugandasta kotoisin oleva pastori 
Robert Erone oli vuonna 2007 toden-
nut, että ehkä ei ole Jumalan tahto, että 
meidän tyttöjä silvotaan. Erone oli Ra-
Taksen ugandalaisen yhteistyökump-
panin World Shine Ministry:n työnte-
kijä. Tammikuussa 2011 RaTaksen ja 
LTIn edustajat pääsivät kouluttamaan 
noin sataa eri tunnustuskuntien sabi-
ny-pastoria. Raamattuopetuksen lisäk-

si ugandalainen gynekologi Andabati 
Gongaza kertoi heille silpomisen lää-
ketieteellisistä haitoista.
 
Sabinyt perustelivat teini-ikäisten tyt-
töjen silpomisperinnettä sillä, että näin 
taattaisiin naisten uskollisuus aviolii-
tossa. Tietoa tämän tradition harjoitta-
misen fyysistä haitoista oli kyllä levitet-
ty jo pitkään, mutta ilman merkittäviä 
tuloksia. Perusteluna tradition lopetta-
miseen käytettiin myös, että silpomi-
nen rikkoo naisten oikeuksia. Koska sa-
biny-kulttuurissa naisilla ei ole mitään 
oikeuksia, ei viesti mennyt perille.
 
Mutta kun sabiny-pastorit saivat ensin 
opetusta raamatullisesta tasa-arvosta 
oman maailmankuvansa kautta, niin 
he ymmärsivät että naisillakin on ih-
misoikeudet ja sitä kautta pastorit pys-
tyivät hyväksymään myös silpomisen 
haitallisuuden. Kulttuurinen muutos 
vaatii kuitenkin oman aikansa ja koko 
yhteisön sitoutumisen siihen.
 
Suomesta hankera-
hoitus saatiin toisel-
la yrittämällä vuosille 
2015-2017. Paikallise-
na kumppanina on 
Sebein anglikaaninen 
hiippakunta, koska se 
toimii koko heimon 
alueella ja sillä on luo-

tettava taloushallinto. Samoin koordi-
naattoriksi saatiin tehtävään sitoutunut 
Delmark Mangusho.
 
Ensimmäisenä vuonna luotiin raken-
teita mm. muodostamalla eri puolille 
tytöille 16 tukiryhmää. Samoin luotiin 
verkosto, johon kuuluu paikallishallin-
non, koulutuksen, poliisin, terveyden-
huollon ja eri seurakuntien edustajien 
lisäksi myös paikallisia poliitikkoja.
 
Toisen hankematkani tein tammikuus-
sa 2016, jolloin koulujen loma-aikana 
järjestettiin kolmella paikkakunnalla 
kolmepäiväinen koulutus. Siinä käytet-
tiin valistuksen kohderyhmien suhteen 
uutta lähestymistapaa: ensimmäisenä 
päivänä silpomisuhan alla olevat tu-
kiryhmien tytöt, toisena päivänä sekä 
kristityt että perinteiset tyttöjen nais-
mentorit ja kolmantena päivänä he 
kaikki yhdessä.
 
Perinteiset mentorit ovat niitä naisia, 
jotka esi-isien henkien kutsuun vedo-
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Afrikkalainen tanssi on hyvää taukojumppaa, joka sopii myös 
meille "muzunguille". Kuvassa pastori Patti Ricotta katsoo mallia 

nuorisokonferenssiin osallistuneilta.

Pian eläkkeelle jäävä piispa Augustine Salimo puhuu Sebein 
hiippakunnan nuorisokonferenssissa 2015. Piispa Salimo oli 
hankkeen avainhenkilö salliessaan raamatullisen tasa-arvon 
opettamisen aloittamisen 2011.

Saara Ruokonen opetti sabiny-heimon 
naisille ja tytöille, miten tyttöjen 

kehittyminen naiseksi on biologinen 
prosessi. Aivan perustiedotkin naisen 

hormonitoiminnasta ja sen vaikutuksista 
olivat kuulijoille uutta.

Saara Ruokonen ja 
piispa Paul Masabata 
Kiptoo hankkeen 
yhteistyösopimuksen 
allekirjoittamisen 
jälkeen tammikuussa 
2016.


