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SPR auttaa haavoittuvia ihmisiä maailmalla

• Katsaus Afrikan katastrofeihin

• Mitä SPR tekee Afrikassa

• Käteinen humanitaarisen avun muotona

• Miten nykyinen pandemia vaikuttaa Punaisen Ristin työhön

• Kysymyksiä ja vastauksia



Afrikan katastrofit 2020:

• Kuivuus – ruokaturvattomuus, ravitsemus, migraatio
kaupunkeihin

• Tulvat – ruokaturva (sadon menetys), epidemiat

• Kuivuus ja tulvat yhdessä – ruokaturva, epidemiat, migraatio
kaupunkeihin, sosiaaliset ongelmat, köyhyys lisääntyy

• Sairaudet ja epidemiat – Covid-19, malaria, kolera, jne

• Hyönteiset – desert locust (aavikkoheinäsirkat)

• Konfliktit ja turvattomuus – DRC Kongo, Etiopia, Somalia, jne

• Vaalit – turvattomuus

PITKÄ-AIKAISET KRIISIT:

• Ilmastonmuutos – muutto urbaaniin ympäristöön

• Aseelliset konfliktit – pakolaiset, turvattomuus, terveys



Mitä SPR tekee Afrikassa

• Työkentelemme tällä hetkellä 11 maassa – Somalia, Etiopia, Etelä-Sudan, Kenia, Burundi, Niger, 
Sierra Leone, Norsunluurannikko, Zimbabwe, Eswatini, Malawi; lisäksi tuemme Punaisen Ristin
Liiton operaatioita Ugandassa, DRC Kongo, Sahelin Alue, Eteläisen Afrikan kuivuus. 

• Työmme on normaalisti pitkäkestoista kehitysyhteistyötä – yhteisöperäinen tuki

• Tuemmme myös humanitaarisia operaatioita – joko Suomen Ulkoministeriön tuella ja vielä
useammin EU:n (ECHO) rahoituksella - Punaisen Ristin Komitea, Kansainvälisen Punaisen Ristin
Liitto, bilateraalisti jos on tarvetta SPRn katastrofirahastosta (Kiitos suomalaisten -
katastrofirahastosta voidaan tarvittaessa tukea meidän työtä maailmalla).

• Kaikissa operaatioissa noudatamme Punaisen Ristin liikkeen periaatteita

• Esimerkki Punaisen Ristin avunsaajien kriteeristöstä: 
1. Kroonisesti sairas perheenpää

2. Vammainen (fyysinen / henkinen vamma) perheenpäät, ei mahdollisuutta työhön

3. Lapsi perheenpäänä

4. Perheet, joissa on raskaana tai imettävä äiti ja jo ennestään alle 5-vuotiaita lapsia

5. Vanhus perheenpäänä (yli 60v.) ja/tai perheessä asuu alaikäisiä orpoja

6. Leski perheepäänä ja perheessä asuu alaikäisiä orpoja

7. Yksinasuva perheenpää ja perheessä alle 5-vuotiaita lapsia



Käteinen avustuksen muotona
• Käteisen käyttö humanitaarisen avun muotona on yleistynyt viime vuosina
• Käteinen liikkuu nopeammin kuin perinteinen fyysinen/materiaaliapu
• Käteisellä tavoitamme enemmän avunsaajia – noin 25-30% enemmän kuin

perinteisellä avulla
• Käteinen mahdollistaa suoran avun – “kuka mina olen kertomaan mitä

sinä tarvitset”
• Käteisellä avunsaajaperhe voi ostaa mitä eniten tarvitsee – käteisavus on 

ihmisarvoa kunniottava tapa auttaa hädän hetkellä
• Käteisen käytöllä voidaan eliminoida suurin osa korruptiosta – kätinen on 

‘transparentti’ tapa saada apu suoraan avun tarvitsijoille.
• Käteinen voi olla mobiilirahaa (SMS koodi), debit-kortteja, suoraa käteistä, 

perustua biometriseen tunnistukseen jne. 
• Käteisen määrä määritellään aina maa/tapauskohtaisesti ja se perustuu

sovittuun keskiarvoon / kk / 5-6h. perheessä – voidaan myös sitoa
keskimääräiseen ruoan tarpeeseen

• Käteistä voidaan käyttää esim: Terveyteen, talon rakentamiseen, 
maanviljelyyn, jne. 

• Käteistä ei voida käyttää kun paikalliset markkinat eivät toimi - esim
maanjäristyksen, tsunamin, jne jälkeen tai ruokaa ei ole saatavilla koko
maassa, kuten Zimbabwessa tänä vuonna

• Kokemus on osoittanut, että kuivuuden aikana annetuilla käteisavustuksilla
perheet ostavat yli 95% perus-ruokaa perheelle

• Käteinen pyritään aina antamaan perheen äidille, joka huolehtii lapsista ja 
perheen ruokahuollosta. 



Tässä kuvassa avunsaaja on ostamassa supermarketista mitä hän tarvitsee – Eswatinin käteisavustus tänä vuonna
on noin 47 Euroa / kk / perhe x 5kk



Pandemian vaikutus ihmisiin ja meidän työhön
• Pandemia on vasta alussa Afrikassa
• Terveydenhuoto on jo kriisissä monissa maissa.
• SPR on tällä hetkellä mukana kumppanimaiden Covid-19 operaatioden tukemisessa – olemme kanavoineet

meidän pitkien ohjelmien rahoitusta välittömiin toimiin – kuten riskitiedottamiseen yhteisöissä, 
käsienpesupaikkojen rakentamiseen julkisilla alueilla jne …

• Covid on sulkenut käytännössä suuren osan Afrikan maiden taloudesta
• Maiden sulkeutuessa ja talouden romahtaessa, ihmiset menettävat työt – jos elää päiväpalkalla ns. ‘kädestä

suuhun’, niin jokainen työpäivä tuo ruokaa lautaselle
• Ruoan hinnan nousu globaalisti, sekä maailmanmarkkinoiden toimimattomuus vie työpaikkoja  

tuottajamailta (pelkästään Keniassa yli 30,000 ihmistä menetti työpaikan kun ruusujen vienti Eurooppaan 
romahti maaliskuussa)

• Heikoimmat kärsivät Covidistakin eniten (naiset mm. epävirallisten työmarkkinoiden katoamisen kautta), 
tytöt (kun kouluja suljettu osa ei koskaan palaa kun ne jälleen avataan), vammaiset jotka ovat näkymättömiä 
yhteisössä.

• YK ennustaa, että edessä on massiivinen ruokaturvattomuus ja vähintään 30 miljoonaa ihmistä enemmän
tulee näkemään nälkää maailmassa -> mahdollisuus lisääntyviin konflikteihin.

• Kun tähän lisätään jo olemassa olevat konfliktit - kuivuus, meneillään oleva aavikkoheinäsirkkojen tuho, jne, 
niin yksinkertaisesti apu ei tule riittämään kaikille tarvitsijoille.

• Olemme jo aloittaneet Covid-19 jälkeisen työn suunnittelun ja kartoittamisen , joten emme odota, että kaikki
romahtaa ensin.  

• Yhtenä suurena haasteena meillä on turvata Punaisen Ristin vapaaehtoiset – he ovat etulinjassa Covid-
vastaisessa työssä monissa maissa.  



Kiitos – Thank you –
Questions, Comments ?


