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Tutkimuspaikat

Rohingya-yhteisö Bangladeshissa 

Rohingyoja on vainottu Myanmarissa vuosikausia, mutta 
elokuussa 2017 kriisi kärjistyi Rakhinen osavaltiossa 
tapahtuneiden väkivaltaisuuksien seurauksena. Lähes 
miljoona rohingyaa pakeni Myanmarista Bangladeshiin, 
jossa he asuvat nyt Cox’s Bazarissa sijaitsevilla 
pakolaisleireillä.

Etelä-Sudan

Vuonna 2013 alkanut Etelä-Sudanin sisällissota on 
pakottanut neljä miljoonaa ihmistä – joka kolmannen 
eteläsudanilaisen – pakenemaan kotoaan. Lisäksi 
seitsemän miljoonaa ihmistä on humanitaarisen avun 
tarpeessa.

Tšadjärven alue

Tšadjärven alueen kriisi on yksi maailman vakavimmista 
humanitaarisista hätätilanteista. Yli 2,2 miljoonaa 
ihmistä, joista puolet on lapsia, on joutunut pakenemaan 
kodeistaan, ja yli 10,8 miljoona ihmistä on humanitaarisen 
avun tarpeessa Koillis-Nigeriassa, Kamerunin 
pohjoisosissa, Länsi-Tšadissa sekä Kaakkois-Nigerissä.

Beirut

Huhtikuussa 2019 UNHCR arvioi, että pelkästään 
2,2 miljoonan asukkaan Beirutissa oli 239,005 
rekisteröitynyttä pakolaista. Valtaosa pakolaisista on 
palestiinalaisia ja syyrialaisia. Kaupunkiympäristö tuo 
pakolaisyhteisöille omat haasteensa. Tämä on erityisen 
totta Libanonissa, jossa on asukaslukuun suhteutettuna 
eniten pakolaisia maailmassa. 

4 5



Kriiseistä saadut
kokemukset ja opit
Sodassa, nälänhädässä, tulvan sattuessa tai missä tahansa 
muussa hätätilanteessa teinitytöt ovat kaikista haavoittu-
vaisimmassa asemassa. Sukupuolten välinen epätasa-arvo 
syvenee kriisitilanteissa, mikä uhkaa teinityttöjen fyysistä 
turvallisuutta, terveyttä ja tulevaisuuden mahdollisuuksia ta-
voilla, jotka eroavat nuorempien tyttöjen ja poikien, miesten, 
teinipoikien ja aikuisten naisten kohtaamista uhista. Lisäksi 
heidän oikeutensa ja tarpeensa jätetään usein huomioi-
matta, koska he ovat nuoria ja naispuolisia.

”Tykkään oppia ja nähdä kavereitani.
Muutoin pysyisin kotona, enkä näkisi ketään.”
– Syyrialainen tyttö, 15, Burj al-Barajneh

Pitkäaikaiset kriisit voivat helposti jatkua tytön tärkeiden 
kehitysvuosien läpi ja aiheuttaa puutteita ravitsemuksessa, 
koulutuksessa tai tärkeissä tiedoissa, kuten seksuaali- ja 
lisääntymisterveydessä. Näillä puutteilla voi olla elämän 
mittaisia vaikutuksia tyttöjen elämään. Lisäksi pitkittynyt 
köyhyys yhdistettynä syvään juurtuneeseen sukupuoleen 
perustuvaan syrjintään voi asettaa tytöt alttiiksi ihmis-
kaupalle, seksuaaliselle hyväksikäytölle sekä lapsi- ja 
pakko avioliitoille. Vaikka akuutti kriisi päättyisi, vaikutukset 
tyttöihin jatkuvat. Monet kärsivät traumoista, matalasta 
koulutustasosta ja heikoista työllisyysnäkymistä. Monista on 
myös tullut äitejä liian varhain. Teinityttöjen puolesta tehdyt 
päätökset muuttavat heidän elämäänsä lopullisesti.

”Vanhempani pakottavat minut naimisiin. En voi tehdä 
asialle mitään. He eivät pystyneet tekemään sitä Burmassa, 
mutta täällä se on mahdollista.”
– Nuori rohingya-nainen, 18, Bangladesh.

Vaikka käynnissä olevilla kriiseillä on huomattavia vaiku-
tuksia suureen määrään teinityttöjä, vain harvat yhteisöt, 
kansalliset hallitukset tai humanitaariset toimijat kiinnittä-
vät heihin erityistä huomiota; tyttöjen oikeuksia ei nähdä 
kriisitilanteessa prioriteettina, eikä heidän erityistarpeitaan 
ja kansainväliseen lakiin perustuvia oikeuksia tunnisteta. 
Plan Internationalin tilaama tutkimus pyrkii korjaamaan 
tämän tunnistamalla sen, että teinitytöt kohtaavat elämäs-
sään erityis haasteita, että heillä on oikeuksia ja että heidän 
ajatuksensa oman elämänsä parantamisesta ovat kuuntele-
misen ja toimimisen arvoisia.

”Ilmoittakaa meidät kouluihin, antakaa meille mahdollisuus 
hankkia taitoja ja tarjotkaa peruspalveluja (sairaaloita, säh-
köä, vettä), jotta elämämme olisi parempaa ja helpompaa.” 
– Tyttö, 13, Tšadjärven alue

Teinitytöt kriiseissä -raporttisarjan tavoite on tuoda esiin 
maailman epävakaimmilla alueilla elävien tyttöjen mielipiteet 
ja kokemukset. Tutkimus heijastaa teinityttöjen tarpeiden ja 
kokemusten moninaisuutta sekä toisaalta sitä, mitä yhteistä 
heillä on. Sen lisäksi, että tytöillä on oikeus tulla kuulluksi ja 
parempi ymmärrys tavoista, joilla teinitytöt selviävät krii-
seistä, tutkimus tarjoaa humanitaarisille toimijoille perustan 
työskennellä tyttöjen elämän parantamiseksi. Tutkimuksem-
me pyrkii luomaan tätä ymmärrystä tuomalla kriiseissä elä-
vien tyttöjen ja nuorten naisten äänen kuuluviin. Nostamme 
esiin paitsi teinityttöjen huolenaiheita myös heidän kykyään 
reagoida muuttuviin oloihin positiivisesti ja tukea yhteisöjään 
kriiseissä.

”Tyttöjen ei odoteta puhuvan vanhempien edessä, ja tämän 
vuoksi joitakin heidän ongelmiaan ei koskaan käsitellä. 
Tämä estää heitä osallistumasta yhteisöön samalla tavalla 
kuin pojat.” 
– Järjestötyöntekijä, Juba, Etelä-Sudan
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17. 

18. 

Tutkimuksessa havaittiin, että
Tyttöjen elämää

rajoitetaan

Teinitytöillä ei ole liikkumisen vapautta. 
Vanhempien lisääntynyt tarve suojella 
tyttöjä, kohonnut väkivallan pelko sekä 
kotiaskareiden kasvanut määrä sulke-
vat tytöt koteihinsa rajoittaen mer-
kittävästi heidän mahdollisuuksiaan. 
Teinitytöt eivät voi mennä kouluun, he 
eivät voi tavata kavereitaan, eivätkä he 
voi olla yhteydessä terveydenhuoltoon.

”Veljelläni on paljon enemmän 
vapautta kuin minulla.”
– Palestiinalainen tyttö, 16,
Burj al-Barajneh

Tytöt haluavat enemmän
sananvaltaa omaan elämäänsä

Teinitytöt eivät saa päättää omasta 
elämästään, eikä heitä kuulla hei-
tä itseään koskevissa päätöksissä. 
Humani taariset toimijat harvoin puhu-
vat teinityttöjen kanssa ohjelmia suun-
nitellessaan, tytöt eivät voi päättää 
opiskelustaan tai naimisiinmenostaan 
eivätkä he voi kasvattaa itsenäisyyt-
tään hankkimalla toimeentuloa.

 » Yli 75 prosenttia Bangladeshissa 
haastatelluista teinitytöistä kertoi, 
etteivät he voi päättää omasta 
elämästään.

Tytöt haluavat
mennä kouluun

Teinitytöt kaikkialla haluaisivat opis-
kella. He ovat pettyneitä, että heidän 
nykyinen tilanteensa, usein yhdistet-
tynä jo olemassa olevaan syrjintään, 
estää heidän pääsynsä kouluun tai 
ammatilliseen koulutukseen. Pelko 
ja perheen köyhyys pitävät heidät 
kotona, mutta usein sopivia kouluja tai 
koulutus keskuksia ei ole edes tarjolla. 
Koulut voivat olla myös liian kaukana 
tai koulun keskeytymisestä on paljon 
aikaa, minkä vuoksi tyttöjen on vaikea 
pysyä opinnoissa mukana.

 » Etelä-Sudanissa vain 16 
prosenttia yli 15-vuotiaista tytöistä 
ja naisista osaa lukea ja kirjoittaa.

”Haluan mennä kouluun ja lukea         
paljon kirjoja. Haluan leikkiä.”
– Rohingya-tyttö, 10, Bangladesh.

Tytöt pelkäävät

Teinitytöt kertoivat meille paitsi aseis-
tautuneiden miesten jatkuvasta läs-
näolosta aiheutuvasta pelosta, myös 
sukupuoleen perustuvasta väkivallasta 
perheiden sisällä. Lapsi- ja pakkoavio-
liitot vaarantavat tyttöjen terveyden, 
koulutuksen ja yleisen hyvinvoinnin.

 » Lähes 35 prosenttia Tšadjärven 
alueella haastatelluista kertoi 
kokevansa olonsa turvattomaksi 
kotona.

Rehellisesti sanottuna, tunnen oloni 
turvalliseksi vain äitini tai isäni seuras-
sa. En kenenkään muun. Ainoastaan 
vanhem pieni kanssa. Yksin ollessani 
olen hyvin peloissani.”
– Libanonilainen tyttö, 13, 
Burj Hammoud

Tytöillä on vaikeuksia                     
pysyä terveenä

Teinitytöt jäävät usein vaille asianmu-
kaista ravintoa. Heillä on vähän tai ei 
lainkaan pääsyä seksuaali- ja lisään-
tymisterveyttä koskevaan tietoon. 
Niin ikään heillä on erittäin rajoitettu 
pääsy terveyspalveluihin, etenkin 
mielenterveys palveluihin. Näillä 
rajoituksilla voi olla pitkällä aikavälillä 
tuhoisa vaikutus heidän elämäänsä.

”14-vuotiaalla ja sitä vanhemmalla 
tytöllä on poikaystävä. Hän tulee 
helposti raskaaksi, koska hänellä 
ei ole tarpeeksi tietoa seksistä ja 
kuukautisista.”
–Tyttö, 16, Tšadjärven alue

Tytöt ovat optimistisia

Tytöillä on kunnianhimoisia tulevai-
suudensuunnitelmia: syyrialaiset tytöt 
kertoivat kohderyhmäkeskusteluissa 
haluavansa olla lääkäreitä, juristeja, 
räätäleitä, insinöörejä ja opettajia. 
Teinityttöjen optimismi on osoitus 
nuorten peräänantamattomuudesta ja 
kyvystä sopeutua. He uskovat muutok-
sen mahdollisuuteen ja myös heidän 
omaan kykyynsä vaikuttaa siihen. 

“Minä luon rauhan Etelä-Sudaniin.
Minusta tulee kunnon ammattilainen. 
Tulen kehittämään maatani.”
– Tyttö 15–19-v., Etelä-Sudan

Teinitytöt ymmärtävät, miten heidän 
elämäänsä tulisi parantaa. Huolimatta 
haasteellisista olosuhteista he osoit-
tavat neuvokkuutta, mielikuvitusta, 
johtajuutta, myötätuntoa, uhrautumista, 
toisten huomioonottamista, peräänan-
tamattomuutta sekä halua vaikuttaa 
yhteiskuntaan. Juuri näitä ominaisuuk-
sia yhteisöt tarvitsevat löytääkseen 
tien ulos kriiseistä. 
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Johtopäätökset ja suositukset
Kaikkiin neljään pitkittyneeseen kriisiin liittyy teinityttöjä 
koskevia yhteisiä huolenaiheita. Yksi on se, että humani-
taarinen sektori harvoin kuuntelee teinityttöjä. Huolimatta 
teinityttöjen oikeuksia ja tarpeita koskevan tiedon lisäänty-
misestä, humanitaariset toimijat eivät ole tyttöjen ja nuorten 
naisten kanssa tekemisissä heidän jokapäiväistä elämään-
sä koskevissa käytännön asioissa. Tämä tutkimus tarjoaa 
mahdollisuuden muuttaa tilannetta.

Tutkimus paljastaa, että teinityttöjen asema kriiseissä 
määräytyy pitkälti olemassa olevien sukupuoliroolien mu-
kaisesti ja kriisit vahvistavat syrjiviä asenteita. Tämä sekä 
monet kulttuuriin ja kontekstiin liittyvät erot on ymmärret-
tävä ja otettava huomioon avustustoimien -ja ohjelmien, 
pakolaisleirien hallinnon ja infrastruktuurin suunnittelussa. 
Ennen kaikkea viranomaisten on kaikilla tasoilla huomioi-
tava nuorten tyttöjen omat kokemukset ja haasteet. 

Haastatteluiden  perusteella on selvää, että vaikka teini-
tyttöjä onkin suojeltava sukupuoleen perustavalta väki-
vallalta, he itse priorisoivat kuulluksi tulemista, koulutusta, 
toimeentulomahdollisuuksia, pääsyä terveyspalveluihin 
sekä käytännön toimia ruoan, veden ja päivittäistarvik-

keiden saatavuuden parantamiseksi. He kokevat, ettei 
heidän toiveitaan juurikaan huomioida. On pysäyttävää 
huomata, kuinka pitkälle tulevaisuuteen teinitytöt katsovat; 
heillä on käytännönläheinen ymmärrys köyhyyden vaiku-
tuksesta omaan elämäänsä ja mahdollisuuksiinsa. Rahan 
puute ja rajalliset mahdollisuudet sen ansaitsemiseen sekä 
väkivallan uhka kehystävät heidän tulevaisuuttaan.

”… kouluttakaa heitä, jotka eivät enää käy koulua, teke-
mään jotakin muuta. Kannustakaa nuoria opiskelemaan 
tukemalla heidän vanhempiaan löytämään pieniä töitä.”
– Nuori nainen, 18, Tšadjärven alue

Teinityttöjen kertomat asiat on otettava huomioon ja ymmär-
rettävä, jotta niihin voidaan vastata oikein. Tyttöjen moni-
mutkainen tilanne, mukaan lukien heidän mahdollisuuksiaan 
kaikkialla rajoittava sukupuolisyrjintä ja epätasa-arvo, on 
huomioitava kokonaisvaltaisesti. Ei riitä, että tietoisesti 
pyritään vastaamaan vain muutamiin kaikkein ilmeisimpiin 
tarpeisiin.

  Osallisuus

Yhteisöjohtajien, avustus-
ohjelmien suunnittelijoiden 
ja pakolaisleirien ylläpitäjien 
on kuunneltava teinityttöjä 
ja varmistettava, että heillä 
on mahdollisuus aktiivisesti 
osallistua päätöksentekoon.
Heidät on otettava mukaan 
vaikuttamaan heitä koske-
viin kysymyksiin. Teinitytöille 
on tarjottava turvallisia tiloja, 
keskustelupaikkoja ja kana-
via, jotka mahdol listavat tyt-
töjen osallistumisen ja joissa 
huomioidaan sukupuolten 
välinen epätasa-arvo ja ole-
massaolevat valtasuhteet. 
Perheissä ja yhteisöissä ta-
pahtuva sukupuoleen perus-
tuva syrjintä on tunnistettava 
ja siihen on puututtava, sillä 
se estää tyttöjen oikeuksien 
toteutumisen. 

  Koulutus

On varmistettava, ettei tyt-
töjen koulutus kärsi. Teini-
tyttöjen koulutus on otettava 
huomioon avustusohjelmien 
suunnittelussa sekä kriisei-
hin ja katastrofeihin varautu-
misessa. Koulutusjärjes-
telmien on oltava joustavia 
ja vastattava tyttöjen 
tarpeisiin ja olo suhteisiin, 
ja niiden tulisi sisältää 
elämän taitoja ja ammatillista 
koulutusta. Nais opettajien 
rekrytointi on tärkeää 
osalle yhteisöistä tyttöjen 
koulutuksen tukemiseksi. 
Lisäksi opetus ohjelman tulisi 
aktiivisesti torjua kaikkia 
syrjinnän muotoja. Kouluissa 
tapahtuvaan väkivaltaan 
on puututtava, jotta kaikille 
voidaan tarjota turvallinen 
oppimisympäristö.

  Terveyspalvelut

Järjestöjen ja avunantajien 
on priorisoitava teinitytöille 
sopivan tiedon ja palvelui-
den rahoittamista. Mielen-
terveyspalvelujen sekä 
seksuaali- ja lisääntymis-
terveyden ja -oikeuksien 
tulee olla keskeisessä ase-
massa. Tytöille on tarjottava 
turvallisia tiloja, keskustelu-
paikkoja ja vertais ryhmiä, 
sillä ne edistävät mielen-
terveyttä ja mahdollis-
tavat pääsyn tietoon ja 
palveluihin. 

  Turvallisuus

Sukupuoleen perustuvaa 
väkivaltaa on torjuttava kai-
kissa muodoissaan. Tärkeitä 
osa-alueita ovat pakolais-
leirien turvallinen infrastruk-
tuuri, toimivat lainvalvonta- ja 
raportointikanavat ja leirien 
selkeät säännöt. Perheissä 
ja yhteisöissä on edistettävä 
tasa-arvoisia asenteita ja 
käyttäytymistä.

Yhteisöjen on saatava 
miehet ja pojat osallistumaan 
sukupuoleen perustuvan 
väkivallan ja syrjinnän torjun-
taan. Tyttöjen päivittäisten 
olojen parantamisen lisäksi 
on tärkeää vahvistaa heidän 
asemaansa yhteiskunnas-
sa. Teinitytöt haluavat elää 
vapaata ja täysimääräistä 
elämää sekä tukea toisiaan. 
On ratkaisevan tärkeää tarjo-
ta turvallisia tiloja, joissa tytöt 
voivat tavata toisiaan. 

Seuraavat suositukset perustuvat kohderyhmäkeskusteluihin ja teinityttöjen kanssa tehtyihin haastatteluihin. Suositusten on 
tarkoitus ottaa huomioon sekä tyttöjen haavoittuvuus että vahvuus ja niissä korostetaan tyttöjen omia prioriteetteja sekä tule-
vaisuuden toiveita. Tytöt ovat ainutlaatuisia yksilöitä, joiden mielipiteet, kokemukset ja tarpeet vaihtelevat muun muassa iän, 
kansallisuuden ja asuinpaikan mukaan. 

 suositukset
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Suojelemme lapsia

 » Vahvistamme lastensuojelua ja 
tarjoamme psykososiaalista tukea 
lapsille ja heidän vanhemmilleen.

 » Luomme turvallisia tiloja, joissa 
lapset voivat oppia ja leikkiä.

 » Suojelemme tyttöjä sukupuolit-
tuneelta väkivallalta ja hyväksi-
käytöltä.

 » Huomioimme vammaiset lapset 
ja heidän erityistarpeensa osallis-
tavien leikki- ja urheilutuokioiden 
avulla.

 » Tarjoamme ikätason mukaista 
tietoa seksuaali- ja lisääntymis-
terveydestä ja tuemme lasten ja 
nuorten pääsyä näihin palveluihin.

 » Varmistamme tyttöjen äänen 
kuulumisen.

Yksi neljästä lapsesta elää konfliktin tai katastrofin koettelemassa maassa. He ovat kriiseissä ja 
katastrofeissa haavoittuvimmassa asemassa. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat sukupuolensa, 
ikänsä ja köyhyytensä vuoksi syrjityt tytöt. Poikkeusoloissa tyttöihin kohdistuvat uhat kasvavat; heidän 
koulutuksensa vaarantuu ja hyväksikäytön ja seksuaalisen väkivallan riski kasvaa.

Lastenoikeusjärjestö Plan International toimii yli 70 maassa. Laajan verkostomme ansiosta olemme usein 
paikalla jo ennen kriisiä ja jatkamme työtämme myös sen jälkeen. Turvaamme lasten ja yhteisöjen välittömät 
tarpeet, kuten ruuan, puhtaan veden ja suojan, sekä huolehdimme lasten henkisestä hyvinvoinnista. 

AUTAMME LAPSIA KRIISEISSÄ JA KATASTROFEISSA

Turvaamme koulutuksen 

 » Perustamme  kriisi- ja 
katastrofialueille väliaikaisia 
koulutiloja. Koulu auttaa lapsia 
selviämään ja on jokaiselle lapselle 
kuuluva perusoikeus.

 » Rakennamme tytöille tarkoitettuja 
vessoja ja peseytymistiloja 
helpottamaan kuukautishygieniasta 
huolehtimista.    

 » Tuemme opetusmateriaalien 
hankkimista. 

 » Työskentelemme opettajien, 
vanhempien ja viranomaisten 
kanssa lapsikeskeisten 
ja sukupuolisensitiivisten 
opetusmenetelmien kehittämiseksi.

 » Tuemme koulun kesken 
jättäneiden lasten paluuta kouluun.

Ehkäisemme aliravitsemusta

 » Ehkäisemme ja hoidamme alle 
viisi vuotiaiden ja raskaana olevien 
tai imettävien naisten aliravitse-
musta. 

 » Tuemme terveysasemien ja 
terveys pisteiden toimintaa. Koulu-
tamme terveysalan ammattilaisia 
tunnistamaan ja hoitamaan akuut-
tia aliravitsemusta.

 » Toimitamme tarvikkeita ja lääkkeitä 
sekä aliravituille lapsille tarkoitettua 
energiapitoista ravintolisää yhdes-
sä WFP:n kanssa.

 » Koulutamme yhteisöjä tunnista-
maan ja ehkäisemään aliravitse-
musta.

 » Koulutamme vanhempia ravin-
teikkaan ruoan ja käsihygienian 
merkityksestä.

 » Lisäämme tietoa katastrofeilta va-
rautumisesta ja suojautumisesta.

Varmistaaksemme lasten oikeuksien toteutumisen myös kriiseissä:

@plansuomi

Plan International Suomi, Lautatarhankatu 6, 00580 Helsinki
Puhelinvaihde: (09) 6869 800 | Lahjoittajapalvelu: (09) 6869 8030 | Sähköposti: info@plan.fi | plan.fi

Teinitytöt kriisien keskellä -tutkimusraportit löytyvät osoitteesta:
plan-international.org/publications/adolescent-girls-crisis

https://www.facebook.com/plansuomi/
https://twitter.com/plansuomi
https://www.instagram.com/plansuomi/
https://www.linkedin.com/company/plan-finland/
https://www.youtube.com/channel/UCAzAN1kbFCCLip5_XfPKvWQ
http://plan.fi
https://plan-international.org/publications/adolescent-girls-crisis

