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Hyvä kansanedustaja,
Suomi tukee ensi viikolla Genevessä järjestettävää Afganistan-konferenssia, jossa Afganistanin
hallitus ja sidosryhmät kokoontuvat keskustelemaan Afganistanin taloudellisesta tulevaisuudesta.
Se pidetään samaan aikaan kun aluillaan olevat rauhanneuvottelut tarjoavat toivoa siitä, että
vuosikymmeniä kestänyt konflikti saattaisi loppua.
Viimeisimmän konfliktin (2001) alkamisen jälkeen Afganistanissa moni asia on kehittynyt.
Afganistanilaiset elävät terveempinä ja pidempään ja miljoonilla lapsilla, ilahduttavan monilla
tytöilläkin, on ollut mahdollisuus käydä koulua. Naisten mahdollisuudet osallistua julkiseen
elämään on kasvanut. Haasteet ovat kuitenkin yhä valtavia. Liitteenä tässä sähköpostissa on
Pelastakaa Lasten raportti Investing in Afghanistan's future: The situation facing millions of children
and youths, joka korostaa, kuinka:


YK:n arvioiden mukaan jopa 14 miljoonaa ihmistä, siis jopa 40 % väestöstä, tulee
tarvitsemaan hätäapua vuonna 2020, mukaan lukien 7.4 miljoonaa lasta. Huolimatta
humanitaarisen avun tarpeen kasvusta, YK:n Afganistanin humanitaarisen vetoomuksen
rahoitus on vähentynyt merkittävästi viime vuosina.



Meneillään oleva konflikti vaikuttaa suhteettoman paljon lapsiin – vuoden 2020 aikana jo
lähes 1,900 lasta on tapettu tai vahingoittunut. Konflikti on vaikuttanut kaikkiin osaalueisiin lasten elämässä ja saanut aikaan kokonaisen henkisesti väkivallan vahingoittaman
sukupolven.



Ennen pandemiaa yli 3,7 miljoonaa lasta, joista 2,6 miljoonaa oli tyttöjä ei ollut koulussa.
Syinä tähän olivat vahingoittuneet koulurakennukset, koulutavaroiden ja
luokkahuoneiden puute, opettajien puute ja pitkät koulumatkan, muiden esteiden lisäksi.

Konferenssi on mahdollisuus kansainväliselle yhteisölle uudistaa tukensa Afganistanille, suojella
menneiden vuosikymmenten edistysaskeleita ja lupautua rahoittamaan turvallista ja rauhaisaa
tulevaisuuden rakentamista kaikille afgaaneille.
Olemme kiitollisia kaikesta tuesta, mitä Suomen valtio on Afganistanille jo antanut ja tämän
konferenssin organissoimisen myötä vahvistaa. Pyytäisimme kuitenkin teitä vielä varmistamaan
että:


Opetusalan tukea Afganistanille kasvatetaan, jotta maassa voidaan taata turvallinen ja
hyvä koulutus myös niille 3.7 miljoonalle lapelle, jotka eivät tällä hetkellä ole koulussa.



Terveysalan tukeen sitoudutaan pitkäjänteisesti. Painopisteenä tulisi olla aliravitsemuksen
ennaltaehkäisy ja hoito osana perusterveydenhuoltoa.



Lasten suojeluun tarkoitettua tukea priorisoidaan Afganistanin lasten kasvavat tarpeet
huomioiden sen kerrannaisvaikutusten vuoksi. Tuen tulisi myös kattaa työskentely
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olennaisen lastensuojelulainsäädännön rahoituksen turvaamiseksi ja lainsäädännön
jalkauttamiseksi.
Kiitämme Suomea tuesta Afganistanille ja sen lapsille. Mikäli teillä on kysymyksiä tai
kommentteja aiheeseen liittyen, älkää epäröikö ottaa yhteyttä.
Ystävällisin terveisin,
Emmi Pakkala
Pelastakaa Lapset

