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Kaivosalueiden lasten tuki, Bolivia 
 
Yhteistyökumppani: Centro de Promoción Minera (CEPROMIN) 
 
Hankkeen kuvaus:  
 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 
sallii työnteon jo 10-vuotialle lapsille: kaivostyö ja muut raskaat ja lapsen kehitykselle haitalliset työt ovat 
kiellettyjä, mutta lakia ei noudateta. 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.   

  
Syyspuolella oppimassa uutta. 

 
 
Toiminta ja tulokset raportointiaikana 1-6/2018: 
 
Uusi hankekausi pääsi alkamaan vasta myöhään keväällä, sillä jouduimme odottamaan 
ulkoministeriön vahvistusta ohjelmamme hyväksymisestä. Alkukuukausina hankekoordinaattori 
viimeisteli vielä hankesuunnitelmapakettia ja koska ensimmäinen maksatus tuli myöhään, toimintaa 
ei juurikaan ollut. Lasten ja nuorten kanssa pidettiin esittely- ja järjestäytymiskokouksia ja uusi 
hanke esiteltiin myös paikallisviranomaisille, mm. kuntahallinnolle ja lastensuojeluviranomaisille.  
 



    

Raportoija:  Arja Koskinen, aluepäällikkö – Latinalainen Amerikka 
Kuvat: Hector Solis, hankekoordinaattori 

Sopimuskohderaportti 1/2018 
BO702 Kaivosalueiden lasten tuki 

 
Terveiset ja kiitokset tukijoille: 
Olemme saaneet terveisiä Llallaguan ja Uncían lapsilta ja nuorilta, jotka odottavat innokkaasti 
uuden hankkeen pääsemistä kunnolla käyntiin. Hyviä uutisiakin on jo nyt: mm. hankkeen tukema 
kaivoksessa työskentelevä Roly kertoi ylpeänä, että on päässyt opiskelemaan sairaanhoitajaksi. 
Tällaiset uutiset antavat uutta puhtia ja intoa tarttua taas työhön! Lämmin kiitos teille kaikille 
tuestanne – ilman teitä lasten mahdollisuudet parempaan elämään olisivat niin kovin paljon 
heikommat. 

Välipalalla! 
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Jouluherkkujen 
tekoa 
opettelemassa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Pieni 
kaivostyöläinen 
marssilla. 


