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Opetuskortit
MAAILMAN LAPSET

MITÄ MINÄ VOISIN TEHDÄ?

• Maailmassa on noin kaksi
miljardia lasta. Joka kolmas
ihminen on lapsi.

• Ole ystävä kaikille, älä
syrji tai kiusaa toisia.

• Puolet maailman lapsista
kärsii tavalla tai toisella;
sodan, nälän, sairauden,
turvattomuuden, ahneuden
tai pahojen ihmisten
tähden.

• Voit lahjoittaa rahaa
avustusjärjestöjen kautta.

• Kaikilla lapsilla on oikeus
kotiin ja perheeseen,
omaan kulttuuriin,
riittävään ruokaan,
koulunkäyntiin ja leikkiin,
turvalliseen elämään, jne.
(Lapsen oikeudet)

• Voit lahjoittaa tavaroita
lähetyskirpputorille.

• Voit osallistua avustusjärjestöjen tapahtumiin ja
toimintaan.
• Voit ottaa kummilapsen
perheesi tai ryhmän kanssa
kannatettavaksi.
• Voit rukoilla maailman
lasten puolesta!

1. Nälkäinen lapsi

2. Lapsityöläinen

Ruuan puutteesta kärsii 300
miljoonaa lasta.

250 miljoonaa alle 15v. lasta
joutuu tekemään työtä
perheensä elannoksi.

35 000 lasta kuolee joka
päivä aliravitsemuksen
aiheuttamiin ongelmiin.
Joka toinen kehitysmaan
lapsi on ilman puhdasta
vettä. Likainen vesi
aiheuttaa ripulia ja muita
tartuntatauteja.

Velkaorjuudessa raataa 10
miljoonaa lasta, nuorimmat
4-5-vuotiaita.
Usein heillä ei ole
mahdollisuutta käydä koulua
eikä ole aikaa lasten
leikkeihin.
Lapsia on töissä viljelmillä,
tiilitehtaissa, mattokutomoissa, kotiapulaisina jne.

3. Sairas tai
vammainen lapsi

4. Katulapsi

Miljoonat lapset sairastuvat
ja vammautuvat vuosittain.

Kaduilla elää
200 miljoonaa lasta.

Kehitysmaiden lapsia kuolee
kulkutauteihin rokotuksen
puutteen vuoksi. Lähin
lääkäri voi olla 300km:n
päässä eikä vanhemmilla
ole rahaa lääkkeisiin. Sotien
vammauttamat lapset
jäävät usein ilman
apuvälineitä ja proteeseja.

Katulapset elävät usein
suurkaupunkien laitamilla
nukkuen pahvilaatikoissa
ja varastaen ruokansa.
He ovat turvattomia ja
alttiita monenlaisille
vaaroille.

5. Aids-orpo

6. Lapsipakolainen

Yli 22 miljoonaa lasta on
jäänyt orvoksi vanhempien
kuoltua Aidsiin.

Maailman 15 miljoonasta
pakolaisesta yli puolet on
lapsia.

Kehitysmaissa on kyliä,
joissa lähes kaikki työikäiset
ihmiset ovat sairastuneet tai
kuolleet Aidsiin. Aids-orpoja
syrjitään tartuntapelon
vuoksi ja siksi he usein
asuvat heikkojen
isovanhempiensa tai
sisarustensa luona.

Yli 20 miljoonaa lasta elää
pakolaisena omassa
maassaan.

He ovat yksin vailla kodin
ja vanhempien turvaa.

Lapsi voi joutua pakolaiseksi
sodan, luonnonkatastrofin,
nälän tai vainon takia. Lapsi
voi joutua eroon
perheestään ja hänen
täytyy oppia uusi kieli,
kulttuuri ja elintavat
vieraassa ympäristössä.

7. Huumelapsi
Sadat miljoonat lapset
ympäri maailmaa käyttävät
erilaisia päihdyttäviä
aineita.
Eniten huumeidenkäyttäjiä
löytyy katulapsista, jotka
käyttävät erilaisia aineita
turruttaakseen pahanolonsa
tunteet.
Tupakan, alkoholin ja kovien
päihteiden käyttö on
lisääntynyt myös tavallisten
perheiden lapsilla
huolestuttavasti.

9. Pahoin kohdeltu
lapsi
Pahat ihmiset syrjivät,
alistavat ja pahoinpitelevät
lapsia. Lapsia lyödään ja
satutetaan monella tapaa.
Lapsia myydään ja käytetään
hyväksi.
Pedofiilit houkuttelevat ja
käyttävät lapsia hyväksi.
10 miljoonaa lasta on
seksiteollisuuden uhrina,
joka vuosi miljoona lisää.

8. Lapsisotilas
Lapsisotilaita on n. 300 000.
Monissa sotaa käyvissä
kehitysmaissa lapsia
kidnapataan ja houkutellaan
sotilaiksi. Usein heidät
laitetaan eturintamaan
ihmismuuriksi tai
miinakentälle etujoukkoihin.
Moni heistä kuolee tai
vammautuu, kaikki saavat
henkisiä traumoja.

10. Lukutaidoton lapsi
Maailmassa on vielä
miljoonia lapsia, jotka eivät
voi oppia lukemaan omalla
äidinkielellä.
Noin 2000 kieliryhmää on
vielä ilman omaa kirjoitettua tekstiä. Raamattu on
usein ensimmäinen kirja,
jonka osia käännetään
uudelle kielelle.
On myös miljoonia lapsia,
joilla ei ole mahdollisuutta
käydä koulua oppiakseen
luku- ja kirjoitustaidon.

1. Nälkäinen lapsi

2. Lapsityöläinen

Minä olen Obwami. Me ei
olla saatu kunnon ruokaa
kolmeen viikkoon, vähän
maissipuuroa vain. Täällä
Sudanissa ei ole satanut
moneen vuoteen ja kaikki
viljat kuivuu. Vesikin on
niin likaista, kun sitä pitää
kaivaa joenuomasta.
Avustusjärjestö yrittää
auttaa, mutta tänne on niin
pitkä matka ja huonot tiet.
On niin ikävä mennä illalla
nälkäisenä nukkumaan.

Minä olen Darei, 7-vuotias.
Me asuttiin vuorilla kun isä
kuoli. Sillä oli niin paljon
velkaa, että meidät lapset
laitettiin velkatyöhön tänne
Mumbain mattotehtaalle.
Aamusta iltaan mun pitää
solmia mattoja hankalassa
asennossa, siks mulla
särkee aina selkää. Illalla
saan vain kupillisen riisiä ja
vähän vihanneksia.
Mä haluaisin mennä
kouluun ja leikkiä
kavereiden kanssa.

3. Sairas tai
vammainen lapsi

4. Katulapsi

Minä olen Ronda. Mulla oli
vähän huono tuuri, kun
loukkasin silmän puun
oksaan. Nyt se on niin
tulehtunut, että pitäis päästä
lääkäriin ennen ku näkö
menee. Isällä on just
malaria, eikä se jaksa lähteä
mua viemään linikalle, kun
sinne pitäis kävellä 35
kilometriä. Eikä sillä ole
rahaa lääkkeisiinkään. Jospa
se lähetysseuran täti tulis
käymään täällä kylällä ja
auttais meitä.

Minä olen Ivan, 9-vuotias ja
mun sisko on Darja, se on
8. Me asutaan täällä Pietarin
katuviemärissä, ku kotona
ei enää voinut olla. Äiti otti
uuden miehen ja se ei
halunnu meitä sinne. Me on
asuttu täällä viemärissä
kohta vuoden ja on tämä
aika rankkaa. Ruoka pitää
etsiä roskiksesta tai
varastaa. Monesti me ollaan
sairaana ja kylmissään. Nyt
tohon lähelle on tehty
katulapsikeskus ja me
saadaan sieltä apua.

5. Aids-orpo

6. Lapsipakolainen

Mä oon Viktoria ja mulla on
nyt suru, ku mää oon niin
yksin. Mun äiti kuoli kesällä
ja syksyllä meni sitten isä.
Ne sano, että se oli sitä
Aidsia, johon on kuollu jo
monta meijän kylältä. Nyt
mä asun mun veljien kanssa
isoäidin luona, mutta seki on
niin vanha ja väsynyt. Mä
oon kuullu, että tänne
rakennetaan semmoinen
orpokoti, mihin otetaan Aidsorpoja, jospa määki pääsisin
sinne.

Minä olen Tanja ja menen
toiselle luokalle kouluun. Me
asuttiin ennen Jugoslaviassa
mun perheen kanssa. Sinne
tuli sota ja mun isä ja eno
tapettiin. Me päästiin äitin
kanssa pakolaisleirille. Koko
maa hajosi eikä siellä voinut
enää olla. Pakolaisleirillä
minä näin aina painajaisia.
Onneksi me päästiin tänne
Suomeen asumaan. Nyt me
opetellaan suomen kieltä ja
on täällä muutenki ihan
erilaista ku kotona.

7. Huumelapsi

8. Lapsisotilas

Minä oon Piedro ja asun
täällä Perussa. Mä oon
asunut kadulla monta
vuotta. Täällä saa helposti
tupakkaa ja kumiliimaa. Me
impataan sitä
muovipussista ja otetaan
me kovempiakin aineita.
Kyllä mä tiedän, että se vie
mun terveyden, mutta en
mä muuten kestä tätä
katuelämää. Parempi että
saa päänsä turraksi edes
vähäksi aikaa, ku on niin
paha olla. Ei meistä kukaan
täällä välitä.

Minä olen Daniel 12v.
Mä olin koulumatkalla mun
kavereiden kanssa, kun
kuorma-auto pysähty ja ne
kaappas meidät kyytiin. Me
ajettiin monta tuntia, enkä
mä tiedä mihin meidät
vietiin. Me ollaan nyt oltu
tällä leirillä kolme
kuukautta ja meistä
tehdään sotilaita. Mua kyllä
pelottaa tuo ampuminen ja
kaikki raakuus. Yks kaveri
on kuollu ja toiselta meni
jalka miinassa. Voi ku
pääsis kotiin.

9. Pahoin kohdeltu
lapsi
Minä olen Emma 8-vuotias.
Meillä oli kotona niin monta
tyttöä, että kaikille ei
riittänyt ruokaa. Isä myi
minut yhdelle sedälle töihin.
Minun piti olla kiltti sille ja
tehdä kaikki mitä se sanoo.
Jos minä en totellut sitä, niin
se löi minua ja potki. Se
laitto minut monesti kaappiin
eikä antanut mulle ruokaa.
Siellä minä aina itkin niin
kovasti, kun mulla oli niin
paha olla, onneksi mä pääsin
karkuun.

10. Lukutaidoton lapsi
Minä olen Kadshan Lii. Asun
pienessä vuoristokylässä
perheeni kanssa. Tänne tuli
kerran ihmisiä kyselemään
jostakin kirjasta. En minä
semmosesta mitään tiennyt.
Ne sanoi, että puhetta voi
kirjoittaa paperille. Mutta
kyläpäällikkö sanoi, että ei
meillä ole kirjoitusta. Sitten ne
ihmiset alko tekemään meidän
kielelle omaa kirjoitusta, oli ne
hassun näköisiä koukeroita.
Nyt ne alkaa meille
opettamaan miten niitä
koukeroita voi kirjoittaa ja
lukea.

Rakas Taivaan Isä, auta niitä
lapsia, jotka näkevät nälkää,
koska heillä ei ole tarpeeksi
ruokaa. Lähetä heille
syötävää ja lähetä joku
kertomaan heille
Jeesuksesta. Aamen

Rakas Taivaan Isä, auta niitä
lapsia, jotka ovat joutuneet
kadulle asumaan. Varjele
heitä kaikelta pahalta ja anna
heille koti, jossa he voivat
kuulla rakastavasta
Jeesuksesta. Aamen

Rakas Taivaan Isä, auta niitä
lapsia, jotka ovat joutuneet
sotilaiksi. Auta, että he
pääsisivät turvaan ja saisivat
kuulla vapahtavasta
Jeesuksesta. Aamen

Rakas Taivaan Isä, auta niitä
lapsia, jotka joutuvat
tekemään raskasta työtä
aamusta iltaan. Anna heille
voimia ja auta, että he
kuulisivat rakastavasta
Jeesuksesta. Aamen

Rakas Taivaan Isä, auta niitä
lapsia, jotka ovat joutuneet
pakolaisiksi vainon tai sodan
vuoksi. Auta, että he
löytäisivät turvallisen paikan
asua ja voisivat kuulla
Jeesuksesta. Aamen

Rakas Taivaan Isä, auta niitä
lapsia, jotka ovat sairaana tai
ovat vammautuneet. Auta,
että he saavat
tarvitsemaansa hoitoa ja
voisivat kuulla lohduttavasta
Jeesuksesta. Aamen

Rakas Taivaan Isä, auta niitä
lapsia, joiden vanhemmat
ovat kuolleet AIDS:iin tai he
itse ovat saaneet tuon
vaarallisen taudin. Auta, että
he saavat hoitoa ja voisivat
kuulla Jeesuksesta. Aamen

Rakas Taivaan Isä, auta niitä
lapsia, jotka joutuvat
kärsimään pahojen ja
vallanhimoisten aikuisten
vuoksi. Pysäytä aikuisten
pahat teot ja auta lapsia
löytämään Jeesus
elämäänsä. Aamen

Rakas Taivaan Isä, auta niitä
lapsia, jotka ovat joutuneet
huumeiden ja alkoholin
käyttäjiksi. Auta heitä
pääsemään vapaiksi niistä
aineista ja löytämään Jeesus
elämäänsä. Aamen

Rakas Taivaan Isä, auta niitä
lapsia, jotka eivät voi lukea
Raamattua omalla
äidinkielellään. Lähetä joku
kääntämään Raamattua heidän
kielelleen ja kertomaan heille
Jeesuksesta. Aamen

