
Zonta International

Kansainväliset palveluprojektit

2022-24 Projektikuvaukset



• Zonta-järjestö tukee rahoituksella useita sukupuolten tasa-arvoa ja 
ihmisoikeuksia edistäviä hankkeita, jotka toteutetaan yhteistyössä YK:n 
alajärjestöjen kanssa.

• Hankkeissa keskitytään muun muuassa naisten ja tyttöjen terveyden, 
koulutuksen ja taloudellisten mahdollisuuksien edistämiseen sekä 
sukupuoleen perustuvan väkivallan ja lapsiavioliittojen poistamiseen. 

• Zonta International on tukenut kansainvälisiä projekteja 66 maassa ja yli 
32,7 miljoonalla dollarilla (USD).

• Tässä dokumentissa esitellään kauden 2022-24 projektit. 

• Nämä käännökset on tehty lyhentäen Zonta Internationalin virallisista 
projektikuvauksista ja ne ovat ZI Piiri 20 Foundation Ambassadorin 
käyttöön hyväksymät.

Naisten ja tyttöjen tukeminen



RAHOITUS: 750 000 dollaria (USD) 
UNICEF USA:n kautta

TAVOITE
Parantaa nuorille, erityisesti tytöille, 
suunnattuja terveyspalveluja sekä ehkäistä 
väkivaltaa kouluissa ja muissa palveluissa. 

TEINI-IKÄISTEN TYTTÖJEN 
TERVEYS JA SUOJELU PERUSSA

Projektin odotetaan tavoittavan 50,364 
nuorta (24,829 tyttöä) neljällä 
kohdealueella Perussa.

ADOLESCENT GIRLS’ HEALTH AND PROTECTION IN PERU



Perussa nuoret eivät ole kattavasti laadukkaiden 
terveyspalvelujen parissa. Nuoret saavat vain rajallisesti 
seksuaalikasvatusta ja seksuaali- ja lisääntymisterveyteen 
liittyviä palveluja. Pandemian aikana terveyspalvelujen 
saatavuus on entisestään heikentynyt esim. vuonna 2020 
nuorten terveyspalvelujen saatavuus laski 63% edellisestä 
vuodesta.

40% perulaisista 12-17-vuotiaista nuorista kokee väkivaltaa 
kotona, 44% koulussa (myös fyysisiä rangaistuksia).

Perulaiset nuoret kokevat edelleen merkittävää 
sukupuoleen, ikään, maantieteelliseen sijaintiin, etniseen 
ryhmään ja tulotasoon perustuvaa epätasa-arvoisuutta. 
Maaseudulla elävät alkuperäiskansojen nuoret naiset 
kokevat kaikkein todennäköisimmin syrjintää.

TEINI-IKÄISTEN TYTTÖJEN 
TERVEYS JA SUOJELU PERUSSA

Perussa valittiin neljä kohdealuetta eri puolilta maata sen mukaan, missä 
on eniten haasteita sekä vähiten paikallisia palveluja:

• Amazonin alueeltaUcayali ja Loreto

• Andien alueelta Huancavelica

• Liman pohjoinen alue. 

Ucayali, Loreto ja Huancavelica ovat niiden alueiden joukossa, joissa 
lapsiavioliittojen osuus oli suurin. Niissä esiintyy myös eniten 
teiniraskauksia ja lasten fyysistä rankaisemista. Seksuaalista väkivaltaa 
on raportoitu Perussa eniten Loretossa ja Huancavelicassa.

Nuoret, etenkin tytöt, tarvitsevat voimaantumisen mahdollisuuksia, jotta 
he voivat ajaa oikeuksiaan sekä kehittää itseluottamustaan ja 
itsenäisyyttään - voidakseen ottaa haltuun sekä oman elämänsä että 
kehonsa. Sen vuoksi UNICEF tukee turvallisen ja terveellisen ympäristön 
luomista nuorille ja etenkin nuorille tytöille.



RAHOITUS: 750 000 dollaria (USD) 
YK:n väestörahasto UNFPA:lle

TAVOITE
Kaikki naiset ja tytöt Papua-Uudessa-
Guineassa sekä Itä-Timorissa voivat elää 
vapaana väkivallasta. 

NAISTEN TERVEYS JA 
OMANARVONTUNTO ETUSIJALLA

Projektista hyötyy arviolta 578 000 ihmistä 
Papua-Uudessa-Guineassa ja 74 000 Itä-
Timorissa.

HER HEALTH AND DIGNITY, OUR PRIORITY



Sukupuoleen perustuvalla väkivallalla on pitkäaikaisia 
ja haitallisia vaikutuksia naisten ja tyttöjen 
hyvinvoinnille, terveydelle ja turvallisuudelle sekä 
taloudelliseen tilanteeseen, koulussa menestymiseen, 
tuottavuuteen - ja tätä kautta koko yhteisön ja valtion 
kehitykseen.

56% Papua-Uuden-Guinean naisista (15 – 49 v) on 
kokenut fyysistä väkivaltaa kumppaniltaan ja 28% on 
kokenut seksuaalista väkivaltaa. 63% naisista, jotka 
ovat tai ovat olleet naimisissa on kokenut fyysistä, 
seksuaalista tai henkistä väkivaltaa puolisoltaan.

Melkein 2/3 timorilaisista naisista on kokenut 
väkivaltaa kumppaniltaan. Itä-Timorissa 3/4 miehistä 
ja naisista uskoo, että miehellä on oikeus lyödä 
vaimoaan.

NAISTEN TERVEYS JA 
OMANARVONTUNTO ETUSIJALLA

Väkivaltaa kokeneilla naisilla ei useinkaan ole pääsyä palveluihin, joiden 
avulla varmistaa turvallisuutensa, terveytensä ja pääsy 
oikeuskäsittelyyn. Tämä on haaste etenkin Papua-Uudessa-Guineassa ja 
Itä-Timorissa.

Monille naisille käynti terveysasemalla voi olla ensimmäinen yritys hakea 
apua ja ainoa mahdollisuus saada tukea ja paeta hyväksikäyttöä. Siksi 
on tärkeää, että terveydenhuoltohenkilöstö on koulutettu tunnistamaan 
väkivalta sekä auttamaan väkivaltaa kohdanneita.

Projektin vaihe kaksi jatkaa kouluttamista sekä väkivaltaa kohdanneiden 
että terveydenhuoltohenkilöstön parissa. Tässä vaiheessa myös 
laajennetaan projektin maantieteellisestä kohdealuetta ja vakiinnutetaan 
toiminpiteet osana valtiollisia ohjelmia.

Tavoitteena on, että väkivaltaa kokeneet naiset ja tytöt voivat käyttää 
laadukkaita palveluita Papua-Uudessa-Guinessa ja Itä-Timorissa, myös 
pidempiaikaiseen väkivallasta toipumiseen.



RAHOITUS: 500 000 dollaria (USD) 
UNICEF USA:lle

TAVOITE
Tukea tyttöjä ja koko lasten ja nuorten 
sukupolvea tarjoamalla ympäristökasvatusta 
Madagaskarilla lapsiystävällisissä kouluissa. 

TYTÖT MUKANA ILMASTONMUUTOKSESSA 
MADAGASKARILLA

Projektista hyötyy suoraan yli 1000 
oppilasta (noin 540 tyttöä), 750 opettajaa 
ja kouluyhteisöjen asukkaat kuivuudesta 
kärsivissä  Belohassa ja Ambovombessa. 

ENGAGING GIRLS ON CLIMATE CHANGE IN MADAGASCAR



Noin 94% Madagaskarin metsistä on 
hävinnyt. Lähes 40% metsistä on 
kadonnut 1950-luvun ja vuoden 2000 
välillä. Tähän lukuun sisältyy 
Madagaskarin yhtenäisen metsäalueen 
vähentyminen lähes 80%:lla.

41% Madagaskarin väestöstä ei ole 
vesihuollon piirissä, vain 17% on 
jätehuollon piirissä ja vain 23%:lle 
perushygienia on mahdollista.

81%:ssa kouluista ei ole turvallista vettä 
ja 31%:ssa ei ole käymälöitä.

TYTÖT MUKANA ILMASTONMUUTOKSESSA 
MADAGASKARILLA

Tämän projektin ansiosta UNICEF voi tarjota lapsille, etenkin tytöille, 
turvallisen ympäristön oppimiseen ja voimaannuttaa heitä toimimaan ja 
rakentamaan ilmastonmuutoksen kestäviä yhteisöjä.

Projekti ei toimi ainoastaan lyhyellä aikavälillä, vaan luo oppimisympäristöjä 
tulevillekin projekteille ja näin vaikutukset kertaantuvat ajan myötä.

Tavoitteena on tukea Madagaskaria täyttämään kestävän kehityksen tavoite 
veden saannin varmistamiseksi sekä hygieniaolosuhteiden parantamiseksi. 
Samalla parannetaan lasten, erityisesti tyttöjen, koulutuksen laatua 
ympäristönsuojeluun ja ympäristökasvatukseen liittyvillä hankkeilla.

Ensisijaisen kohderyhmän lisäksi näistä koulun terveys- ja 
ympäristökasvatusohjelmista tulee epäsuorasti hyötymään noin 119 000 
oppilasta (joista 66 000 tyttöjä) ja 1500 opettajaa 750 alakoulussa.



RAHOITUS: 1 200 000 dollaria (USD) UNFPA:lle 
ja UNICEF:ille UNICEF USA:n kautta

TAVOITE
Laajentaa globaalia ohjelmaa tyttöjen 
suojelemiseksi ja voimaannuttamiseksi, ja lopulta 
auttaa lopettamaan lapsiavioliitot kokonaan.

GLOBAALI OHJELMA 
LAPSIAVIOLIITTOJEN LOPETTAMISEKSI

Projektin 12 kohdemaata ovat: Bangladesh, 
Burkina Faso, Etiopia, Ghana, Intia, Mosambik, 
Nepal, Niger, Sierra Leone, Uganda, Jemen ja 
Sambia.

GLOBAL PROGRAMME TO END CHILD MARRIAGE



21% maailman tytöistä menee naimisiin lapsina eli käytännössä 
heiltä ryöstetään lapsuus.

Viime vuosikymmenen aikana noin 25 miljoonaa lapsiavioliittoa 
on onnistuttu estämään.

Covid19-pandemia on lisännyt lapsiavioliittojen riskiä, kun 
koulunkäynti on keskeytynyt, ruuasta ja toimeentulosta on 
epävarmuutta (esim. huoltajien menehtyessä) ja tukiohjelmat 
ovat joutuneet keskeyttämään toimintansa. 

Tämä ohjelma kouluttaa tyttöjä, heidän perheitään sekä koko 
yhteisöjä. Tytöille ja heidän perheilleen tarjotaan tukea 
huomioiden, että köyhyys on usein lapsiavioliittojen taustalla 
vaikuttava tekijä. Ohjelma toimii myös  lainsäädännöllisellä ja 
hallinnon tasolla, jotta valtiolliset hankkeet lapsiavioliittojen 
lopettamiseksi olisivat riittävän tehokkaita.

GLOBAALI OHJELMA 
LAPSIAVIOLIITTOJEN LOPETTAMISEKSI

Projektin ensimmäisessä vaiheessa (2016 – 2019) 

• tuki tavoitti lähes 8 miljoona tyttöä

• koko yhteisöihin kohdistuvissa koulutuksissa tavoitettiin 39 
miljoona henkilöä sekä 

• 26 000 koulua huomioi tytöt paremmin koulutuksessa.

Toisessa vaiheessa (2020-2024) Zonta Internationalin tuki auttaa 
ohjelmaa toteuttamaan tytöille terveellisempää ja turvallisempaa 
kasvuympäristöä, jossa he voivat tietoon perustuen tehdä omat 
valintansa koulunkäynnistään, seksuaalisuudestaan, avioliitosta 
ja lasten hankkimisesta. 

Globaali ohjelma on nyt jännittävässä vaiheessa, sillä kriittinen 
massa koulutettuja tyttöjä, perheitä, yhteisöjä sekä järjestelmiä 
on saavutettu ja tulokset alkavat toivottavasti näkyä vielä 
nopeammin ja vielä laajemmalla skaalalla.


