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Afrikka 2030
Sijoita lasten tulevaisuuteen



  Afrikka 2030

Afrikkaa uhkaa demografinen aikapommi. Tällä hetkellä 25 % 

maailman lapsista asuu Afrikassa, mutta vuosisadan 

loppuun mennessä arviolta jo puolet maapallon lapsista on 

afrikkalaisia. Kuinka varmistamme, että tämä valtava synty-

vien lasten potentiaali kääntyy maanosan voimavaraksi?

Riittävät investoinnit lasten terveyteen, koulutukseen ja 

suoj el  uun väkivallalta sekä hyväksikäytöltä voivat nostaa mil-

joonia köyhyydestä ja luoda kestävät olosuhteet vakaudelle 

ja vauraudelle Afrikassa. 

Koronapandemia haastaa monia saavutettuja 

kehitystavoitteita, ja korostaa entisestään tarvetta 

investoinnelle nyt ja erityisesti vuoteen 2030 saakka. 

Yhdessä voimme auttaa tämän päivän lapsia ja nuoria 

saamaan parhaan mahdollisen alun elämälleen ja tarvittavat 

tiedot ja taidot, joita työelämä vaatii ja joita kukin maa 

tarvitsee kehityksensä tueksi. 

Vuosisadan lopussa 
puolet maailman lapsista 
on afrikkalaisia 

Vuoteen 2030 mennessä alle 

18-vuotiaiden afrikkalaisten

määrä kasvaa lähes

 170 miljoonalla

Vuoteen 2100 mennessä 

  50 %   maailman 

alle 18-vuotiaista 

elää Afrikassa. 

Nyt lähes    50 %    

afrikkalaisista 

on alle 18-vuotiaita.

”UNICEFilla on arvovaltaa. 
Sen sana painaa ja sitä kuunnellaan 
maailmanlaajuisesti. Kun rakenteita 

lähdetään muuttamaan isosti, maiden 
päättäjien sitoutuminen uudistuksiin on 

aivan keskeistä. Näin työskentelemällä 
UNICEF saa aikaan pysyviä muutoksia.”

Vladimira Therman, UNICEFin lahjoittaja. 

“Ongelmat ovat usein monisyisiä ja laajoja, mutta UNICEFin hankkeilla 
voidaan ratkaista ongelmia kokonaisvaltaisesti. Tällöin vaikutukset ovat 
järisyttävän positiivisia niin lapsille ja nuorille itselleen kuin heidän 
kotiseuduilleen ja lopulta koko maailmalle.  UNICEFin hankkeiden 
seuranta on myös hyvin tarkkaa ja kulut esitetään läpinäkyvästi, joten 
voin luottaa siihen, että varat käytetään oikein.”
Pasi Joronen, UNICEFin lahjoittaja. ©
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Kutsumme sinut mukaan Afrikka 2030 -ryhmään, joka sijoittaa 
yhdessä kolmen vuoden ajan lasten ja nuorten 
tulevaisuuteen. Olet edelläkävijänä vaikuttamassa Afrikan 
maiden kehityksen suuntaan. Ryhmän mukana huomaat, 
miten investointisi vaikuttaa, opit laajasti UNICEFin tekemäs-

Sinä voit muuttaa maailmaa

Saat säännöllisesti tietoa työn 
edistymisestä lasten ja nuorten hyväksi 

ja kuulet ryhmän tuen vaikutuksista.

Ryhmä tapaa yhdessä muutaman 
kerran vuodessa.  

Opit lisää lasten tilanteesta eri maissa 
ja  kuulet järjestämissämme tilaisuuksissa 
johtavia asiantuntijoita lasten terveyteen, 

koulu tukseen, suojeluun, tasa-arvoon, 
sanitaatioon, köyhyyteen ja kestävään 

kehitykseen liittyen.   

Pääset osallistumaan UNICEFin 
globaaleihin sekä Suomen UNICEFin 
ainutlaatuisiin lahjoit taja- ja kumppanuus-
tilaisuuksiin.

Voit osallistua ryhmämatkalle ja pääset 
seuraamaan tuettavan kohteen tuloksia 
Afrikassa. Mahdollinen paikan päälle 
 tehtävä kenttämatka on omakustanteinen. 

Olet edellä kävijänä muuttamassa maailmaa 
ja vaikuttamassa kestävän kehityksen 
tavoitteiden toteutumiseen 2030 
mennessä. 

Osana lahjoittajaryhmää sijoitat kolmen vuoden ajan joko sijoittajana 

25 000€/vuosi tai ankkurisijoittajana 50 000€/vuosi merkittäviin kohteisiin. 

Ankkurisijoittajana pääset vaikuttamaan tukikohteiden valintaan. 

Mikä on paras tapa vaikuttaa Afrikan lasten 
mahdollisuuksiin? Asiantuntijoidemme mukaan tärkeintä on 
vahvistaa maiden peruspalveluita, erityisesti terveys-, 
sosiaalihuolto-, koulutus- ja lastensuojelujärjestelmiä, sekä 
taata tasa-arvoiset mahdollisuudet kaikille.

Monimuotoinen maanosa
Afrikka pitää sisällään hyvin erilaisia yhteiskuntia. Poliittiset ja 
sosiaaliset järjestelmät, kulttuurit, uskonnot, kie let ja historian 
kulku poikkeavat niin maanosan kuin maidenkin sisällä. 

Afrikan mantereella asuu noin 1,2 miljardia ihmistä, joista 
noin puolet on lapsia. Heidän määränsä ennustetaan ylittä-
vän miljardin rajapyykin vuonna 2055. Se on enemmän kuin 
millään muulla mantereella. Missään muualla lapset eivät ole 
keskeisemmässä asemassa maanosan tulevaisuudelle kuin 
Afrikassa. 

Hyvä alku elämässä antaa lapselle mahdollisuuden täyden 
potentiaalinsa hyödyntämiseen. Lapsista kasvaa osaavia ja 
aktiivisia kansalaisia, perheenjäseniä ja työntekijöitä. 

Riittävät koulutus- ja sosiaalialan investoinnit yhdessä strategisten 
talouspoliittisten uudistusten kanssa voivat jopa nelinkertaistaa 
mantereen tulot asukasta kohden  vuoteen 2050 mennessä.

Positiivista kehitystä, isoja haasteita
Monissa Afrikan maissa on tapahtunut valtavasti positiivista 
kehitystä viime aikoina. Haasteet ovat silti edelleen huomattavia    
ja vaikuttavat lasten mahdollisuuksiin, kehitykseen ja 
heidän oikeuksiensa toteutumiseen. Koronapandemia on 
osaltaan vaikeuttanut lasten elämää ja monia saavutettuja 
edistysaskelia.

Peruspalvelut: 
Vahvistetaan terveys-, sosiaali-
huolto- ja lastensuojelujärjestel-
miä vastaamaan kansainvälisiä 
standardeja. Tuetaan terveysalan 
osaajien koulutusta. 

Parannetaan palvelujen laatua, 
saatavuutta ja kysyntää.

Suojelu: 
Varmistetaan lapsille turvallinen ja 
yhdenvertainen lapsuus. Suojellaan 
lapsia ja naisia väkivallalta ja 
hyväksikäytöltä. 

Turvataan heidän mahdollisuutensa 
osallistua yhteiskunnan toimintaan 
sen täysivaltaisina jäseninä.

Osaaminen: 
Vahvistetaan maiden koulutusjärjestel-
miä, parannetaan opetussuunnitelmia 
ja lisätään teknologian käyttöä oppi-
mistulosten parantamiseksi. Tuetaan 
opettajien koulutusta ja määrää.

Varmistetaan, että lapsilla ja nuorilla 
on riittävät taidot, joita tarvitaan tulevai-
suuden työmarkkinoilla.

Näihin kohteisiin Afrikka 2030 -ryhmä  sijoittaa:

Tuettavat ohjelmat valitaan sellaisista maista, joissa on 
vakavia haasteita lapsen oikeuksien toteutumisessa, mutta 
myös merkittävää sitoutumista ja valmius ottaa isoja 
harppauksia kehi tyksessä eteenpäin.

Pysyviä vaikutuksia lapsille 
tä työstä ja pääset kokemaan, miten muutamme maailmaa 
 yhdessä.  Ryhmä tukee yhdessä useaa kohdetta. Uusia tuki-
kohteita avataan sitä mukaan, kun uusia sijoittajia liittyy ryh-
mään. 
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Terveys

Koulutus

Lasten suojelu

Viime vuosikymmeni-
en panostukset terve-
ydenhoitojärjestelmiin 
ovat tuottaneet tulosta 
Saharan eteläpuolises-
sa Afrikassa. Esimerkiksi alle 5-vuotiaiden kuolleisuus on puo-
littunut vuoden 1990 jälkeen, ja äitiyskuolleisuus on laskenut 
lähes 40 % vuoden 2000 jälkeen. Toisaalta äitiys- ja lapsikuol-
leisuustilanne on edelleen vakavin juuri Afrikassa.

Koronapandemia on tuonut esiin jäljellä olevat haasteet use-
an valtion terveydenhuollon kan tokyvyssä. Se on vaikeuttanut 
erityisesti lasten terveystar kastuksia, rokotuksia ja neuvola-
palveluja. Äitiys- ja lasten neuvolapalvelujen heikkenemisen 

Turvallinen lapsuus 
on lapsen kehitty-
misen edel lytys. 
Lapset tarvitsevat 
erityistä suojelua 
niin kriiseissä kuin vakaammissa yhteiskunnissa. Yhteiskun-
tavakaus – joka on monella tapaa edellytys yhteiskunnan ke-
hitykselle – rakentuu siitä, että ihmiset ovat saaneet kasvaa 
turvassa ja olla aktiivisia toimijoita yhteisöissään. 

Syntymärekisteröinti on olennainen osa turvallista elämän 
alkua. Tehtävä on edelleen valtava: Saharan eteläpuolella syn-
tymärekisteröintien määrä on yhä alle 50 %, köyhimmissä ko-
titalouksissa jopa alle 80%. Lapsi ilman syntymärekisteröintiä 
on näkymätön ja jää helposti monien palvelujen ja turvaverk-
kojen ulkopuolelle.  

ja käyn tien harvenemisen pelätään vaikuttavan vakavasti eri-
tyisesti vastasyntyneisiin, jotka ovat muutenkin suurimmassa 
vaarassa menehtyä.

Sijoittaminen lapsen 
terveyteen vaikuttaa 
heti ja läpi elämän 
maan taloudelliseen 
kasvuun. Se vähen-
tää hoitokuluja, lisää 

oppimispäiviä koulussa ja parantaa oppimistuloksia. 
Paremmat kognitiiviset kyvyt tekevät  paremman 
koulumenestyksen mahdolliseksi. Näin saadaan sekä 
tuottavampia työntekijöitä että enemmän tuloja työntekijöille. 
Lisäksi terveyteen sijoittaminen hidastaa väestönkasvua. 

Lapsiavioliittoja on onnistuttu vähentämään viime vuosina, 
mutta yhä yli kolmasosa Afrikan tytöistä joutuu naimisiin 
ennen kuin täyttää 18 vuotta. Avioliitto päättää lapsuuden. 
Samalla päättyy usein koulunkäynti ja lapsuusajan raskauden 

riski kasvaa.
Turvallinen ja 
kaikkien osal-
listumista tu- 
keva lapsuus 
lisää lapsen 
elä  mänlaatua,  

oppimistuloksia ja sitä kautta tuottavuutta ja taloudellista 
kasvua. Suojelu vähentää tehokkaasti myös väkivallan ja hy-
väksikäytön kustannuksia valtiolle ja yhteisöille.

Työmme perusta ja voima on YK:n lapsen oikeuksien 
sopimus. Tehtävämme on tukea valtioita ja valvoa, että lasten 
oikeudet toteutuvat. Teemme ohjelmatyötä yli 150 maassa. 
Toteutamme pitkäjänteisiä kehitysohjelmia, jotka tukevat 
maiden omia ohjelmia ja tavoitteita. 

Varmistamme, että apu suunnataan sinne, missä siitä on 
eniten hyötyä. Työn etenemistä seurataan tarkasti ja siitä 
raportoidaan säännöllisesti. .

Harva voi sanoa muuttaneensa maailmaa. Sinä voit. 

Ollaan yhdessä lasten puolella.

Liity mukaan: Hanna Perttu, avainasiakasvastaava, Suomen UNICEF, hanna.perttu@unicef.fi, 050 569 9415. 

Miksi UNICEF?
UNICEF on maailman vaikutusvaltaisin lastenjärjestö. Toimim me kaikkialla maailmassa 
heikoimmassa asemassa olevien lasten puolesta. YK:n mandaatin ansiosta UNICEFilla 

on ainutlaatuinen mahdollisuus työskennellä kaikkien maailman valtioiden kanssa. 
UNICEF on puolueeton, mutta aina lasten puolella.  

 Jokainen rokotustyöhön 
 käytetty dollari tuo   

 44-kertaiset               
 taloudelliset hyödyt 

 Jokainen äiteihin ja 
 lapsiterveyteen sijoitettu 
 dollari tuottaa takaisin 
 20 dollaria 

UNICEF vaikuttaa yhteiskuntien rakenteisiin, jolloin 
saavutetaan pysyvä ja suurin mahdollinen muutos. Työ 
tehdään aina yhdessä kumppanimaan hallituksen, 
viranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja paikallisten yhteisöjen 
kanssa. Tavoitteena on, että maa pärjää lopulta omillaan. 

Työmme linkittyy vahvasti YK:n kestävän kehityksen tavoit-
teisiin, joita kohti kaikki maailman valtiot pyrkivät 2030 men-
nessä. 

Peruskoulussa olevien 
lasten määrä on kasva-
nut yli puolella Afrikassa 
vuodesta 1990. Haas-
teita on edelleen sekä 
koulun aloitamisessa
että se suorittamisessa loppuun - erityisesti tyttöjen 
kohdalla. Suurin osa koulunkäynnin ulkopuolella ole-vista 
lapsista asuu Saharan etelänpuolisessa Afri kassa. Myös 
oppimistuloksiin liittyvät ongelmat korostuvat eri puolella 
Afrikkaa. Tällä hetkellä köyhimmissä maissa jopa 80 % alle 

10-vuotiaista koululaisista ei osaa lukea tai ymmärrä yksin-
kertaista tarinaa.

Laadukas koulutus on tehokas tapa vähentää köyhyyttä ja 
eriarvoisuutta sekä lisätä vakautta ja vaurautta. Se vähentää 

kuolleisuutta ja antaa 
mahdollisuuden katkais-
ta sukupolvelta toiselle 
usein periytyvää köyhyy-
den kierrettä. 

 Jokainen lisävuosi   
  opintoja nostaa 
 BKT:tä asukasta 

 kohti keskimäärin 20 %  

 Jokainen kouluvuosi 
 voi kasvattaa       
 henkilökohtaisia 
 tuloja jopa 10 %  

 Lapsiavioliittojen vähen-  
  täminen 10 prosentilla 
        voi vähentää äitiys- 
 kuolleisuutta jopa 70 %

 Lasten kohtaaman väkivallan 
 hinta on jopa 8 prosenttia 
 globaalista BKT:stä vuosittain. 
 Tämä on moninkertainen 
summa verrattuna väkivaltaa 
ehkäisevän työn kustannuksiin 
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• Eva Ahlströmin säätiö: lastensuojelutyö Sambiassa.

• BF&HAPPY -ryhmä: äitien ja vastasyntyneiden
terveyden- hoidon laadun ja saatavuuden parantaminen
Ruandassa.

• Justice for Children: lastensuojelutyö Ruandassa.

Me tuemme jo Suomen UNICEFin työtä Afrikassa: 

• Nokia: oppimistulosten parantaminen digitaalisten
oppimateriaalien ja koulujen parempien tietoliikenne-

 verkkoyhteyksien avulla Keniassa. 

• Rovio: tyttöjen koulutus ja sukupuolien välisen
digitaalisen kuilun kaventaminen Senegalissa.

• Malawin 1000 ensimmäistä päivää -ryhmä:
kokonaisvaltaisen tuen ja hoidon varmistaminen
lasten tärkeimpinä ensimmäisinä vuosina.
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