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Sansan radiotyö Afrikassa
Sansa tukee Afrikan alueella tehtävää radiotyötä afarin, amharan ja oromon kielillä Etiopiassa ja fulfulden kielellä Kamerunissa ja sitä ympäröivissä maissa.
Sansan välittämä tuki käytetään ohjelmien tuotanto- ja radiointikuluihin sekä
jälkihoitotyöhön.

Etiopia

Kamerun

Taustaa amharan- ja oromonkielisiin
ohjelmiin
Sansa on vuosina 1984-2012 tukenut Etiopian evankelisluterilaisen Mekane Yesus -kirkon mediaosaston, EECMY-YDCS:n (Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus - Yemisirach Dimts Communication Services) tuottamaa Kuulijan valinta –nimist ä radio-ohjelmaa oromonkielellä. Ohjelmaa tehtiin
myös amharaksi. Ohjelma oli 15 minuutin mittainen toivemusiikkiohjelmia, jossa sen nimen mukaisesti soitettiin musiikkia kuulijoiden toiveiden pohjalta.
Vuoden 2012 puolivälissä nämä toivemusiikkiohjelmat muutettiin muslimeille kohdistetuiksi evankelioiviksi radio-ohjelmiksi. Sekä amharan- että oromonkielisten ohjelmien nimeksi tuli Totuuden tie.
Ohjelmiin on sen jälkeen tullut runsaasti palautetta muslimiveljiltä ja -sisarilta. Palaute on ollut sekä
myönteistä että kielteistä. Vuoden 2012 puolivälistä (jolloin ohjelmien formaatti muuttui) vuoden
2013 lokakuuhun mennessä, niiden kautta oli 87 muslimia vastaanottanut Jeesuksen Vapahtajanaan.
Heidän joukossaan on muslimijohtajia.
Amhara: puhujia 21,6 milj. (kielilyhenne amh)
Oromo: (afan oromo): puhujia n. 9 milj. (gaz)
Radiointi: TWR Swazimaa, lyhyillä aalloilla:
amhara 9525 kHz, ma 6.30-6.45 (5.30-5.45 Suomen talviaikaa)
oromo 9500 kHz, su 19.45-20.00 (18.45-19.00 Suomen talviaikaa)
Molempia ohjelmia tekee avioliitossa elävä mies, jolla on kolme lasta.
Tuki käytetään: ohjelmien radiointikuluihin.
Radio on paras tapa saada evankeliumi oromonkielisten kuuluville. Alueella ei ole seurakuntia. Monet
imaamit kuuntelevat näitä ohjelmia ja salaa julkisuudelta evankelioivat ihmisiä myös moskeijoissa.
Kristityksi kääntyneiden elämä on vaikeaa, monet pitävät uskonsa piilossa, toiset muuttavat nimensä
ja asuinpaikkansa turvallisuuden vuoksi.
Vaikka ohjelmat kummallakin kielellä lähetetään vain kerran viikossa, niitä kuunnellaan hyvin tarkkaan. Ne on tehty enimmäkseen Vanhan testamentin pohjalta ja islamilaiseen kontekstiin sopiviksi.
Ohjelman kautta on avautunut ovia, jotka muutoin olisivat suljettuja. Kuuntelijoista saadaan tietoa
vain sen kautta, että ohjelmien tekijä käy salaa tapaamassa heitä ja kuulee heiltä muista kuuntelijoista.
Monet kuuntelevat ensin nimenomaan kritisoidakseen ohjelmia ja kristinuskoa, mutta alkavatkin kiinnostua sisällöstä aidosti.
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Afar (aar):
4 x 15 min./vk. , to-su klo 16-16.15 (15-15.15 Suomen talviaikaa), taajuus lyhyillä aalloilla 17680, radiointi Abu Dhabista
Afareja asuu itäisessä Etiopiassa, Eritreassa, Djiboutissa ja Somaliassa. Afaria
puhuu noin 1.5 milj. Lähes kaikki ovat muslimeja, paimentolaisia ja lukutaidottomia. He asuvat maapallon kuumimmilla seuduilla, jotka ovat paljolti kuivaa
aavikkoa ja suolatasankoja. Seurakuntia ei ole, mutta joitain pieniä kotiseurakuntia on syntynyt eri puolille. Ohjelmien tuottaja tekee salaisia vierailuja kristityksi kääntyneiden luona säännöllisesti. Hänelle kerrotaan, että afarinkielinen
radio-ohjelma on heidän kirkkonsa ja pastorinsa. Kuuntelijamääristä ei voi sanoa mitään, koska palautteita ei juurikaan uskalleta lähettää. Afarit pitävät radiosta ja on todella tärkeää, että evankeliumia välitetään juuri radion kautta.
Ohjelmien tuottaja on 60-vuotias mies, joka oli aiemmin imaami eli islamin opettaja. Hänellä on kuusi
aikuista lasta.
Fulfulde (fub)
Sansa tukee Luterilaisen maailmanliiton ja Kamerunin ev.-lut. kirkon ylläpitämää Studio Sawtu Linjiilaa. Se perustettiin 1966 tavoittamaan fulfuldea puhuvia fulanipaimentolaisia. Taustayhteisönä on
myös tunnustustenvälinen foorumi fulaniheimon evankelioimiseksi. Kamerunin luterilainen kirkko
osallistuu foorumin toimintaan ja omistaa studiorakennuksen. Kamerunin valtio edellyttää studiohenkilöstön olevan paikallista (max 10 % saa olla ulkomaisia). Studio sijaitsee Ngaoundérén kaupungissa, samoin kuin kirkon päämajakin. Fulfulden puhujia arvioidaan olevan 8,5 miljoonaa.
Vuonna 2013 studiolla on valmistettu 3 502 ohjelmaa. Radiointi tapahtuu etelä-Saksasta lyhytaalloilla ja 14 paikallisen yhteistyöradioaseman kautta, yhteensä vuoden aikana 6530 lähetystä.
Ohjelmasarjoja (52 ohjelmaa/sarja) ovat: raamatunluku, saarnat, ”Valon sanoja”, ”Profeettojen historia”, naistenohjelmat, nuortenohjelmat, karjankasvatus, maatalous, terveys, fulfulden kielen säilyttäminen.
113 kirjettä tullut näistä maista: Kamerun, Algeria, Nigeria, Tchad, Keski-Afrikan tasavalta, Mali, Benin.
Esimerkiksi ”Naisten planeetta”-niminen ajankohtaisohjelma käsittelee nuorten fulani-naisten koulutusta. Nuoria naisia rohkaistaan käymään koulua, välttämään naimisiinmenoa liian nuorena ja
valmistamaan hyvin tulevaisuutensa. Kuva rouva Aissatounin,
fulani-naisten yhdistyksen puheenjohtajan, haastattelusta ohjelmia varten.
Tuki käytetään Sawtu Linjiila -studion toiminnan tukemiseen.
Palautteita:
Oromo: Minulla on kristitty ystävä, joka pyysi minua kuuntelemaan ohjelmaanne. Ohjelma on hyvä,
mutta siinä on ansa: te yritätte saada viattomia muslimeita lankeamaan oman uskontonne pauloihin.
Aion kuitenkin kuunnella niin kauan että ymmärrän, miten asetatte ansanne. (until I know your tricks
well).
Oromo: Kuuntelen ohjelmanne joka viikko, tietysti piiloutuneena pieneen huoneeseeni. Se on niin
mielenkiintoinen, että kuuntelen jokaisen ohjelman. Nyt mietinkin peloissani, mitä tapahtuisi, jos
kääntyisin kristityksi? Ajaisivatko perhe ja ystävät minut pois luotaan? Jatkakaa edelleen sitä, että
vertaatte asioita, joista puhutaan sekä Raamatussa että Koraanissa
Lisätietoa: sopimukset: yhteyspäällikkö Anitta Vuorela p. 050 4488 009 etunimi.sukunimi@sansa.fi
ulkomainen työ: kansainvälisen kumppanuustoiminnan johtaja Timo Reuhkala, p. 050 3688 077
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