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Sansan mediatyö Afrikassa
Sansa tukee kristillisiä radio-ohjelmia Afrikassa kolmessa maassa.

Eritrea: tigrinjan kielellä (Eritrean ev.-lut. kirkko).
Ohjelmien käsikirjoitukset tehdään pääkaupungissa Asmarassa, lähellä kuuntelijoita. Studioita ei kuitenkaan
ole lupa käyttää kristillisten ohjelmien tekemiseen,
vaan ohjelmat nauhoittaa eritrealainen tuottaja Ruotsissa. Ohjelmat viimeistellään Kenian Nairobissa TWR
Afrikan toimipaikassa, joka myös vastaa radioinnista. Tigrinjaa puhuvia on n. 4,3 miljoonaa.
Sansa kustantaa perheille ja nuorille suunnattujen ohjelmien radioinnin. Nämä ohjelmat ovat kirkolle tärkeimmät, koska niissä voidaan käsitellä tärkeitä kuulijoita koskettavia aiheita, kuten naisten asemaa ja nuorten tulevaisuutta Eritreassa.

Etiopia: afarin, amharan ja oromon kielellä
Ohjelmat tuottaa Etiopian evankelisluterilaisen Mekane Yesus -kirkon mediaosasto, EECMY-YDCS:n (Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus –
Yemisirach Dimts Communication Services). Ohjelmat ovat muslimeille kohdistettuja evankelioivia ohjelmia. Afarinkielisen ohjelman nimi on Evankeliumin
ääni, amharan- että oromonkielisten ohjelmien Totuuden tie. Ohjelmiin tuleva palaute tulee pääsääntöisesti muslimiveljiltä ja -sisarilta, myös muslimijohtajilta. Alueella ei ole seurakuntia. Monet imaamit
kuuntelevat näitä ohjelmia ja salaa julkisuudelta
evankelioivat ihmisiä myös moskeijoissa. Kristityksi
Oromonkielisiä kuuntelijoita
kääntyneiden elämä on vaikeaa, monet pitävät uskonsa piilossa, toiset muuttavat nimensä ja asuinpaikkansa turvallisuuden vuoksi. Afarin puhujia on n 1,5 milj.,
amharan n. 21,6 milj. ja oromon n. 9 miljoonaa.

Kamerun: fulfulden kielellä (Studio Sawtu Linjiila, Kamerunin ev.-lut. kirkko)
Keskisen ja läntisen Afrikan alueella fulfuldea puhuvia fulani-paimentolaisia on
noin 22 miljoonaa (esim. Burkina-Fasossa, Kamerunissa, Malissa, Nigeriassa ja
Tšadissa). He ovat enimmäkseen karjankasvattajia, ja heillä on vahva etninen
ja kulttuurinen identiteetti. Lyhytaalloilla ja FM-taajuuksilla radioitavien ohjelmien rahoitus tulee enimmäkseen Luterilaiselta maailmanliitolta, jonka kautta
ohjautuu myös Sansan antama tuki.
Fulfuldenkielinen kuuntelija
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Muslimista kristillisten ohjelmien tekijäksi
Muslimiperheessä kasvanut Jemal Ali Bor näki unen, jossa hän tarvitsi apua. Unessa hänelle ilmestyi Muhammed, joka sanoi: ”Minä en pysty auttamaan sinua, mutta katso ympärillesi.” Silloin Jemal näki Jeesuksen seisovan
takanaan – ja yhtäkkiä hän sai tarvitsemansa avun. Uni teki Jemaliin niin syvän vaikutuksen, ettei hän pystynyt
menemään moskeijaan, vaan meni kirkkoon. Myöhemmin hän näki toisen unen, jossa hän seisoi likaisen veden
äärellä ja Jeesus auttoi häntä peseytymään puhtaaksi. Tämän unen jälkeen Jemal halusi kääntyä kristityksi, ja
kävi opetuslapseuskoulua kuusi kuukautta. Vielä kolmannen kerran Jeesus ilmestyi hänelle unessa ja kehotti
häntä käymään edelleen moskeijassa ja puhumaan siellä totuutta. Moskeijassa ollessaan hän tunnisti siellä muitakin salaisia Jeesuksen seuraajia.
Lähes seitsemän vuoden ajan Jemal on nyt tehnyt amharan- ja oromonkielisiä ohjelmia nimeltä Totuuden tie.
Hän tuntee sekä Raamatun että Koraanin, ja käyttää Koraania siltana Raamatun opetuksiin. Koraanissa esimerkiksi sanotaan, että Raamattu on totuuden kirja, jota musliminkin tulee
seurata. Hän opettaa kristinuskon totuuksia muslimikuuntelijoille sopivalla tavalla.
Jemalin tuntevat maanalaiset kristityt kertovat muslimiyhteisössä hänen
oromonkielisestä radio-ohjelmastaan nimeltä Totuuden tie ja kehottavat
kuuntelemaan sitä. Ihmiset haluavat oppia tuntemaan totuuden, kuuntelevat ja kertovat toisillekin ohjelmasta. Tämän vuoden alkupuolella
kastettiin 18 ohjelman kautta Jeesuksen löytänyttä. Turvallisuussyistä
ohjelmassa ei kerrota yhteystietoja, mutta Jemalin ohjelman jälkeen radioitavassa ohjelmassa on yhteystiedot. Ihmiset soittavat siihen numeroon, ja saavat vastauksia kysymyksiinsä.

Kuuntelijoiden palautteita
Afar: ”Kuuntelen aina afarinkieliset ohjelmanne. Minulla on silti kysymys: Kuka Jeesus on? Onko hän todella
Jumalan Poika? Haluaisin puhua jonkun ihmisen kanssa, jolla on rohkeutta kertoa minulle, kuka Jeesus on.”
Amhara: ”Olen uusi kuuntelijanne. Löysin aseman etsiessäni toista asemaa. En ole kuullut tällaista ohjelmaa
miltään muulta radioasemalta. Jäin koukkuun ohjelmaanne, vaikka en ole kristitty. Haluan saada lisää tietoa
kristinuskosta.”
Oromo: ”Elämämme oli rauhallista ja onnellista siihen asti, kun perheemme joutui tulvien johdosta evakuoitumaan Etiopian somalialueelta Oromian alueelle. Täällä asumme valtavan ihmismassan keskellä muoviteltoissa,
joita valtio ja paikalliset asukkaat ovat antaneet. En ollut kuullut radioasemastanne aiemmin. Eräs kristitty mies,
jonka tapasin täällä leirillä, kutsui minut kuuntelemaan ohjelmaa. Se oli afaan-oramon kielellä, joka on äidinkieleni. Olin todella iloinen kuullessani sitä outoa uskonnollista ohjelmaa. Olen kyllä muslimi, mutta en huomannut
ohjelmassa mitään väärää. Minusta teillä on ainutlaatuinen asema, joka lähettää uskonnollisia, naisten- ja terveysohjelmia. Kaikki ohjelmat olivat mielenkiintoisia, rohkaisevia, lohduttavia ja opettavia. Minusta tuli ohjelmienne säännöllinen kuuntelija.”
Lisätietoa: sopimukset: kumppanuuspäällikkö Anitta Vuorela p. 050 4488 009 etunimi.sukunimi@sansa.fi
ulkomainen työ: sidosryhmäpäällikkö, ulkomainen työ Kristiina Erelä p. 050 597 8130
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