Foundiougnen alueen ruokaturvahanke

Maa

Senegal

Hanke

Foundiougnen alueen ruokaturva- ja ympäristöhanke

Maantieteellinen alue

Fatickin lääni, Foundiougnen alue, kunnat: Soum, Mbam ja Djilor

Hankeen tavoitteet

Tavoitteena on väestön ruokaturvan paraneminen
toimeentulomahdollisuuksien lisääntyessä, terveyspalvelujen saatavuuden
lisääntyessä, maataloustuotannon kasvaessa ja ympäristönsuojelun
vahvistuessa. Tavoitteena on tarjota väestölle oikeus kestävään kehitykseen ja
puhtaaseen ja terveeseen ympäristöön. Lisäksi erityisesti toiminta-alueen
vammaisten henkilöiden toimeentulon pienyrittämisen keinoin on tavoitteena.

Toteuttava kumppani

Senegalin luterilainen kirkko, The Lutheran Church of Senegal.

Kuvaus

Foundiougnen alue on syrjäistä ja köyhää aluetta ja väestön ruokaturva on
uhattuna vähäisten toimeentulomahdollisuuksien takia. Naisten rooli perheen
ruokataloudessa on merkittävä ja erityisesti naiset kaipaavat koulutusta
kotipuutarhojen tuottavuuden lisäämisestä. Maaperä on voimakkaasti
suolaantunut ja köyhtynyt ja puusto vähäistä. Sadekaudella vettä saadaan
yleensä runsaasti, mutta sitä ei hyödynnetä pidemmällä aikavälillä ja valtaosa
vedestä valuu hukkaan. Vammaispalveluja ei alueella juurikaan ole ja muukin
sosiaali- ja terveyssektorin infrastruktuuri on riittämätön. Kouluverkko
alueella on tyydyttävä ja hankkeessa sitä hyödynnetään ympäristökasvatuksen
laajentamisessa.

Odotetut pitkäaikaisvaikutukset: Pitkäaikaistavoitteena on alueen väestön
elinolosuhteiden paraneminen, toimeentulomahdollisuuksien laajeneminen ja
ympäristönsuojelun vahvistuminen.
Hankkeen tuotokset

Maataloustuotannon kasvu, parantunut ravitsemustilanne, lisääntynyt talousja kasteluveden määrä, alueen terveysmajojen varustelutaso parantunut sekä
ympäristöystävällisyys ja jätehuolto kehittynyt.

Mitä hankkeessa tehdään
Vastataan ruokaturvan haasteisiin kokonaisvaltaisesti kolmen ohjelmaan
kuuluvan projektin avulla: kestävän kehityksen tuella, jossa pyritään
kohentamaan maatalouden tuottavuutta vesihuollon ja maatalouskoulutuksen
ja koepuutarhojen avulla. Toisena projektina erityishuomio kohdistetaan
vammaisten henkilöiden toimeentulon kohentamiseen ja heidän oikeuksiensa
toteutumisen parantumiseen. Kolmantena projektina on ympäristökoulutus,
jolla parannetaan ympäristönsuojelua. Jätehuolto, kierrätys, ekologiset uunit,
biokaasu- ja kompostijärjestelmät osana sanitaatiota ja puutarhojen ylläpito ja
puiden istutus ovat tärkeitä toimintoja.
Hankkeessa pyritään löytämään uusia tapoja kehittää vesihuoltoa kaivojen
rakentamisen rinnalle. Esimerkiksi kastelusysteemit, vedensuodatussysteemit
ja sadeveden keräys ovat uudenlaista toimintaa kirkon hankkeissa. Samoin
erittäin vahva ympäristönäkökulma, mm. ekologiset uunit, biokaasun
hyödyntäminen ja luonnonmukaiset viljelytekniikat. Luomutuotteille on koko
ajan enemmän kysyntää Senegalissakin ja nimenomaan omaa siementuotantoa
ja omia häviämässä olevia lajikkeita pyritään suojelemaan.
Maatalouskoulutuksen kautta parannetaan vihannestarhojen ja puutarhojen
tuottavuutta ja tuetaan omaa siementuotantoa. Aliravitsemusta
ennaltaehkäistään rikastetun jauhon valmistuskoulutuksilla ja
terveysvalistuksella, jotka suunnataan erityisesti naisille. Vuonna 2017
kehitetään kahden opetuspuutarhan toimintaa, siementuotantoa ja
kastelujärjestelmiä niihin. Järjestetään koulutusta pienviljelijöille
opetuspuutarhoissa luonnonmukaisesta viljelystä.
Vuonna 2017 tehdään yhteistyötä puiden istutuksen osalta koulujen kanssa,
kehitetään koulujen ympäristökerhojen toimintaa ja tuetaan
biokaasusysteemien ja biokaasun tuotantoon yhdistettyjen käymälöiden
asentamista. Kehitetään vaihtoehtoja suolaisen veden hyödyntämiseksi
kastelu- ja talouskäyttöön.

Vuonna 2017 10 terveysmajaa saa lääke- ja materiaaliavustusta.
Hygieniaopetusta kohdennetaan vesihuollon kehittämisen yhteyteen.
Puhtaan veden saatavuus ja hygienian parantaminen: Vuonna 2017 puhtaan
juomaveden saatavuutta parannetaan tekemällä 10 kaivoa. Lisäksi kehitetään
sadeveden keräystä ja tekniikoita veden suolan poistamiseksi talousvedestä.

Vuonna 2017 vammaisten henkilöiden ja heidän omaistensa tietoa vammaisten
ihmisten oikeuksista lisätään koulutuksilla ja seminaareilla. Hankkeen
henkilöstöä ja viranomaisia koulutetaan tunnistamaan velvollisuutensa
vammaisten henkilöiden oikeuksien ajamisessa. Pienyrittämiskoulutuksella ja
starttirahalla parannetaan heidän mahdollisuuksiaan aktiiviseen
osallistumiseen.
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