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Samerah haluaa ihmisten asianajajaksi 
 

 
 
17 -vuotias Samerah on kotoisin Länsi-Mindanaolta, Solonin kylästä. 2010 helmikuussa Samerahin 
isä, Abdul, oli kävelemässä kotiin maatilaltaan kun armeijan sotilaat pidättivät hänet epäiltynä 
osallisuudesta armeijan vastaiseen kapinaan. Vaikka suurin osa tekaistuista syytteistä on jo hylätty 
perusteettomina, Abdul on yhä tutkintavankeudessa. Samerahin isän kiduttaminen ja laiton 
vangitseminen on tyypillinen ihmisoikeusloukkaus Mindanaon länsiosissa vuosikymmeniä 
kestäneessä konfliktissa, jonka yksinä osapuolina ovat Filippiinien hallitus ja alueen sorrettu 
islaminuskoinen alkuperäisväestö.  
 
Yhdessä perheen ja sukulaisten tuen sekä kummilapsiohjelmasta saadun avustuksen kanssa 
lahjakkaan Samerahin on ollut mahdollista ensimmäisenä lapsena yhdeksänlapsisesta perheestään 
opiskella yläastetta edemmäs. Samerah opiskelee parhaillaan julkishallintoa collegessa Cotabato 
Cityssä, noin tunnin matkan päässä kotipaikastaan. Hänen tavoitteenaan on jatkaa collegen 
jälkeen oikeustieteelliseen, mikäli vain taloudelliset resurssit antavat periksi. Samerah harrastaa 
lukemista, laulua sekä hip-hop-tanssia, johon hän pääsi tutustumaan koulun liikuntatunneilla.  
 
Samerahin haaveena on tulla lakimieheksi ja auttaa isänsä ja perheensä lisäksi kaikkia ihmisiä 
Mindanaolla. Samerah näkee, että tärkeintä rauhan saavuttamisessa niin Mindanaolla kuin koko 
maailmassa on ymmärrys ja yhtenäisyys ihmisten välillä.  
 
Tukemalla Samerahin koulunkäyntiä, et tue pelkästään häntä ja hänen perhettään, vaan 
kokonaista kyläyhteisöä sekä Mindanaon rauhanprosessia! 
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Flyn sai eväät parempaan tulevaisuuteen 
 

Keski-Mindanaon Bukidnonin provinssista, Don 
Carlosin kylästä kotoisin oleva Flyn Labial oli 12 
-vuotias kun hänen isänsä murhattiin perheen 
kodin edustalle vuonna 2007. Isä Franklin Labial 
oli alueen maanviljelijäyhdistyksen johtaja ja 
murha liittyi hänen taisteluunsa köyhien 
pienviljelijöiden maanomistusoikeuksien 
puolesta. Äidin jäädessä yksin vastaamaan 
perheen toimeentulosta, vuodesta 2010 
kummilapsiohjelmasta saatu tuki oli elintärkeä, 
jotta Flynin oli mahdollista käydä koulua.  
 
Franklinin eläkkeen (50e/kk) ja äitinsä kotona 
pitämästä kioskista saatujen tulojen sekä 
kummilapsiohjelmasta saadun tuen avulla Flyn 
valmistui tänä keväänä collegesta pääaineenaan 
taloushallinto. Koulussa Flyn oli pidetty oppilas 
ja aktiivinen akateemisissa järjestöissä sekä 
koulun muissa aktiviteeteissa, kuten tanssi- ja 
musiikkikerhossa.  
 
Kesäkuussa 20 vuotta täyttävä Flyn hakee 

parhaillaan ensimmäistä työpaikkaansa valmistumisen jälkeen. Hänen haaveenaan on perustaa 
vielä joskus oma yritys ja auttaa perhettään sekä muita Filippiinien köyhiä. Eriarvoisuus on 
Filippiinien suurin ihmisoikeusongelma Flynin mielestä. 
 
Flyn haluaa kiittää lahjoittajia saamastaan tuesta, joka mahdollisti hänelle kaikkein arvokkaimman 
pääoman hankkimisen – koulutuksen.  
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Arlien lempiharrastus on koulunkäynti 
 

12 -vuotiaalla Arliella ei ole 
motivaatiovaikeuksia käydä koulua. Hän 
haluaa oppia, jotta voisi joskus rakentaa 
parempaa tulevaisuutta perheelleen. Arlien 
isä on ollut poliittisista syistä vangittuna jo 
kuusi vuotta, jonka ajan kolmelapsisen 
perheen toimeentulo on ollut kokonaan 
äidin varassa. Kokopäivätoimisesta työstään 
lastentarhaopettajana Arlien äiti saa palkkaa 
vajaat sata euroa kuussa. 
 
Vaikeista oloista huolimatta Arlie on 
luokkansa parhaiten menestyviä 
opiskelijoita. Eniten hän nauttii filippiinon ja 
historian opiskelusta, sekä koripallon 
peluusta välitunneilla. Koulupäivän jälkeen 

Arlie auttaa äitiään kotiaskareissa ja katsoo 3-vuotiaan pikkuveljensä perään. 
 
Arlie ei unelmoi muusta kuin mahdollisuudesta oppia ja hankkia koulutus, jonka avulla voisi 
parhaiten auttaa perhettään isona.  
 
 
 


