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Syksyinen tervehdys ystävät!
Taas olemme siinä ajassa vuodesta, jolloin Pietarin katulapsiongelma kulminoituu kamppailuun olemassaolosta
niiden katulasten osalta, joiden kohtaloksi on ajautua kodista kadulle - huonon kohtelun, nälän
ja köyhyyden, vanhempien alkoholismin tai huumekäytön johdosta. Lapsia ajautuu kaduille myös siksi että
markkinatalous on aiheuttanut tilanteita, jossa lastentarha tai päiväkeskus on myyty firmojen toimitiloiksi.
Lapsille ja nuorille ei ole paikkaa minne mennä, kun kotona on vaikeaa. Markkinatalouden jyllätessä
vähäosaiset joutuvat kokemaan yhä suurempaa puutteenalaisuutta ja kovuutta. Korviin kantautuu kommentteja;
miksi auttaa katulapsia, koska ne kuitenkin tekevät sitä ja tätä. Kyllä, se on totta, kyllä tekevät. Mutta minkä
pakottamana? Heidän auttamisensa täytyykin tapahtua sydämen tasolla, joka pitää saada avautumaan, jotta
muutos voisi tapahtua. Turvakodeissa pidettyjen pyhäkoulujen yhteydessä on saatu kuulla kuinka
vastaanottavaisia lapset ovat, kun heille oikealla tavalla saa kertoa, miksi Jeesus rakastaa juuri heitä aivan
erityisellä tavalla.
Kadun elämää:
Esimerkiksi Tatjana 8 v. Hänellä ei ole kansallisuutta. Tyttö
löydettiin Pihkovan alueelta tammikuussa 2001. Hän kertoo
että äiti jätti hänet asemalle ilman papereita. Äiti ei sanonut
mitään, lähti vaan jonnekin. Isää ei ole. Selvisi että äiti ja
isoäiti asuvat Valko-Venäjällä. Äiti juo, on työtön, elää
moraalitonta elämää. Saatujen tietojen mukaan myöskään äidillä
ei ole kansalaisuutta. Holhousviranomaiset Valko-Venäjällä ovat
valmiita antamaan äidille kansalaisuuden, jotta Tatjana voisi
muuttaa Pietarista. Tällä hetkellä etsitään äitiä joka koko ajan
matkustaa jonnekin.

ä

Muistatteko kun taannoin kerroimme pojasta nimeltään Abdullah 11 v. joka tuli äitinsä kanssa Tazikistanista. He olivat karanneet kotimaastaan, koska äiti
oli menettänyt työnsä ja heillä oli suuria ongelmia
ruuan hankkimisessa. Poika ei käynyt koulua koska
auttoi äitiä ansaitsemaan rahaa. Hän jopa paimensi
lampaita. Kuitenkin kävi niin että he pakenivat
Venäjälle, jossa he luulivat että he löytäisivät
paremman elämän. Ensin he asuivat laiturin alla ja
vanhan talon ullakolla. Kun äiti sai työpaikan, he
vuokrasivat huoneen, mutta tämä ei kestänyt kauan.
Pian pojan äiti otettiin kiinni rikoksesta, joka liittyi
huumeisiin. Tällöin poika tuli Nadesha-turvakotiin.
Hän ei tiennyt että äiti oli pidätetty, hän luuli että

äiti oli sairaalassa. Abdullahin äiti vapautettiin, koska ei ollut riittävästi todisteita. Ei tiedetä pidätettiinkö
hänet jonkun muun asian varjolla että haluttiin ratkaista joku toinen rikos vai yrittikö hän todella ansaita
ruokarahaa pojalleen väärällä tavalla. Poika palasi äitinsä luokse. Äiti löysi työpaikan ja vuokrasi huoneen.
Tukemamme Nadesha-turvakoti auttoi perhettä antamalla heille ruokaa ja vaatetta.
Mutta kuukausi sitten tilanne muuttui. Pojan äiti menetti työpaikkansa eikä hänellä ollut rahaa maksaa vuokraa.
Nyt hän asuu yhdessä ystävänsä kanssa ja siellä asuu myös yhdeksän muuta henkilöä. Abdullaa hoidetaan taas
Nadesha-turvakodissa.
Toistaiseksi selvittämätön mysteeri.
Yhteistyökumppanimme Tranzit -turvakodin tyttöjen osastolla tapasimme tämän kauniin tyttösen (kuvassa).
Viranomaiset löysivät hänet junasta välillä Moskova-Riika matkustamassa miehen seurassa, jonka hän
myöhemmin, kun ranskan kielen tulkki löytyi, sanoi olleen hänen setänsä ja että he olivat tulleet Moskovaan
koululomalle. Tyttö esitti passin jossa hänen pitkä nimensä oli kirjoitettu näin: Massajba Kodia Koffi jne.
Siinä sanottiin että Massajba on syntynyt 15.01.2001. Asiakirjoista selvisi myös muut osoitteet, mm. se että
hän asuu Ranskassa Sesilj nimisen naisen kanssa. Kyseessä oli Kongon tasavallan passi. ”Setä” kieltäytyi
viranomaisten kuulustelussa sukulaisuudesta ja kertoi että hänellä ei ole tyttöön minkäänlaisia siteitä.
Tulkkauksessa tyttö kertoi että hän käy koulua Ranskassa, muttei kuitenkaan muistanut koulun nimeä eikä
sijaintia.
Tällä hetkellä turvakoti Tranzitin sosiaaliosasto selvittelee:
- Onko passin valokuvassa oleva tyttö Massajba
- Onko Sesilj ranskassa todella tytön äiti.
- Vai asuuko siellä tälläkin hetkellä tämän niminen tyttö jonka tiedot passissa ovat,
jonka johdosta lastensuojeluviranomaiset asettavat kysymyksen että jos meillä on täällä ihan toinen
lapsi, kuka hän on ja miksi häntä yritettiin salakuljettaa tarkoituksella Ranskaan.
Tämä jättää paljon kysymyksiä ilmaan. Kuitenkin
havaitsimme tytön nyt olevan rauhallinen, iloinen,
vaikka kielimuuri oli edessä, silti mekin tulimme
hyvin toimeen hänen kanssaan.
Viereisessä kuvassa hän poseeraa äsken kerrotun
Tatjaanan kanssa ilman minkäänlaista ujostelua
ja esittelee askartelemaansa ”taideteosta.”
Kuten saamme havaita, joskus tuntuu että työsarka
tällä sektorilla on loputon, muttei lohduton.
Kuitenkin joskus käy niin että työntekijät uupuvat
taakan alla. Siksi on tärkeää että muistamme heitä
rukouksin, että taivaallinen Isämme vuodattaisi
heillä ilo-öljyä sydämeen ja erikoisannoksen
rakkautta jaettavaksi.
Kiitos että olemme saaneet olla tukenne piirissä.
Se mahdollistaa tämän työn jatkumisen.
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