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Rakas katulapsityön ystävä.
Omillaan elävien lasten määrä on pelottavan suuri Pietarissa.
Työttömyyden suuri ongelma ammattitaidottomien henkilöiden
kohdalla vaikeuttaa vähä-osaisten perheiden tilannetta entuudestaan
matalien tulotasojen jäädessä koko ajan jälkeen hintakehityksestä.
Koulujen ja kotien yhteistyö herättää meidän näkökulmasta
ihmetystä, koska verkottuminen eri koulujen ja kotien välillä
ei kuulu vallalla oleviin toimintatapoihin. Siksi koko yhtälö on
vaikea.
Sosiaalisista syistä johtuva kodittomuus, monilapsisuus, nouseva
yksinhuoltajuus ja köyhyys ovat lisääntymässä. Vaikka useimmilla
omillaan elävillä katulapsilla on vanhemmat, silti erittäin suuri määrä
alaikäisiä lapsia joutuu huolehtimaan itsestään. Heitä ei saada mm.
koululaitosten piiriin. Vastaanottokeskukset raportoivat 12-13
vuotiaista lapsista jotka eivät koskaan ole käyneet koulua.
Sosiaalipalvelu kadulla:
Taloudellisen tukemme piirissä oleva yksityinen Pietarin lastensuojeluyhdistys suorittaa viikoittain suoraa sosiaalipalvelua katulapsille.
Heille annetaan välitöntä ensiapua pienimuotoisiin sairauksiin,
viedään päiväkeskuksiin joissa he voivat peseytyä, syödä ja saada
puhtaat vaatteet yllensä. Tällaisessa suorassa kontaktissa on toinen
äärimmäisen tärkeä työmuoto. He pyrkivät saamaan mahdollisimman monta katulasta turvakoteihin, joissa heille avautuu mahdollisuus tervehtymiseen traumaattisista turvattomuuden tunteista sekä
saada kokea tunteen, että he eivät ole enää yksin.
Humanitääristä apua:
Kävimme vuodenvaihteessa viemässä avusta lapsille Tosnon
kylässä (n. 50 km keskustasta, joka luokitellaan vielä suur-Pietarin
alueeksi) Nikolskoyen turvakotiin joka on vihdoin päässyt muuttamaan kuusi vuotta rakenteilla olevaan uuteen turvakotiin.
Muiden lämpimien vaatteiden lisäksi meillä oli mukana Jyväskylän
vapaaehtoistyön koordinaattorin Hanna Runosen organisoiman
suuren neulontaryhmän aikaansaamia villasukkia. Tästä 500
sukkaparin lahjoituserästä riitti vietävää myös Nikolskoyen turvakotiin. Tämä turvakoti toimi aiemmin todella asumiskelvottomassa
kiinteistössä jossa oli jatkuva homeen haju ja kosteutta. Lapset
oireilivat todella pahasti. Samanaikaisesti saimme tutustua
turvakodin uuteen johtajaan joka on nimeltään Anatoli Valentinovits.
Hän on aiemmin toiminut opettajana Tosnon alueella Ryabonokylässä. Hänen vaimonsa työskentelee siellä toisessa orpokodissa
joka on tarkoitettu alle kouluikäisille. Tämä uusi Nikolskoyen
turvakoti on tarkoitettu 90 lapselle ja nuorelle.

Yhteistyökumppanimme tyttöjen turvakoti Masha on saanut henkilökuntaansa uuden lääkärin. Zarima on 26vuotias ja opiskelee viimeistä vuotta lääketieteellisessä Akatemiassa. Kokonaisopiskeluaika on kuusi vuotta.
Hän on erikoistunut lastenlääkäriksi ja synnytyslääkäriksi. Hän kertoo hieman itsestään ja työstään:
Hänen työhönsä kuuluu mm. asiakirjojen viimeistelyt koskien lasten ja nuorten terveydentilaa. Monilla heillä
on erilaisia pitkäaikaisia sairauksia ja he tarvitsevat lääkitystä. (Katulapset käyvät läpi lääketieteellisen
tarkastuksen lastensairaalan sosiaaliosastolla ennen kuin tulevat turvakotiin.) Zarima tarkistaa että lapset saavat
oikean lääkkeen ja annoksen, seuraa lääkityksen tehoa jne. Hän tarkistaa määräajoin heidän terveydentilansa,
hoitaa saatuja vammoja ja mikä tärkeintä, on läsnä heidän arjessaan. Zarima kertoo että on myös hyvin tärkeää
määrätä jokaiselle lapselle oikea ruokavalio, kun lapsi on tullut turvakotiin. Useimmat eivät ole syöneet oikein
tai ovat olleet nälässä. Jotkut heistä ovat alipainoisia ja monilla on mahakatarri ja muita vastaavanlaisia
sairauksia. Siksi he tarvitsevat erikoisruokavalion, erityisesti pari ensimäistä kuukautta. Zarima kertoo myös
että joskus hänen täytyy suorittaa täi- ja syyhypunkkipesu, vaikka tällaisten vaivojen hoito tapahtuu
pääasiallisesti sairaaloissa ennen turvakotiin saapumista.
Hän antaa ymmärtää että tällä hetkellä hän viettää myös paljon
aikaa poikien turvakoti Nadeshassa, koska pojilla en enemmän
ongelmia. Hän sanoo, että tämä johtuu siitä koska poikakodissa on
sellaisia nuoria joilla on kokemuksia katuelämästä (Suurin osa
tytöistä on otettu perheistä joissa heitä on pahoinpidelty tai
laiminlyöty. Heillä on kuitenkin vähemmän terveysongelmia kuin
pojilla.)
Joskus hän menee katusosiaalityöntekijöiden kanssa työskentelemään katunuorten parissa. Hän kertoo että tavallisesti he tapaavat
kadulla 15–17 vuotiaita nuoria, jotka ovat eläneet kadulla aika pitkään. Hän on sitä mieltä että on suuri menestys kun eri järjestöjen
katusosiaalityöntekijät onnistuvat saamaan 10-14 vuotiaita lapsia
pois kadulta ja nuoria jotka ovat äskettäin tulleet kadulle.
Kaduilla pidempään eläneillä nuorilla on suuria terveysongelmia ja
hyvin monet ovat riippuvaisia heroiinista ja monet ovat HIVpositiivisia. Hän kertoo että laajimmin levinneet taudit ovat nuorten
keskuudessa erilaiset hepatiitit, tuberkuloosi, täit, ja kylmettyminen.
Myös monilla on erilaisia loukkaantumisista johtuneita vammoja.
Taannoin he veivät kadulta 16-vuotiaan pojan jolla oli korkea
kuume keuhkokuumeen johdosta. Erään kerran he soittivat
ambulanssin pojalle jolla on kädessä paha palovamma, mutta hän
juoksi karkuun. Myöhemmin Zarima hoiti hänen kättään kadulla.
Monilla tytöillä, jotka ovat asuneet pitkään kadulla, on erilaisia
gynekologisia ongelmia, koska he aloittavat seksielämän liian aikaisin (suurin osa protituution takia). Hän myös jatkaa että on erittäin iloinen kun katusosiaalityöntekijät ottavat jonkun lapsen tai
nuoren turvakotiin, koska hän ajattelee että suurin osa katuteineistä
eivät pärjää kauan. Tämä johtuu suurimmalta osalta HIV:stä ja sen
seurauksena muista taudeista. Ne lapset ja nuoret jotka asuvat turvakodeissa ja joilla on HIV, voivat saada ilmaista lääketieteellistä
apua valtion HIV-keskuksessa, mutta he jotka elävät kadulla, eivät
saa valitettavasti hoitoa.
Zariman mielestä tämä työ on hänelle erittäin henkilökohtaista ja
myös hyvä ammatillinen kokemus. Hän on hyvin iloinen että voi
auttaa lapsia.
Tässä hyvä esimerkki, miksi me haluamme olla tukemassa näitä
molempia turvakoteja.
Siunaavin terveisin
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