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Lämmin elokuinen tervehdys kaikille katulapsityön ystäville.

Kohta alkavat lomat olemaan jo ohitse Pietarissakin, sillä elokuu on yleinen lomakuu tässä
kaupungissa. Lämpöä on riittänyt, mutta kuitenkin täytyy valitettavasti todeta, että kylmyys ja
rakkaudettomuus on entisestään kasvanut Pietarin yhä vaurastuvan keskiluokan keskuudessa. On
vaikeaa edes yrittää ymmärtää, miten ensinnäkin niin lähellä meidän naapurissamme voi asua 5
miljoonaa ihmistä, ja melkein jokaisessa tavallisessa perhepiirissä on mitä sydämellisin ja
ystävällisin ilmapiiri omassa perhepiirissä - mutta heti kun nähdään kurja ja onneton, pää kääntyy suuntaa vaihdetaan sen verran että ohitus onnistuu.
Hieman taustatietoa:
Venäjän duuman nais-, perhe- ja nuorisokysymysten komitean tietojen mukaan v. 2002 koko
Venäjällä oli 1-2 miljoonaa lasta, jotka olivat kodittomia tai joista ei muuten pidetty huolta.
Kesäaikana näiden lasten määrä yleensä vielä kaksinkertaistuu. V. 2002 kodittomia katulapsia oli
rekisteröity lähes 600.000. Katulapset eivät käy koulua ja nukkuvat talojen kellareissa tai hylätyissä
rakennuksissa sekä rautatie- ja metroasemilla. Rikollisten on helppo houkutella heitä rikoksiin.
Vaikka viime aikoina toimenpiteitä sekä valtion että federaation alueiden tasolla katulapsien
auttamiseksi on lisätty, heidän määränsä ei näytä vähenevän.
Näin raportoi siis asiantuntijakomitea suoraan duumasta.
Katulapsityön kautta saamme myös näkökulmaa perhetasolta:
Perheen kriisi on myös yksi muutosten seurauksista. Perheen sosiaalinen status on laskenut.
Perheen merkitys sosiaalisena instituutiona on kadottanut arvonsa, perheiden hyvinvointi on
laskenut, ja niin sanottujen sosiaalisten orpojen määrä on kasvanut. Sosiaalisiksi orvoiksi kutsutaan
lapsia, joiden vanhemmat ovat elossa, mutta eivät kykene huolehtimaan lapsistaan.
Asiantuntijalähteiden mukaan orpojen määrä on kasvanut 1900-luvun puolivälistä 2000 luvun
puoliväliin mennessä kaksinkertaiseksi. Tällä hetkellä koko Venäjällä on n. 270.000 lasta, joista
omat vanhemmat eivät pidä huolta, ja valitettavasti n. 90 % orpolaitosten kasvateista syrjäytyy.
Haluan vielä kertoa teille viimeisestä lakiehdotuksesta jota juuri käsitellään valtionduumassa.
Sen mukaan vailla vakituista asuinpaikkaa olevat henkilöt joutuisivat rekisteröitymään.
Lakiehdotuksen perusteluissa viitataan tarpeeseen ehkäistä ja säännellä irtolaisuutta. Uuden lain
nojalla koditon olisi velvollinen rekisteröitymään aina siirtyessään yhdeltä Venäjän federaation
alueelta toiselle sekä pysyessään samalla alueella ja rekisteröitymään uudelleen aina puolen vuoden
välein. Lain nojalla jokainen irtolaiseksi määritelty valokuvattaisiin ja hän joutuisi kantamaan
todistusta rekisteröinnistä. Niitä, jotka kieltäytyvät rekisteröitymästä, voitaisiin rangaista 10 päivän
arestilla; ne irtolaiset, jotka pidätetään toistuvasti, voitaisiin passittaa erityiseen laitokseen enintään
yhdeksi vuodeksi.
Täytyy vain todeta: suuri maa, suuret ongelmat, mutta me emme katso asioita korkealta, vaan maan
tasalta ja usein sen alta. Jokainen lapsi joka asuu kellarissa, hyljättynä, nälkäisenä ja pelokkaana, on
siellä ilman omaa syytään, jokainen heistä on ansainnut oikean lapsuuden.

Ruuan hankintaa vaikka ikkunoita pesemällä vaarallisissa risteyksissä
Haluan vielä kertoa teille rakkaat ystävämme Pikku Alinan kohtalosta:
Hän oli 9,5 vuotias kun hänet saatiin turvaan Ul. Lebedevakadun tyttöjen turvakoti Mashaan.
Hänen äitinsä on narkomaani ja on käyttänyt heroiinia 1,5 vuotta. Alina oli asunut isänsä kanssa
kolme kuukautta ennen kuin hänet tuotiin turvakotiin. Isä on alkoholisti. Kun hän asui isänsä luona
hän ei käynyt koulua. Äidin kanssa hän ei voi asua koska äiti on myynyt kaikki huonekalut, eikä
hän ruokkinut tyttöä.
Alina käy nyt koulua ja on ahkera, hän on aloittanut harrastamaan musiikkia ja hän on myös
osoittautunut hyväksi piirtäjäksi, josta harrastuksesta hän myös paljon pitää.

Alina turvallisesti turvakoti Mashassa

Koulunkäynnin harjoittelua tyttöjen turvakodissa

Psalmissa 10-14 sanotaan: Sinä olet sen nähnyt, sillä sinä havaitset vaivan ja tuskan, sinä otat
sen omaan kätesi huomaan; sinulle onneton uskoo asiansa. sinä olet orpojen auttaja.
Siksi työ katulasten parissa; ruokkiminen, hoivaaminen, ja toisenlaisen aikuisuuden mallin
näyttäminen on äärettömän tärkeää, että he voisivat nähdä, ettei heitä ole todellakaan hyljätty
aikuisten maailmasta. Ystäväni, pidetään lapset ajatuksissamme ja rukouksissamme, ja jos sinulla
on mahdollisuus avustaa taloudellisesti niin Kiitos. Tämä siksi, jotta voisimme antaa työmme
kohteena oleville lapsille mahdollisuuden.
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