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Rakas katulapsityön ystävä.
Haluan tervehtiä meidän uusia ystäviämme, jotka ovat tulleet
mukaan ystävärenkaaseemme. Heille tiedoksi - ja Teille rakkaat
ystävämme muistin virkistykseksi - hieman työmme taustaa.
Ote tietopaketista jota jaamme tarpeen mukaan:
Informaatio suomalaisen humanitäärisen järjestön toiminnasta
Pietarissa.
Järjestömme auttaa taloudellisesti ja humanitäärisesti pietarilaisia
lastensuojelujärjestöjä, jotka tekevät humanitääristä
työtä katulasten parissa.
Työ katulapsien auttamiseksi muodostuu toisiinsa liittyvistä
toimintamuodoista, jotka ovat:
- Taloudellinen tukeminen katupartioissa työtä tekevien sosiaalityöntekijöiden palkkakustannuksiin sekä varsinaisen katutyön
käytännön toteuttamisen kuluihin, jonka päämääränä on lasten ja
nuorten avustaminen kadulta pois pääsemiseksi ja sen jälkeisen
elämän järjestämiseksi ja kuntoon saattamiseksi.
- Turvakotien taloudellinen ja humanitäärinen avustaminen.
- Toimintamme rahoitetaan vapaaehtoisin lahjoituksin, siksi
juuri sinun panoksesi on tärkeä.
Siinä pieni katkelma virallisesta informaatiopaketista.
Oikealla on kuvia avustustoimintamme tavoittamista vähäosaisista
vaikeavammaisista. Olimme yhtenä osallistujaorganisaationa
mukana kun heille järjestettiin päivä Eremitaasissa.
Mukana auttamassa olivat merisotakoulun nuoret, jotka voimiaan
säästämättä auttoivat portaissa heidän liikkuessaan näissä
ihastuttavissa huoneissa. Nuoret olivat aivan haltioissaan tästä
mahdollisuudesta kokea jotain näin kaunista.
Yksi Venäjän yhteiskunnan suurimmista ongelmista ovat sosiaaliset
orpolapset, jotka ovat menettäneet vanhempansa eri sosiaalisista
syistä, useimmiten hyväksikäytöstä ja/tai laiminlyönnistä.
Hallituksen toimenpiteet näiden lasten ja nuorten suojelemiseksi
sekä auttamiseksi eivät riitä. Tällä hetkellä Pietarissa
on alle 17-vuotiaista n. 5700 lasta ilman vanhempia. Suurin osa
heistä asuu valtion lastenkodeissa ja paljon asuu myös kadulla.
Riippumatta kaikista hallituksen yrityksistä sijoittaa tällaiset lapset
kasvattiperheisiin, kuitenkin huomattava määrä kasvatetaan
lastenkodeissa. Venäjällä lastenkoti ja turvakoti ovat kaksi
eri asiaa. Ei ole olemassa mitään tehokasta järjestelmää vaarassa
olevien perheiden auttamiseksi ja lasten hylkäämisen estämiseksi.

Enemmistö lastenkodeista on isoja valtiollisia lastenkoteja, joissa asuu 40-50 lasta ja jopa 120 henkilöä. Tämä
johtaa kasvatuksen laitostumiseen, lukuisiin konflikteihin lasten välisissä suhteissa, henkilökunnan problematiikkaan ja lasten oikeuksien rikkomiseen. Näistä tilanteistä johtuen huomattava määrä lapsia ja nuoria karkaa
lastenkodeista. He eivät pysty sopeutumaan sosiaalisesti. Heillä on psykologisia ongelmia, poikkeavien ja
rikollisten käyttäytymismallien omaksumista hyvin nuorena. Yritys lisätä kasvattiperheiden määrää on
ongelmallista koska kasvattiperheiden kouluttaminen on vähäistä ja tukiverkosto pieni. Tämän takia
kasvattivanhemmilla usein ei ole tarpeeksi kykyä ja resursseja kasvattaa lapsia, joiden käytös on hankalaa,
jolloin voidaan aiheuttaa psykologisia vammoja. On kykenemättömyyttä kommunikoida ja lasten palaamista
takaisin lastenkotiin tai kadulle. Kasvattivanhemmat eivät halua ottaa lapsia, jotka ovat saaneet HIV-tartunnan,
koska he eivät saa tarpeeksi tukea ja ohjausta sellaisten lasten kasvattamiseen. Suuri osa katulapsista ovat joko
saaneet tai ovat välittömässä vaarassa saada HIV tartunnan.
Läheisten yhteistyökumppaneiden, poikien turvakoti Nadeshan ja
tyttöjen turvakoti Mashan, lisäksi tukemme piirissä on jatkuvasti
ollut ns. ”juoksulapsien” turvakoti Fjodor, joka on ainutlaatuinen
turvakotien maailmassa Pietarissa. Siellä hoidetaan ”kadulta kotiin
periaatteella” sellaiset lapset ja nuoret, jotka syystä tai toisesta
ovat ajautuneet muualta, esim. entisistä neuvostotasavalloista
Pietarin kaduille. Saamme päivittäin nähdä uutisia tämän päivän
Kirgisiasta, jossa vallitsee lähes täydellinen anarkia tällä hetkellä.
Alina 16v.
Runsas viikko sitten viranomaiset kiinnittivät huomiota kahteen
erilaisen näköiseen tyttöön, jotka vaeltelivat kaupungilla päämäärättömästi. Heidät tuotiin Fjodoriin ja esitutkinnassa selvisi
että Alina oli Pietarissa yksin. Mukana hänellä oli syntymätodistus
ja kansalaisuustodistus, joka ilmoitti hänen asuinpaikakseen
Kirgisian. Lähemmin Osh nimisen kaupungin.
Selvisi myös, että kun sota siellä alkoi, Alinan köyhä perhe joutui
pakenemaan Uzbekistaniin. Tutkimukset hänen taustastaan ovat
vielä kesken, koska hän vaikenee lähes kaikesta mitä hänelle on
tapahtunut. Perhe ei ole Pietarissa.
Zhanara 15v.
Hänellä ei ollut mitään henkilöllisyyspapereita löydettäessä.
Hän kertoi myös, että hänen perheensä asuu Osh kaupungissa
Kirgisiassa. Hänestä tiedetään vielä vähemmän.
Tässä on esimerkki haasteista, joita yhteistyökumppanimme
Fjodorin henkilökunta joutuu päivittäin kohtaamaan.
Uudet ja vanhemmat ystävämme – toivomme, että oheinen kirje
avasi teille hitusen sitä maailmaa, jossa haluamme tehdä yhdessä
teidän avustuksellanne töitä, jotta me kumppaneidemme kanssa
voisimme viedä Jumalan rakkautta, lämpöä ja välittämistä
näille hyljätyille nuorille ja lapsille.
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