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Hei kaikki katulapsityön ystävät!
Yhä enemmän saamme kuulla rasismista ja siitä seuraavasta syrjinnästä. Se ei ole vierasta myöskään täällä
katulapsityössä. Pietarin kuhisevassa ihmismassassa törmää jatkuvasti etnisiin ongelmiin.
Eritoten katulapsien parissa se näkyy räikeällä tavalla. Valitettavasti entisistä neuvosto-tasavalloista on
Pietariin saapunut yhä enenevä määrä henkilöitä joiden henkilökohtaiset ongelmat ovat ajaneet heidät
tilanteeseen jossa tehdään jopa korvaamattomia tekoja koskien lapsien sielunelämää. Kirjoitan seuraavassa
eräästä äskettäin tapahtuneesta lasten oikeuksia loukkaavasta toiminnasta.
Moldovalaiselta naiselta on Pietarissa kaksi ”vierasta” lasta. Hänellä ei ollut asiapapereita 3-vuotiaasta tytöstä
ja 8-kuukautisesta pojasta. Kaiken lisäksi he eivät olleet lainkaan ”vanhempiensa näköisiä”.
Naishenkilö ei voinut mitenkään todistaa että lapset ovat hänen. He viettivät kiertolaiselämää eri metroasemilla. Loppujen lopuksi metrotyöntekijät lähettivät kirjeen Federatiivisen maahanmuuttopalvelun
hallinnolle kyseisen metroalueen kaupunginosan osastolle.
Maahanmuuttopalvelun asiantuntijat selvittivät että tietyssä talossa Tramvajnij prospektilla asuu vierailijoita
muualta. He saapuivat miliisin kanssa tarkastuskäynnille. Tällöin selvisi että ko. asuntoon oli perustettu
ammattilaiskerjääjien leiri. Asunto oli enemmän kaatopaikan kuin asunnon näköinen. Samalla selvisi että äsken
mainittujen lasten lisäksi siellä oli kolme muuta lasta, joista vanhin oli jo teini-iässä. Miehellä, joka ilmoittautui
perheenpääksi, oli 32-vuotias vaimo, joka myös oli Pietarissa laittomasti. Lisäksi siellä oleskeli vaihteleva
lukumäärä aikuisia.
Asiaa tutkittaessa selvisi että teini-iässä olevalla 14-vuotiaalla Rozalla oli moldovalainen passi. 10-vuotiaasta
Marijasta ja 5-vuotiaasta Ruslamista oli merkintä äidin passissa, mutta muista lapsista ei ollut minkäänlaisia
asiapapereita. He ovat antaneet 3-vuotiaalle tytölle nimen Olesja ja 8-kuukautiselle pojalle nimen Murat. Heillä
ei ole mitään millä osoittaa että he ovat lasten vanhempia.
Maahanmuuttoasiantuntijoiden mukaan epäillään että nainen ei ole lasten äiti. Heidän mukaan aikuisista
poiketen lapset eivät ole tummaihoisia, he ovat vaaleita ja heillä on slaavilainen ulkonäkö.
Asiantuntijat selvittävät että jos hän todellakin on synnyttänyt lapset, hän pystyisi nimeämään sairaalan
josta asia voitaisiin tarkistaa. Silloin lapsia ja äitiä ei eroteta toisistaan, ellei ole tapahtunut sellaista rikosta
joka aiheuttaisi toimenpiteitä lasten turvallisuuden takaamiseksi. Herää kysymys, ovatko lapset varastettuja?
Tällä hetkellä kolme vanhinta ovat meidän tukemme piirissä olevassa Transit-nimisessä turvakodissa joka on
erikoistunut kaduilta tulleisiin lapsiin ja nuoriin jotka eivät ole pietarilaisia.
On suuri määrä lapsia joita voi hyvällä syyllä kutsua näkymättömiksi lapsiksi. Aikansa irtolaisena elettyään
he kokevat kadun kodikseen ja siksi haluamme panostaa juuri katusosiaalityöntekijöihin.
Sen lisäksi, että tarvitaan todellista ammattitaitoa näiden ”näkymättömien” lasten ja nuorten kohtaamiseen,
tarvitaan paljon taivaallisen Isän antamaa rakkautta, jotta heidät voidaan löytää ja kohdata.

Äskeisen surullisen tarinan kertominen ei saa antaa mielikuvaa että olisi olemassa eriarvoisia ihmisiä.
Kaikki ihmiset voivat muuttua jos he avaavat sydämensä siten että rakkaus voi sitä koskettaa.
Emme myös halua nostaa mitään kansallista etnistä ryhmää esille, koska tehtävämme on olla auttamassa
katulapsityössä ja pyrkiä tukemaan työntekijöitä joiden sydämelle on laskettu nämä hyljätyt ja orvot.
Tranzit turvakotiin tuli kaksi lasta suoraan sairaalasta, jonne miliisi oli heidät löydettyään ohjannut, Daniel 8vuotta ja Egor 6-vuotta. Hoitajien mukaan lapset olivat kovasti hunningolla fyysisesti ja psyykkisesti. He eivät
osanneet syödä aterimilla, he söivät käsillään, pitivät leipää ja pelkkää vettä parempana. Selvityksessä havaittiin
että äiti ei ollut rekisteröinyt lapsia, syntymätodistuksia ei ole. Äiti sekä lapset ovat saapuneet hyvin kaukaa
Pietariin.

Olemme todella iloisia kun Turvakoti Tranzit pääsi muuttamaan uusiin peruskorjattuihin tiloihin. Nyt toiminta
tapahtuu neljässä eri kerroksessa valoisissa tilavissa ja moderneissa toimitiloissa. Lasten ja nuorten huoneissa
on suuri määrä erilaisia pehmoleluja, jotka antavat heille kohteen jota voivat helliä. Jopa pojat saattavat pitää
pehmoleijonaa tyynynsä vieressä.
Koska toiminta on ympärivuorokautista, niin luonnollista on että henkilökunnan ja lasten ja nuorten
välille luottamuksen synnyttyä tulee hyvin usein suhde joka jollakin tavoin pyrkii korvaamaan sitä äidin
rakkautta jota paitsi lapsi on jäänyt.
Kiitos teille tuestanne ja myötäelämisestä tässä meille kaikille niin tärkeässä työsarassa.
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