Venezuela

94 prosenttia venezuelalaisista elää köyhyysrajan
alapuolella. Kuva: Lähetysseura

Lähetysseura auttaa naisia ja lapsia parempaan elämään
Venezuela on noin 31 miljoonan asukkaan maa pohjoisessa Etelä-Amerikassa. Maan poliittinen ja
taloudellinen tilanne sekä sosiaaliset olot ovat huonontuneet vuosi vuodelta.
Naisiin kohdistuva väkivalta on lisääntynyt ja köyhyys koskettaa entistä enemmän heitä. Vuoden aikana
maasta lähteneiden pakolaisten ja siirtolaisten määrä on noussut jo noin 5 miljoonaan, ja arjesta
selviytyminen on maahan jääneiden naisten vastuulla. Puhtaan veden rajallinen saatavuus kodeissa ja
terveyskeskuksissa on edistänyt koronan leviämistä. Lääkkeiden, hoitotarvikkeiden ja elintarvikkeiden
vakava puute aiheuttaa sen, että monet venezuelalaiset eivät pysty ruokkimaan perheitään riittävästi tai
saamaan perusterveydenhuoltoa.
Maan syvä poliittinen ja taloudellinen kriisi on synnyttänyt sukupolven nuoria, jotka eivät tunne muuta
elämää kuin väkivallan täyttämät kadut ja heitä terrorisoivat jengit.
Humanitaariset ja uskonnolliset järjestöt sekä kirkot työskentelevät tukeakseen syrjäytyneitä ihmisiä
yhteisöissä ja tarjotakseen ruokaa ja terveydenhuoltoa sekä auttaakseen pakolaisten uudelleensijoittamisessa.
Presidentti Maduro on varoittanut roomalaiskatolisia pappeja ja muita uskonnollisia järjestöjä ja kirkkoja
välttämään puhumasta kriisistä tai arvostelemasta hallitusta. Maduroa kannattavat puolisotilaalliset joukot ja
mielenosoittajat ovat ottaneet kohteekseen kirkkoja ja uhkailleet pappeja useissa väkivaltaisissa
välikohtauksissa.
Lähetysseura tekee Venezuelassa Valencian seurakunnassa perhe-, lapsi- ja varhaisnuorisotyötä. Lasten ja
nuorten turvakoti Casa Hogar tarjoaa lapsille kodinomaista turvaa sekä auttaa heitä suorittamaan koulunsa
loppuun ja saamaan ammatin. Ystävyyden talo auttaa naisia ja heidän lähipiiriään. Talossa toimii myös
esikoulu sekä tukiopetusryhmiä kouluikäisille lapsille.

Venezuela
Tuemme haavoittuvassa asemassa olevia lapsia Venezuelassa

Lasten oikeudet toteutuvat pikkuhiljaa
Lapset, jotka ovat aiemmin joutuneet työskentelemään tai kerjäämään kaduilla tai tekemään rikoksia
perheensä toimeentulon eteen, voivat keskittyä koulunkäyntiin ja vapaa-ajan harrastus- ja virkistystoimintaan
ja saada paremmat näköalat tulevaisuuteen.
Kirkon lastensuojeluohjeistus saatiin valmiiksi ja se odottaa parhaillaan lopullista hyväksyntää. Ohjeistuksen
myötä kirkko pystyy entistä paremmin edistämään lasten oikeuksia ja lastensuojelua työssään sekä
laajemminkin. Tarjoamalla haavoittuvassa asemassa oleville lapsille ja nuorille huolenpitoa ja turvaa sekä
lisäämällä tietoisuutta lasten oikeuksista Venezuelan evankelisluterilainen kirkko on edistänyt ja voi jatkossa
edistää yhä paremmin lasten oikeuksien toteutumista.
Tämä vaikuttaa paitsi tällä hetkellä lasten elämään, tulevaisuuteen ja toimintaan, se myös edesauttaa
yhteiskunnallista muutosta laajemmin ja pidemmällä aikavälillä, kun lapset ja heidän perheensä jakavat
saamaansa tietoa eteenpäin ja asenteet ja käytännöt muuttuvat. Lapset, nuoret ja aikuiset saavat tarvittaessa
psykososiaalista tukea ja seurantaa, mikä Venezuelan pitkään jatkuneissa vaikeissa olosuhteissa ja
koronapandemian takia on hyvin tarpeellista.
Paikalliset hanketyöntekijät sekä Casa Hogarin ja esikoulun
työntekijät saivat koulutusta Word, Excel ja PowerPoint ohjelmien käytöstä sekä audiovisuaalisen materiaalin
laatimisesta opetussisältöjä varten.
Venezuelan olosuhteissa joudutaan pakostakin turvautumaan
moniin ekologisiin käytäntöihin: kaikki kierrätetään, mitään
turhaa ei voi ostaa (sitä ei ole tarjolla, eikä ole varaa), kaikki
mikä voidaan korjata, korjataan. Välillä joudutaan olemaan
useampi päivä ilman sähköä, ja polttoaineen jakelussa on ollut
pitkään ongelmia, mikä vaikuttaa autoiluun.
10 esikoululaista aloitti peruskoulun ensimmäisen
luokan. Kuva: Riikka Leskinen
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koululaista suoritti hyväksytysti lukuvuoden ja siirtyi luokka-asteelta seuraavalle.

11 Casa Hogarissa asuvaa poikaa opiskeli peruskoulussa, 1 valmistui lukiosta ja
jatkaa opintoja korkeakoulussa.

115 perheenjäsentä hyötyi tuesta välillisesti

