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Hello my friend!
Minulla ei ole missään koskaan ollut niin paljon ystäviä kuin Morianin pakolaisleirillä!
Kaikki pienet ja
suuret tervehtivät meitä huutamalla: ”Hello my friend!” Oikeastaan se on kaunista, että he ajattelevat
meidät ystävinä. Se ei välttämättä tarvitsisi olla niin. Meillä työntekijöillä on oranssit liivit, puhelin kaulassa
ja kortti, jossa on meidän nimenne ja kuvamme. Olen huomannut, että ne aiheuttavat myös sen, että meitä
uskotaan ja kunnioitetaan yllättävissä määrin. Teemme koronan takia vain aamuvuoroja.
Olen ollut Lesboksen pakolaisleirillä töissä nyt kolmisen viikkoa.
Morian on Kreikan huonomaineisin leiri. Siellä on tällä hetkellä
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13 000 ihmistä 3500 ihmiselle mitoitetuissa olosuhteissa.
Aiemmin siellä oli jopa 21 000. Ihmiset asuvat Kreikan
järjestämissä parakeissa. Pienessä huoneessa on kerrossänky
kahdelle tai kolmelle ja pieni käytävä. Tilaa on todella vähän.
Patjaa ei välttämättä ole. Ikkuna on vain joissain huoneessa.
Sisällä on sähköt ja ilmastointi. Käytävän varrella useampi huone,
joita saa perhekoon mukaan. Loput asuvat teltoissa tai itse
kyhäämissään hökkeleissä. Niitä on tehty taitavasti pressuista,
laudoista ja risuista. Toisiin on laitettu makuupussi oveksi, toisilla
on lautaovi. Seinät ja lattia on peitetty filteillä. Joillakin on jopa laudoista tehty terassi ja pieni piha.
Itseasiassa kesällä niissä on paljon parempi asua kuin parakeissa, mutta kun sadekausi alkaa, tilanne on
toinen. Hökkeleihinkin tulee sähkö, joka on itse vedetty päälinjoista. Aika vaarallista touhua.
Minulle oli positiivinen yllätys, että olosuhteet leirillä eivät olleet niin pahat päivisin kuin luulin. Leirillä on
siis likaista ja roskia missä sattuu, mutta kreikkalaiset kaupungin työntekijät siivoavat niitä ahkerasti. Ihmisiä
ja lapsia on kaikkialla. Tuntuu kuin olisi festivaaleilla tai suuressa kesätapahtumassa, joka vain jatkuu ja
jatkuu päivästä toiseen. Lapset leikkivät yhdessä ja tekevät leluja mistä
saavat. Pahin oli kuollut, kuivunut rotta kepin nenässä. Vanhemmat
huolehtivat lapsistaan parhaan kykynsä mukaan antaen heille ruokaa ja
hellyyttä. Lapsia taidetaan pestä useammin kuin aikuiset itse peseytyvät,
jopa hammaspesuista näytetään huolehtivan. Taas he ketkä ovat tulleet
ilman vanhempia, ovat meidän työntekijöiden vastuulla.
Kun mietin Ateenassa kadulla eläviä, kodittomia, on pakko todeta, että
elämä leirillä on parempaa. Leirillä saa ruokaa kolme kertaa päivässä. Sen
lisäksi saa kuukaudessa 90 € rahaa, jolla voi ostaa leirillä olevista kojuista
halvalla hedelmiä, kasviksisia, valmista ruokaa, karkkia, jäätelöä, vaatteita
ja leluja. Leirillä naiset pääsevät kerran kuussa leirin ulkopuolelle suihkuun
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turvallisesti, koska siellä on vartija. Leirillä voi myös mennä suihkuun,
mutta vain isolla porukalla, koska vartijaa ei ole ja miehet voivat yrittää
tunkeutua sisälle. Yritinkin ehdottaa, että meidän pitäisi järjestää suihkuvahdit. Leirillä jokaisella on myös
jokin paikka, jossa voi nukkua ja säilyttää omaisuuttaan. Kadulla ei ole. Kadulla ei ole vessojakaan eikä
pesupisteitä tiskeille tai vaatteille.
Päivällä tilanne on siis parempi kuin luulin, mutta yöllä koko tunnelma muuttuu pelottavaksi. Samat
ihmiset, jotka päivällä huutavat: ”Hello my friend!”, alkavat tehdä ryöstöjä ja raiskauksia. Huumeet ja
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väkivalta hallitsevat. Eräs nuori mies kertoi
nukkuneensa, kun 8 miestä tunkeutui seinän läpi ja
vaati puukko kurkulla antamaan kännykän ja rahat.
Yöllä naiset eivät uskalla mennä vessaan eivätkä
muutenkaan liikkua.
Myös kreikkalaisilla on ongelmia. Tuntuu pahalta
molempien puolesta. Jotkut pakolaiset tappavat
kreikkalaisten lampaita, kaatavat heidän oliivipuitaan
polttopuiksi, varastelevat mm. heidän porttejaan omille
pihoilleen turvaksi ja paljon muuta. Nyt korona on
vienyt turisteja, mutta myös pakolaiset. Ihmiset eivät
Pakolaisten pelastusliivit, Molivosin kaupungissa.
halua enää tulla niin paljoa saarelle kuin ennen
pakolaisia. Kreikkalaiset ovat myös joutuneet halvalla
hinnalla antamaan maitaan pois pakolaisleirin takia. En yhtään ihmettele väkivaltaisuuksia, joita tulee
mielenosoituksissa. Sekä kreikkalaiset että pakolaiset sytyttelevät usein tulipaloja, useampia viikossa. Sitten
kumpikin syyttää toisiaan. En voi moittia kreikkalaisia, tilanne on todella vaikea.
Hämmästyin kuin kävin Molivosin rannalla, jonne
pakolaiset rantautuvat, miten lähellä Turkki on. Minulle
kerrottiin, että veneet tai moottorit rikotaan, kun he
saapuvat rantaan, jotta heitä ei voi lähettää takaisin. En
tiedä, onko se totta.

Pakolaisten vene

 Morianin leirille turvaa koronaa vastaan
 Leirille rauhaa ja hyvää tahtoa ihmisille
 Rauhaa kreikkalaisten ja pakolaisten välille
 Turkin ja Kreikan tulehtuneet välit

Molivosin kallioita
Kiitos rukouksistasi ja mukanaolostasi!
Jeesus sinua siunatkoon; sinä Jumalalle rakas!
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