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Marseillen diakoniatyö
Yhteistyökumppani:

Diakoniakeskus Marhaban (ADPM Marhaban)

Hankkeen kuvaus lyhyesti: Ranskan Marseillen keskustassa diakoniakeskus Marhaban vastaanottaa

ulkomaalaisia, maahanmuuttajia sekä maahanmuuttajataustaisia ihmisiä ehdoitta eli uskontoon, etniseen
alkuperään tai sosiaaliseen tilanteeseen katsomatta. Pyrkimyksenä on, että jokaisella kävijällä olisi
mahdollisuus oppia, saada tietoa, tulla kuulluksi ja löytää tasapaino mahdollisimman monella elämänsä osaalueella. Diakoniakeskuksen toimintojen ja keskinäisen yhteyden kautta heitä autetaan sopeutumaan
ranskalaiseen yhteiskuntaan. Samalla kävijöille tarjotaan mahdollisuus osallistua hengelliseen toimintaan ja
päästä kosketuksiin evankeliumin kanssa.

Toiminta ja tulokset raportointiaikana 1-6/2018:
Raportointikaudella Marhabanin toiminta jatkui entiseen malliin. Keskuksen pääasiallinen toiminta ovat
ranskan kurssit kolmena päivänä viikossa. Sen lisäksi toimivat lukutaitokurssit ja englannin kurssit sekä
aikuisille että nuorille yhtenä päivänä viikossa. Noin 30 % ranskankielen kurssilaisista on omalla
äidinkielellään luku- ja kirjoitustaidottomia. Naisilla on vaikeaa ranskankielisessä yhteiskunnassa, jossa
eivät ymmärrä eivätkä tule ymmärretyiksi. Ranskan yhteiskunta on vähentänyt kielenoppimiseen
liittyvää tukea ja siksi Marhabanin kaltaisen keskuksen, jonka toiminta perustuu vapaaehtoisiin ja on
siten pysynyt ennallaan, toiminnan merkitys on korostunut entisestään. Englannin kurssit puolestaan
ovat esimerkiksi lisänneet osanottajien mahdollisuuksia työllistyä.
Naisille on ompelu- ja keskusteluryhmä kahtena aamuna. Alakoululaiset käyvät läksykerhossa tiistaiiltapäivisin. Monella vanhemmalla on vaikeuksia auttaa lapsiaan koulutehtävissä sekä oman
kielitaidottomuutensa, vähäisen koulutuksensa että ajan puutteen vuoksi. Raportointikaudella on
yhteistyö alakoulujen kanssa lisääntynyt. Lapsille ja aikuisille on raamatturyhmä kerran viikossa. Kaikki
ryhmät ovat tärkeitä erityisesti yhteisöinä ja ovina yhteiskuntaan. Esimerkiksi naisten
keskusteluryhmään tulee usein yhteiskunnasta eristäytyneenä tai muuten vaikeissa oloissa eläviä naisia.
Heille kuulluksi tuleminen ja huolien jakaminen on hyvin tärkeää. Naiset saavat tilaisuuden puhua
avoimesti, mikä on monelle uutta, ja he oppivat arvostamaan itseään ja omia taitojaan. He saavat tietoa
oikeuksistaan ja keskusteluryhmissä käydään läpi ihan kaikenlaisia arkipäivän asioita.
Viikoittaisten toimintojen lisäksi järjestetään esimerkiksi musiikkitapahtumia ja retkiä. Retkillä opitaan
uusia asioita ranskalaisesta yhteiskunnasta, ja samalla ne lisäävät sosiaalista kanssakäymistä ja
yhteiskunnassa liikkumista. Marhabanin toiminta tavoittaa viikoittain 135 henkeä.
Raportointiaikana Marhabanin naisten kuoro on esiintynyt kaksi kertaa. Kuorossa laulaminen ja
esiintyminen on rohkaissut monia naisia. Monet ovat esiintyneet ensimmäistä kertaa elämässään.
Marhabanin johtaja kertoo, miten mahtavalta tuntui huomata naisten, jotka ovat vaikeiden elämiensä
”vankeja”, oman arvostuksen itseään kohtaan kasvavan esiintymisten myötä. Avoimuus ja hyväksyntä
ovat tärkeitä arvoja!
Marhabanin työtä on tekemässä noin neljänkymmenen vapaaehtoisen joukko ja 3 palkattua työntekijää.
Marhabanin voima onkin vapaaehtoisissa, jotka tekevät työtä koko sydämellään.
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Keskuksessa on myös käynnissä kaksi erillistä hanketta, joiden tavoitteena on tukea Marhabania
erityisesti rahoituksen hankinnassa, viestinnässä ja toiminnan tunnetuksi tekemisessä. Kummassakin
hankkeessa työskenteli yksi konsultti. Raportointiaikana Marhaban on onnistunut löytämään uusia
rahoittajia, mikä on todella hienoa. Ongelmana on se, että moni lahjoitus on kertaluonteinen tai
lyhytaikainen.
Marhabanin toiminta ja siihen osallistujat edustavat ekumeniaa ja uskontojen välistä dialogia todeksi
elettyinä sisaruutena ja veljeytenä arkisessa jokapäiväisessä kanssakäymisessä ja diakonisena palveluna.
Marhaban luo yhteyksiä eri uskontokuntien ja uskontojen välille omalla alueellaan Marseillen
keskustassa ja koko kaupungissa.
Toiminnan tavoitteena on sosiaalisen tuen antaminen niin, että jokainen kävijä voisi voimaantua
vaikuttamaan omaan tulevaisuuteensa. Toiminnan arvoja ovat maallisuus siten, että kaikki uskontojen
edustajat ovat tervetulleita; tasa-arvo; ihmisoikeuksien toteutuminen ja taisteleminen kaikenlaista
syrjintää vastaan.
Marhabanin 10vuotisjuhlista kesäkuussa
2018. Kuva: Anni Takko

Marhabanissa ollaan
huolestuneita ilman
vanhempia maahan
saapuvien lasten
lukumäärän
lisääntymisestä. Yksin
Marseillessa elää
arvioiden mukaan 300
lasta kadulla. Marhaban pyrkii yhdessä muiden järjestöjen kanssa vastaamaan tähän hyvin vakavaan
ongelmaan.
Raportointikaudella juhlittiin Marhabanin diakoniakeskuksen 10-vuotisjuhlia. Juhlat olivat
puutarhajuhla-tyyliset, ja juhlapäivään kuului jumalanpalvelus, yhteinen ruoka, puheita ja musiikkia
sekä videoesityksiä. Juhlat olivat hyvin lämminhenkiset ja rennot ja välittivät omalta osaltaan
Marhabanin työntekijöiden ja kävijöiden välistä välitöntä ja lämminhenkistä ilmapiiriä.
Eräs kävijä kertoi siitä, miten Marhaban on hänelle paikka, jossa kaikki huolet voi heittää hetkeksi
sivuun. On hienoa olla mukana työssä, jossa voimme tarjota turvasataman ahdingossa tai vaikeassa
tilanteessa oleville ihmisille.

Terveiset ja kiitokset tukijoille:
Kiitos tuestanne! Marhabanissa voidaan todella kohdata hädänalaisia ihmisiä ja auttaa heitä
yhteiskuntaan sopeutumisessa. Marhabanissa ollaan hyvin kiitollisia kaikesta sitoutumisesta
toiminnan mahdollistamiseksi; oli se rukouksia, rahallista tukea, vapaaehtoistyötä tai jokin muu
yhteistyömuoto.
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