Uutiskirje
Rauhattomuuksia ja rauhankasvatusta
Hyvät sisaret ja veljet siellä koti Suomessa: terveisiä Bogotasta, Kolumbiasta, jossa
järkyttyneenä seuraan Venezuelan jatkuvasti kärjistyvää tilannetta.
Öljyn hinnan romahduksen ja vuosikymmenien epäonnistuneen talouspolitiikan
aiheuttama Venezuelan syvä poliittinen ja taloudellinen kriisi jatkuu. Maa on syvästi
kahtiajakautunut: viimeisimpien vaalien seurauksena oppositio sai ylivoimaisen
enemmistön parlamenttiin, mutta presidentin valtaoikeudet ovat vahvat ja kansanäänestystä presidentin
viraltapanosta ei ole saatu aikaan vaatimuksista huolimatta.

Kaupoissa ei ole mitään ostettavaa,
ruokaa ja lääkkeitä ei ole. Casa Hogarin
24 orpopoikaa sinnittelee
Lähetysseuran ja Venezuelan
luterilaisen kirkon IELVin tuella.

Inflaatio on maailman korkeimpia - epävirallisten tietojen mukaan se on
kipuamassa 700 %:iin v. 2016 – ja sen vaikutus venezuelalaisten
ostovoimaan on tuhoisa. Perustarvike-, ruoka- ja lääkepula jatkuu:
ruokajonot ovat jokapäiväisiä, kauppojen hyllyt lähes tyhjiä ja säännöstely
on voimassa . Keskimääräinen palkka on enää noin 25 dollarin arvoinen.
Valuuttakeinottelu ja mustan pörssin toiminta rehottaa ja väkivalta kasvaa.
Ryöstöt, murhat, rikokset ja väkivalta jatkuvat. Tilastojen mukaan maan
pääkaupunki Caracas oli vuonna 2015 maailman vaarallisin kaupunki, ja
kumppanikirkkomme kotikaupunki Valencia oli 7. sijalla.

Venezuelan poliittinen tilanne kärjistyi, kun presidentti Maduro ilmoitti
haluavansa maahan uuden perustuslain. Presidentin mukaan perustuslain
kirjoittaisi ryhmä, jonka jäsenet koostuisivat poliittisten puolueiden
ulkopuolelta tulevista kansalaisista. Ryhmän tehtävänä olisi kirjoittaa
Venezuelan perustuslaki uudelleen. Venezuelan kansalliskokouksen eli parlamentin puheenjohtaja Julio
Borges kehotti kansalaisia kapinaan ja vastustamaan Maduron "vallankaappausta". Venezuelan oppositio
pitävää ehdotusta huijauksena, jonka tavoite on pönkittää presidentin valtaa ja hajottaa virallisilla vaaleilla
valittu parlamentti. Uudistus opposition mukaan myöskään paranna maan taloudellista tilannetta.
Myös kumppanikirkkomme kotikaupungissa Valenciassa on ollut rajuja mielenosoituksia. Venezuelan
kirkon piispan Gerardo A. Handsin mukaan mellakat ovat vaikuttaneet myös kirkon työhön sekä poikakodin
toimintaa. Kirkon toimistot ovat olleet suljettuina ennen vaaleja ja mellakkapoliisin käyttämä kaasu on
tunkeutunut poikakodin tiloihin ja kirkon tiloihin.
Perustuslakiuudistuksen vastaiset mielenosoitukset ja mellakat alkoivat huhtikuussa. Mellakoissa on kuollut
tähän mennessä 121 ihmistä.
Kolumbiassa taas jatkuu rauhanrakentaminen. Entinen sissijärjestö FARC luopui totaalisesti aseista
27.6.2017 ja syyskuussa 2017 entisestä sissijärjestöstä FARCista tulee virallinen poliittinen puolue. Vaikka
Kolumbian pyrkimykset kestävään rauhanrakentamiseen ovat olemassa, maan kahtiajakautunut poliittinen
ilmapiiri vaikeuttaa todellisen rauhan saavuttamista. Tärkeitä
kysymyksiä kestävän rauhan saavuttamiseksi ovat anteeksianto,
sotarikollisten rankaisu ja taloudellisen epätasa-arvon kitkeminen mm.
maauudistuksen avulla sekä maaseudun kehittämisohjelmilla.

Psykososiaalisen tuen koulutuksessa
annettiin työkaluja yhteisöissä tehtävää
rauhankasvatusta varten.

Yksi Lähetysseuran lippulaivoista tulevina vuosina onnkin
psykososiaalisen tuen antaminen konfliktialueilla. Lähetysseura
kartoittaa tänä vuonna konfliktialueiden tilannetta sekä psykososiaalisen
tuen tarvetta eripuolilla maailmaa. Yksi kartoituskohteista on Kolumbia,
jossa tehtiin kesäkuussa haastattelututkimus psykososiaalisen tuen
tarpeesta konfliktin jälkeisessä yhteiskunnassa. Haastattelututkimukseen
osallistui useita valtionvirastoja, kansalaisjärjestöjä sekä kirkollisia
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toimijoita. Tutkimuksen lisäksi Bogotassa järjestettiin psykososiaalisen tuen koulutus Lähetysseuran
kumppanijärjestöille. Koulutukseen osallistui 24 kumppanijärjestöjen edustajaa mm. Luterilaisesta
maailmanliitosta, Kolumbian ja Venezuelan evankelis-luterilaisista kirkoista, paikallisista
kansalaisjärjestöistä Araucan ja Chocon maakunnista sekä Kolumbian katolisesta kirkosta.
Bolivian kirkko taas on saanut suuria rakenteellisia uudistuksia aikaan, kun
kirkolliskokous päätti toukokuussa, että viranhaltijat valitaan jatkossa
normaalin hakuprosessin, eikä vaalien kautta. Kesäkuussa kirkolle
valittiinkin kolme uutta viranhaltijaa: kehitysosaston päälliköksi valittiin
Franklin Gutierrez, koulutusosaston päälliköksi Francisco Quispe ja
evakeliomisosaston päälliköksi Abdon Condori. Myös Lähetysseuran
kummiohjelmalle valittiin uusi koordinaattori.
Bolivian kirkko on saanut uusia
osastojen päälliköitä. Kuvassa vas.
Riikka Leskinen, piispa Emilio Aslla,
kehitysosaston päällikkö Franklin
Gutierres, Arja Koskinen sekä
koulutusosaston päällikkö Fransisco
Quispe.

Vierailimme Arja Koskisen kanssa toukokuussa
myös Cobijan seurakunnassa, Bolivian
Amazonasilla. Cobijan seurakunta tekee työtä
erityisesti lasten ja nuorten parissa antaen
tukiopetusta sekä järjestämällä vapaa-ajan toimintaa
syrjäytymisvaarassa oleville lapsille ja nuorille.
Lapsille annetaan seurakuntakeskuksessa myös
välipala, usein heidän ainoa ruokansa päivässä. Lähetysseura tukee tätä toimintaa.
Latinalaisen Amerikan suurimpia ongelmia ovat sosiaalinen epätasa-arvo, korruptio
ja eriarvoisuus. Lähetysseuran työ oikeudenmukaisemman ja tasa-arvoisemman
maailman puolesta on näille maille elintärkeää.
Toivotan teille kaikille sisarille ja veljille Kristuksessa ihanaa loppukesää ja Jumalan
siunausta ja kiitän teitä antamastanne tuesta Lähetysseuran työlle.
Riikka Leskinen

Cobijan seurakunnassa
syrjäytymisvaarassa oleville
lapsille tarjotaan Lähetysseuran
tuella tukiopetusta sekä vapaaajantoimintaa.

Riikka Leskinen

Toivo. Yhteistyö. Muutos.

Olen 45 vuotias Viestintätieteiden
maisteri. Olen asunut aiemmin
Saksassa, El Salvadorissa ja
Argentiinassa ja työskennellyt mm.
Raision seurakunnassa. Tällä hetkellä
toimin kirkollisen työn koordinaattorina
Latinalaisessa Amerikassa. Vastuullani
ovat Kolumbian, Bolivian ja Venezuelan
kirkolliset hankkeet.

Kristillinen sanoma toivosta,
uskosta ja
lähimmäisenrakkaudesta on ollut
työmme lähtökohta jo lähes 160
vuotta. Tule mukaan rakentamaan
oikeudenmukaista ja inhimillistä
maailmaa.

Rukousaiheet: Rauhaa Kolumbiaan
ja Venezuelaan. Toivoa toivottomille.
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