Uutiskirje 1/2018
Hyvää kevättä!
Tämän vuoden ensimmäinen uutiskirje tulee jälleennäkemisen odotuksessa, sillä
kotimaanjaksoni alkaa jo tässä kuussa. Alkuvuoteen mahtui raportointia ja pitkä
yhdistetty Kolumbian ja Bolivian matka. Uudet hankkeet ovat vihdoin alkamassa!
Kirjoitan tätä kirjettä huhtikuun ensimmäisellä viikolla vilkuillen kalenteria hieman ylikierroksilla, sillä
Suomeen lähtöön on enää 16 päivää ja työlista edelleen huikean pitkä! Ensimmäinen kenttätyösopimukseni
on nimittäin päättymässä tämän kuun lopussa ja sen jälkeen on vuorossa kotimaanjakso. Suomen-jaksoa
tulee peräti elokuun puoliväliin asti, sillä siihen sisältyvät myös seurakuntavierailut ja kesälomaa. Siksi
elänkin tässä jälleennäkemisen odotuksessa – sekä oman perheen, ystävien ja Helsingin työtoverien että
myös teidän seurakuntalaisten näkemistä odottaen. Suurin osa seurakuntavierailuista onkin jo toukokuussa
eli pian nähdään!
Mitä kuuluu Kolumbian rauhalle?
Tammikuu meni tiiviisti vuosiraportoinnin merkeissä, mutta sitten
helmikuussa pääsin lähtemään kolmen viikon seurantamatkalle.
Ensimmäinen etappi oli Kolumbia ja siellä Luterilaisen
maailmanliiton maaohjelma. LMLläiset tekevät aivan mahtavaa
työtä todella haastavissa ja vaarallisissa olosuhteissa, sillä
Kolumbian hallituksen ja Farc-sissijärjestön solmimasta
rauhansopimuksesta huolimatta väkivalta, kylänjohtajien murhat,
kyläläisten uhkailut ja kaikkinainen laiton kaivos- ja
Atrato-joki Chocossa

huumetoiminta jatkuu. Toinen sissijärjestö ELN ei suinkaan ole laskenut aseitaan ja puolisotilaalliset joukot
ovat levittäytyneet nyt niille alueille, joilta Farc on vetäytynyt. Kyläläiset hakevat turvaa LML:n väeltä, sillä
he ovat lähes ainoat kansainväliset silmät ja korvat toiminta-alueillamme Chocossa ja Araucassa. Nyt vielä
Venezuelan syvän poliittisen, sosiaalisen ja taloudellisen kriisin seurauksena Kolumbiaan on hakeutunut
lähes 2 miljoonaa venezuelalaista pakolaista – heistä epävirallisen tiedon mukaan noin puolet lapsia! Tilanne
on aivan hallitsematon, ihmisiä tulee lisää rajan yli kävellen päivittäin, sillä Venezuelassa ei ole enää
elinmahdollisuuksia. Kolumbiassa on nyt valitettavasti noussut vierasviha heitä kohtaan ja esimerkiksi
sairaalat eivät ota heitä aina vastaan. Arauca on Venezuelan rajakunta ja siellä tilanne on räjähtämässä käsiin.
Yritämme saada sinne lisätukea niin pian kuin mahdollista, sillä siellä on tapahtumassa humanitäärinen
katastrofi aivan silmiemme alla.
Matkalla oli mukana myös Helsingin kollegani Leena, jonka kanssa pääsimme vallan korkeaan seuraan
Chocon-vierailulle. Nimittäin EU:n erityislähettiläs Kolumbian rauhaa varten sekä EU:n maadelegaation
päällikkö ja neljän suurlähetystön edustajat olivat päättäneet vierailla Chocossa juuri samaan aikaan kuin me,
joten pääsimme heidän peesiinsä. Tiivis ohjelma, paljon kokouksia ja tapaamisia, joissa alueen väestö sai
tuoda julki vaikean tilanteensa sodan ja väkivallan jaloissa ja rauhanprosessin vaiheilta. Mieleen jäi ehkä
parhaiten jokimatkamme Rio Atratolle: se on yksi Chocon tärkeimmistä vesiväylistä ja aivan välttämätön sen
asukkaille sekä tavaran että ihmisten kuljetuksessa, ruoan tuottajana sekä kalastuksen että jokirantojen
maanviljelyn kautta ja ylipäänsä majesteetillisena ja kauniina luonnon ihmeenä. Tämä ihme on kuitenkin
pilattu ja saastutettu, joessa kaivavat laittomat kullankaivuukoneet syytävät elohopeaa ja muita myrkkyjä
suoraan veteen, ihmiset sairastuvat, kalat kuolevat ja rantojen maaperässä ei enää voi kasvattaa ruokaa.
Mutta näimme myös suuren ilonpilkahduksen: viime vuoden lopulla hyväksyttiin laki, jonka mukaan Atratojoki on OIKEUDENHALTIJA aivan ihmisten tapaan, sillä on oikeus elämään ja suojeluun! Laki määrää
myös ns. suojelijatiimien perustamisen. Tapasimme matkan aikana joukon näitä jokisuojelijoita – ja
hämmästyimme ja vaikutuimme: nuoria tyttöjä ja poikia, useimmat vielä koulussa, täynnä intoa ja
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motivaatiota, mutta ei mitään muuta varustusta kuin logolla varustettu t-paita. Ei yhtään rahaa mihinkään
aktiviteetteihin, ei työkaluihin. Toiminta on kaiken lisäksi vaarallista, sillä laittomilla kullankaivuujoukoilla
on aseistetut vartijat jotka eivät kaihda keinoja. Siitä huolimatta he olivat jo järjestäneet joen ja jokirannan
puhdistustalkoita ja suunnittelivat mitä tekevät seuraavaksi ja kenen viranomaisen kanssa menisivät
puhumaan ja mihin pääsisivät tekemään vaikuttamistyötä. Näillä hennoilla hartioilla lepää Atrato-joen
tulevaisuus..

Nuoret jokisuojelijat

LML:n hankkeen toimijoita Chocossa

Laitonta kullankaivuuta Atrato-joella

Naistenpäivänä Kolumbian lut.kirkossa Medellinissä

Bolivian uudet hankkeet alkamassa
Boliviassa ei sitten muuta ehtinytkään kuin istua Bolivian kirkon ja Cepromin-järjestön päätoimistoissa
viilaamassa vuosisuunnitelmia ja –budjetteja, jotta saadaan uudetkin hankkeet alkamaan jo pyörivien lisäksi.
Siellä työntekijät yrittävät parhaansa, että saisivat kaikki lomakkeet kunnialla täytettyä ja pääsisivät sen
jälkeen varsinaiseen toimintaan. Kirkon hankkeessa tullaan siis jatkamaan naisten vahvistamista
(käsityökauppa ym.), kasvihuoneiden sijaan tullaan perustamaan ns. keyhole gardeneita
(”avaimenreikäpuutarhoja”) – saatte vielä ihmetellä vähän aikaa mitä ne ovat, mutta pian tiedätte – ja
jatkamaan vesijärjestelmien rakentamista kuivimpien alueiden kyliin. Perästä kuuluu!
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Kiitos
Jätän sanat sikseen ja jään odottamaan tapaamisiamme! Sydämellinen kiitos jälleen kerran tuestanne ja
kaikista rukouksistanne, jotka kantavat täällä kaukana ja kauas. Olette elävä todistus
lähimmäisenrakkaudesta.

Arja Koskinen
Olen toiminut Latinalaisen Amerikan
aluepäällikkönä vuodesta 2014.
Kotipaikkani on Nicaragua, josta käsin
hoidan työtämme Boliviassa, Kolumbiassa
ja Venezuelassa alkuperäiskansojen,
etnisten vähemmistöjen ja muiden
haavoittuvien väestöjen parissa.
Rukousaiheet: Voimaa ja suojelua
nuorille jokisuojelijoille!

Toivo. Yhteistyö. Muutos.
Kristillinen sanoma toivosta, uskosta ja
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mukaan rakentamaan oikeudenmukaista
ja inhimillistä maailmaa.
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