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BONJOUR!
Tervehdys keväisestä Marseillesta sekä yllä olevien kuvien myötä tänään järjestetyltä kristittyjen ja
muslimien yhteiseltä piknikiltä! Pöydät notkuivat herkkuja ja tungosta riitti pöytien ympärillä. Aloite
yhteisen tapaamisen järjestämiseen tuli Marseillen pohjoiskortteleiden naisten sekä imaamien ja katolisten
pappien uskontodialogiryhmiltä. Marhaban oli mukana tapahtuman järjestelytoimikunnassa ja viisi
toiminnassamme mukana olevaa perhettä osallistui iltapäivään. Ensimmäistä kertaa kristittyjen ja
muslimiyhdistysten väki kokoontui virallisesti yhteiseen tilaisuuteen. Piknikin jälkeen lapsille ja nuorille oli
omaa ohjelmaa; pelejä ja leikkejä, joiden myötä he pohtivat nuorten maailmassa vallitsevia ennakkoluuloja
ja niiden murtamista. Pienimmät lapset maalasivat lakanoihin partiolaisten johdolla upean freskon, josta
osa näkyy kuvassa. Kohtaamisen tarkoituksena oli tutustua eri tavalla uskoviin ja kuulla eri tahojen
kertomuksia siitä, miten heidän toimintansa edistää tässä kaupungissa uskontodialogia sekä rauhan että
laupeuden toteutumista kristittyjen ja muslimien välillä. Kerroin Marhabanin toiminnasta vapaehtoisemme
Hassanian kanssa. Pienissä ryhmissä keskusteltiin vielä päivän teemasta sekä pohdittiin sitä lyhyiden
raamatun- ja koraaninlauseiden pohjalta. Vauhdikas päivämme päättyi viikunapuuhun ripustamiimme
rauhan viesteihin sekä kristittyjen Isä meidän rukoukseen että muslimien Avauksen suuraan.
Välähdyksiä Marhabanin kevään toiminnasta
Marhaban-keskuksella on menossa varsinainen muutosten kevät, sillä keskuksen johtaja, Mélanie, jäi
äitiyslomalle toukokuun alussa ja uusi osa-aikainen työntekijämme, Prisca, aloitti työnsä huhtikuussa. Olen
nyt vastuussa keskuksen toiminnasta Mélanien poissa ollessa, mutta muuten jaamme Myriamin, Priscan ja
vapaehtoisten vastuunkantajien kanssa keskuksen töitä syksyyn saakka.
Olin Mélanien kanssa huhtikuun alussa Ranskan länsirannikolla sijaitsevassa protestanttien historian
kannalta merkittävässä pikkukaupungissa, La Rochellessa, protestanttisen federaation solidaarisuuspäivillä
kuulemassa, miltä pakolaisasiat näyttävät valtakunnallisesta näkökulmasta. Oli mielenkiintoista kuulla
asiantuntevia luentoja sekä osallistua työskentelyihin, joissa jaettiin paikallisten toimijoiden kokemuksia
pakolaisten vastaanottamisesta eri puolilta Ranskaa. Pakolaiskeskustelu jatkuu edelleen myös Marseillessa,
ja monet seurakuntien jäsenet ovat ottaneet yhteyttä kysellen, mitä he voisivat tehdä pakolaisten hyväksi.
Toiset lähettävät kohtaamiaan pakolaisia ilmoittautumaan Marhabanin ranskan kielikouluun. Valitettavasti
ryhmämme ovat aivan täynnä, emmekä voi ottaa uusia opiskelijoita ennen syyskuuta. Vaikka Euroopan

unionin ja paikallisten viranomaisten taholta Syyriasta ja Irakista tulevien pakolaisten vastaanottaminen on
nyt katkolla, paikallisten ihmisten auttamishalu on kuitenkin korkealla.
Protestanttien pappeinkokous teki myös aloitteen ja järjesti pääsiäisen aikaan kaksi hienoa konserttia,
joiden tuotto tuli Marhabanin ja naisten asuntolan, Jane Pannier'n, pakolaisten hyväksi tekemälle työlle.
Marhabanin toiminta ja esimerkki kiinnostavat entistä enemmän, ja meitä kutsutaan jatkuvasti mukaan
erilaisiin tapahtumiin. Sunnuntaina 22.5. Marhaban on mukana katolisen hiippakunnan järjestämässä
ekumeenisessa Forum de la Miséricorde -tapahtumassa. Marseillessa diakoniatyötä tekevät katoliset,
ortodoksiset ja protestanttiset järjestöt "asiakkaineen" on kutsuttu viettämään juhlaa, aterioimaan yhdessä
sekä esittelemään toimintaansa että tutustumaan siihen mitä toiset tekevät. Verkostoituminen on todella
päivän sana: Mutta miksi moni yhä kuitenkin puurtaa sinnikkäästi yksin omassa nurkassaan, kun voisi tehdä
hedelmällistä yhteistyötä toisten kanssa? Siinä on vielä paljon opittavaa.
Myös monet paikallisseurakunnat pyytävät Marhabanin tiimin jäseniä puhumaan pakolaisten
vastaanottamisesta. Sunnuntaina 29.5. olemme menossa La Ciotat'n protestanttiseen seurakuntaan.
Saarnaan jumalanpalveluksessa, jonka jälkeiselle lounaalle on kutsuttu mukaan pakolaisperheitä jakamaan
kokemuksiaan. Maaliskuussa olimme myös mukana muiden yhdistysten kanssa protestanttisen MarseilleProvencen seurakunnan ihmisoikeuspäivässä esittelemässä Marhabanin toimintaa.
Muslimien paastokuukausi ramadan alkaa tänä vuonna 7.kesäkuuta. Keskuksen kevätkauden toiminnan
päättävät juhlat ja perheretki järjestetään juuri ennen sitä, niin että kaikki voivat osallistua. Erittäin suositut
ranskan ja englannin kieliryhmät jatkuvat ramadan-kuukaudesta huolimatta kesäkuun loppupuolelle saakka
vapaaehtoispohjalta eli ne jotka haluavat tulla oppitunneille, ovat tervetulleita, mutta todistukset jaetaan jo
1.6. juhlassa.
Koululaisten tukiopetus jatkuu tiistaisin toukokuun loppuun asti. Järjestämme ensi keskiviikkona 11.5.
tukiopetuksen ja lastenkerhon porukan kanssa lukukauden kohokohdan, veneretken Pastrén puistoon,
jossa lapset pääsevät testaaman taitojaan kiipeilyradalla.

Lukutaitoryhmän ja koululaisten tukiopetuksen kuvat Lynne Glass

Yhteiskunnallisia kuulumisia
Viikko sitten lähdin keskukselta ekumeenisen komitean kokoukseen kävellen, sillä lakon vuoksi bussit eivät
kulkeneet lainkaan, metroja ja raitiovaunuja oli liikkeellä vain noin joka neljäs. Kävellessäni huomasin, että
koko päivän keskustassa jatkuneet mielenosoitukset olivat juuri päättyneet, kun astelin lasimurskan seassa
ja kaadettuja jätesäiliöitä sekä niistä jalkakäytäville tyhjennettyjä roskia väistellen. Oli aika masentavaa
katsella mielenosoituksen rumia jälkiä.
Kansalliskokouksen käsittelyssä parhaillaan oleva ehdotus uudeksi työlaiksi on aiheuttanut lakkoaallon ja
saanut varsinkin nuoret osoittamaan mieltään. On hienoa, että nuoret ovat kiinnostuneita vaikuttamaan
tulevaisuuteensa, mutta ikävä ilmiö on kuitenkin rauhanomaisten mielenosoitusten sekaan tunkeutuvat
"hajottajat", joiden tavoitteena on häiritä mielenosoitusta, aiheuttaa mahdollisimman paljon vahinkoa ja
provosoida virkavaltaa.
Maaliskuun lopulla syntynyt rauhanomainen "Nuit debout" -liike on levinnyt Pariisista myös Ranskan
muihin kaupunkeihin, tiistai-iltana kotiin kävellessäni huomasin pienen "Nuit debout" -joukon myös
Marseillen keskustassa. Liikkeen manifestin mukaisesti politiikka on kaikkien asia, ei vain poliitikkojen.
Kansalaisia kutsutaankin ottamaan haltuunsa julkinen tila ja käyttämään sananvapauttaan.
Marraskuun terrori-iskujen jälkeen julistettu yhteiskunnallinen hätätila jatkuu Ranskassa 26. toukokuuta
saakka, mutta todennäköisesti hallitus tulee pidentämään sitä ainakin Euro 2016 -jalkapalloturnauksen
ajaksi. Kymmenessä kaupungissa pelattava turnaus alkaa 10.6. ja kestää kuukauden. Hallituksen tiedottaja
totesi jo maaliskuussa, että hätätila ei voi olla pysyvää, mutta sen tarkoituksena on kansalaisten
turvallisuuden takaaminen. Viranomaiset näyttävät pelkäävän tulevaa kesää erilaisine
joukkotapahtumineen, sillä terrorismin uhka on yhä korkea.

Kaikista uhkakuvista ja peloista huolimatta Helatorstain korotettu Herra täyttäköön meidät lupauksensa
mukaisesti Helluntain Hengellä, rohkaiskoon ja muistuttakoon meitä kristityn kutsumuksestamme "te olette
minun todistajiani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka". (Apt. 1:8)
Toivon sinulle siunattua kesää!
Rukousterveisin,
Riitta
Ojenna auttava kätesi osoitteessa toivoa.fi
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