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Här kan ni läsa kort om varje projekt och hur deras vardag ser ut nu i och med Covid-19.
Lettland
Hoppets stjärnas familjeprojekt i Balvi är till för att stöda utsatta barnfamiljer som är i stort behov av hjälp. Arbetet
sker i samarbete med lokala sociala myndigheter eftersom dessa känner till familjernas situation och behov.
I Lettland har man haft lite hårdare restriktioner än hos oss, t.ex. man har bara fått träffas två personer åt gången.
Lettland stängde skolorna nästan samtidigt som Finland och situationen har varit liknande med distansstudier. När
skolorna stängde skapade detta problem för många familjer. Datorer saknades och matkostnaderna blev högre när
barnen nu dessutom behövde få lunch hemma. När det stod klart att vi inte kunde leverera morsdagspaketen beslöts
att vi istället hjälper till med extra mathjälp i form av köpkort. När restriktionerna lättade delades köpkorten ut och vi
är glada att meddela att alla familjer vi hjälper i Lettland har fått extra mathjälp.
Litauen
I Zarazai i Litauen är Familjecentret vårt projekt. Unga och utbildade personer
flyttar bort och kvar lämnar ensamstående mammor, fattiga barnfamiljer,
åldringar och funktionshindrade. Tanken med familjecentret är att erbjuda
utsatta barnfamiljer stöd och utbildning. Detta innebär möten med andra
familjer i samma livssituation samt möten med professionella socialarbetare
och en psykolog.
Situationen i Litauen har varit likadan som i Lettland med hårda restriktioner
och karantän mellan 16.3-31.5. Familjecentret blev tvungen att stänga och
alla aktiviteter för familjerna upphörde. Man har istället ordnat individuellt
stöd och har hållit kontakten med de behövande via telefon och mejl.
Familjecentret har även bistått med ansiktsmasker och andra
nödvändigheter. Familjerna i Zarazai har också fått extra mathjälp. Olga som
är vår kontaktperson och jobbar på familjecentret har varit mycket hjälpsam
och sett till att hjälpen kommit fram till de behövande.
Haiti
Byn Bois Negresse ligger uppe i bergen ca tre timmars bilväg österut från Haitis huvudstad Port-au-Prince. På denna
avlägsna plats har Hoppets stjärna drivit en skola sedan 1989. Föräldrarna till de barn vi stödjer arbetar vanligen som
jordbrukare och familjerna bor oftast i plåtskjul utan rinnande vatten. De försöker samla in regnvatten och för att
hämta rent vatten har de flesta mellan 1-2 timmars gångväg.
Även skolan på Haiti har varit stängd pga Covid-19. Tack
vare att skolan är långt uppe i bergen är de delvis
skyddade men om/när viruset når dem kan följderna bli
katastrofala, då sjukvård saknas. Våra samarbetspartners
på Haiti har talat med familjerna om vikten av god hygien
för att hindra att smittan sprids samt delat ut kanistrar
med tappkran och tvålar. När skolorna var stängda gick
barnen miste om den viktiga skollunchen och för att hjälpa
dem har matpaket delats ut till familjerna. Matpaketen
bestod endast av en säck med ris och olja. Detta har
barnen själva hämtat från skolan och de barn som inte
orkat bära själv har haft med en förälder. Bilden bredvid
är från utdelningstillfället i Bois Negresse i maj.

Indien
Vårt hjälparbete bedrivs i olika slumområden, s.k. ”bastis” i och omkring Mumbai. Fokus är att hjälpa flickor från fattiga
förhållanden att få en utbildning och på så sätt skapa en möjlighet till en bättre framtid. I en basti bor hundratusentals
människor hopträngda på ett litet område där rinnande vatten och avlopp saknas. Människor bor i hus som de byggt,
oftast illegalt, av material som råkat finnas tillgängligt.
I Indien har också skolorna varit stängda. Flickorna fick hem häften och pennor
så de kunde göra mindre skol-uppgifter. En uppgift var att skriva dagbok om sina
upplevelser för att lättare kunna hantera situationen att vara instängd. Man
uppmuntrade även flickorna att ägna sig åt kreativa sysselsättningar som konst,
hantverk eller att skriva dikter.
För att förhindra att Covid-19 sprids mellan de olika slumområden fick ingen
komma in eller lämna sitt basti. Våra samarbetspartners engagerade då de äldre
flickorna som fick ta mera ansvar och hjälpa till med distribution av matpaket
och hygienartiklar. Flickorna lyckades riktigt bra med sina uppgifter och deras
självförtroende växte i takt med det ökade ansvaret.
I Indien uppstod bekymmer när flickornas föräldrar förlorade sina jobb, speciellt
de som hade dagslön drabbades hårt. På grund av detta valde en del familjer att
sända hem sina flickor till sina ursprungliga hemorter. Våra samarbetspartners
har jobbat hårt för att övertala föräldrarna att låta flickorna stanna. Blir flickorna
hemskickade så får de inte längre gå i skola och deras framtidsutsikter blir genast mycket dystrare.
Argentina
1200 km norr om Argentinas huvudstad hittar vi vårt projekt i den lilla förorten Nalá. Vi arbetar huvudsakligen med
minoritetsgruppen Toba, en av Argentinas ursprungsbefolkningsgrupper. Endast 3 % av toba-indianerna har fast
arbete så de flesta hankar sig fram med tillfälliga ströjobb och säsongsarbeten.
Familjerna bor ofta i hus byggda av tegelsten, cement och presenningar.
När karantänen infördes i Argentina stängdes skolorna och alla aktiviteter
avslutades. Detta ledde till att man inte kunde distribuera mat som vanligt. De
har också haft hårdare restriktioner än vi i Finland. Bl.a. har myndigheterna
krävt ett speciellt körtillstånd för att få åka bil och utan detta kunde polisen
beslagta bilen. Efter kl 21.00 fick ingen vistas på gatan och den som bröt mot
detta kunde bli arresterad. Vår samarbetspartner David fick ett körtillstånd,
vilket gjorde att han kunde nå familjerna med brådskande behov.
Ett bekymmer i Argentina är att många av våra fadderbarn bor med sina moroch farföräldrar i stora familjer, vilket ökar risken för smittspridning. David
berättade även att många av ursprungsbefolkningen har tidigare varit
drabbade av tuberkulos, vilket har orsakat att många har problem med
lungorna. På grund av detta är det extra viktigt att toba-indianerna tar hand
som sig och håller sig isolerade. För att minimera smittspridningen har
familjerna fått rengöringsprodukter som blekmedel och tvål.

I skrivande stund har inga barn eller familjer i våra projekt drabbats av Covid-19 och vi hoppas och önskar att det ska
förbli så. På vissa ställen finns det inte ens sjukvård och där det finns, så är den långt ifrån den standard vi har i Finland.
Ta hand om er!
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