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Olapa oibor inkera
Lapset ovat kirkas kuutamo

Kuva Anna-Riitta Holmström

Kuva Marjatta Kosonen
Maasait käyttävät sanonnassaan lapsista kielikuvana
kuutamoa. Me täällä maasaiden kanssa työtä
tehdessämme koemme, että lasten tilanne on nyt
auringon nousua.
Esikoulutyötä on tehty nyt kolmen vuoden ajan. Opettajia
on koulutettu ja kouluja perustettu. Se on ollut toinen
kahdesta ohjelmasta, joita minä, Anna-Riitta olen
kehittänyt. Tämän vuoden alussa, kun olen keskittynyt
pelkästään esikouluhankkeeseen, huomaan, että,
hyvänen aika: kouluja on yli kolmekymmentä ja niissä
lapsia yli tuhatkaksisataa!
Esikoulutyöllekin perustettiin nyt koko alueelta koottu
virallinen esikoulukomitea. Tähän asti suunnittelua on
tehnyt pieni työryhmä. Komiteaan saimme mukaan
tärkeimmät perinteiset maasaijohtajat, saman verran
johtajanaisia alueen eri kylistä, sekä joitakin
asiantuntijoita ´viran puolesta´.

Tammikuussa pidetty maasaijohtajien seminaari
vaikuttaa olleen käänteentekevä tilaisuus. Tällä
kertaa päätettiin, että kouluttajiksi kutsutaan vain
maasaita. Saimmekin hyvän joukon.
Maasaikulttuurista ja sen säilyttämisestä opetti
Adam ole Marabu, joka on kansainvälisesti
tunnettu maasaiasiantuntija. Christopher ole Tisho,
erityisopettaja esitteli maasaikielisen esiopetuksen
ja sen tulokset. Maasaijuristi Naramatisho esitteli
kansainvälisiä lastenoikeussopimuksia ja Tansanian
lasten lain. Sairaanhoitaja-kätilö Rebecca Timothy
kertoi allueen pahenevasta HIV-Aids tilanteesta ja
tyttöjen ympärileikkauksen vahingollisuudesta.
Seminaarissa vieraili myös Keniasta maasaipiispa
John ole Kisipan, joka kertoi maasaiden tilanteesta
Keniassa.
Maasaiden keskuudesta löytynyt vahva pätevyys ja
osaaminen ilmeisesti vakuuttivat maasaijohtajat
koulutuksen tuomista mahdollisuuksista
maasaiyhteisölle. He päättivät yksimielisesti tukea
ja valvoa esikoulujen toimintaa maasaialueella.

Esikoulukomitean ensimmäisessä virallisessa kokouksessa
johtajien kanssa keskustellessa kävi ilmi, että kun tälle
vuodelle ilmoitetut uudet esikoulut ovat aloittaneet
toimintansa, esikouluverkosto kattaa kaikki alueen
maasaikylät. Jokaisella maasailapsella on siis
mahdollisuus äidinkieliseen esiopetukseen. Tästä olemme
onnellisia.
Maasaijohtajia olemme koko ajan kutsuneet mukaan
koulutuksiin, mutta viime vuoden aikana koulutuksia tuli
useampia. Ihmisoikeuksista ja erityisesti lasten
oikeuksista tuli useampaan kertaan, useammalla suulla
tiedotusta koko laiguenaniryhmälle.( Laiguenanit ovat
maasaiden perinteisiä johtajia.) Sen seurauksena
näemme suuren muutoksen. Koulutuksen tärkeys on nyt
ymmärretty. Laiguenanit keskenään perustivat
koulutuksesta vastaavan ryhmän. He haluavat nyt
mukaan kiertämään kylillä ja kaikissa esikouluissa. On
tapahtunut todella suuri muutos.

Seminaarin osanottajat yhteiskuvassa, maasaipiispat edessä keskellä Kuva Oskari Holmström

.
Pian seminaarin jälkeen osa laiguenaneista
kokoontui esikoulukomitean kokoukseen. Siellä
jälleen otettiin puheeksi tyttöjen ympärileikkaukset
ja sen vahingollisuus koko maasaiyhteisölle.
Laiguenanien ympärileikkausta vastustava mieli oli
niin vahvistunut, että he ilmoittivat, että
ympärilekkausten on nyt loputtava. He pyysivät
auttamaan järjestämään kokous, johon kutsutaan
jokaisesta maasaikylästä kaksi naisten edustajaa.
Piispamme yhtyi tuohon pyyntöön hiippakunnan
puolesta. Nyt tuota kokousta suunnitellaan.

Meidän yliopisto
Pappien ja evankelistojen seminaareissa on alettu
valmistautumaan uskonpuhdistuksen
juhlavuoteen. Kun aloimme käsitellä kirkkomme
historiaa ja oppia, yksi vanhemmista papeista
sanoi:”Nyt opiskellaan niinkuin yliopistossa!”
Tämän jälkeen he ovat kutsuneet seminaareja
Meidän Yliopistoksi.
Työntekijät ovat todenneet, että on nyt paljon
helpompi toimittaa jumalanpalveluksia ja
seurakunnista tulee terveisiä ja kiitoksia hyvin
järjestetyistä jumalanpalveluksista ja uutta sisältöä
saaneista saarnoista. Seminaareissa keskustellaan
todella vilkkaasti ja suunnitellaan saarnojen
sisältöä.

PS -28.3.2015
Ympärileikkausten lopettamista koskeva kokous
saatiin järjestettyä ja pidettyä. Morogoroon
kokoontui noin kahdeksankymmenen hengen
joukko, joista 67 naista eri puolilta laajaa
Morogoron hiippakuntaa.
Koko päivän kestäneessä kokouksessa tehtiin
yksimielinen päätös, että ympärileikkausten on nyt
loputtava. Maasaijohtajat ja naiset tekivät myös
suunnitelman, miten he yhdessä vievät tämän
päätöksen tiedoksi kyliin. Lisäksi sovittiin vielä
seurantajärjestelmästä, johon osallistuvat niin
perinteiset johtajat, valtion virkailijat ja
seurakuntien työntekijät. Tärkeä merkitys on nyt
jokaisessa seurakunnassa olevalla äidinkielisellä
esikoululla. Sen kautta päästään seuraamaan
jokaisen lapsen turvallisuutta.
Yli neljän vuoden aikana luotu yhteys ja luottamus
on nyt tuottanut historiallisen tuloksen. Taas
kerran maasait osoittivat päättäväisyytensä ja
kykynsä ryhtyä toimimaan. On ollut iso etuoikeus
olla osana toteuttamassa tätä suurta muutosta.
Morogoron alueella tapahtuneet maasaiden
ihmisoikeusloukkaukset ovat lisääntyneet ja tulleet
kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen huomion
kohteeksi. Tämä nyt tehty päätös tyttöjen
ympärileikkausten lopettamisesta osoittaa
maasaiden kyvyn muutokseen. Se myös vahvistaa
heidän asemaansa näiden ihmisoikeusloukkausten
torjunnassa. Kiitos tämän työn tukijoille. Olette
tehneet mahdolliseksi tämän ison muutoksen.

Meidän yliopisto koolla Kilosan kirkossa.
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