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Koronan lieveilmiöitä
”En osaa nukkua sillä muutaman päivän kuluttua riisivarastomme on tyhjä
eikä meillä ole rahaa jäljellä. Syömme vähemmän ja säästämme ruokaa
useammalle päivälle”, Sum, 43, kambodzalainen perheenäiti.
Kolmasosa aasialaisista talouksista on joko vähentänyt aterioidensa kokoa
tai harventanut syömistään. Vanhemmat säästävät ruokaansa niin että se
paremmin riittää lapsille.
World Vision äskettäin julkaisi raportin koronan vaikutuksesta aasialaisiin
lapsiperheisiin 13 maassa (Unmasking the impact of COVID-19 on Asia’s
most vulnerable children, 2020). Tietoa kerättiin sekä lapsilta että
vanhemmilta. Koronalla on monenlaisia vaikutuksia perheiden elämään.
Vanhempien työttömyydestä seuraa taloudellisia vaikeuksia ja puolisoiden
välistä kinastelua. Lapset kärsivät riitaisasta kodin ilmapiiristä ja huonosta
fyysisestä ja henkisestä kohtelusta, ravintotiheän ruuan puutteesta,
koulunkäynnin keskeytyksistä, terveyden ja hygienian laiminlyömisestä.
Raportti suosittelee 1) Aasian maiden hallituksia panostamaan lasten
hyvinvointiin (ravinto, puhtaus, koulutus, rakkaus) ja 2) kansainvälisiä
avustustoimintaa keskittymään kotitalouksien resilienssiin ja antamaan
psykososiaalista tukea.
Koronasta tiedottamisen suhteen taloudet ovat tyytyväisiä. Valtaosa, 73%
on saanut tietoa joko television tai radion kautta, 47% jonkun ihmisen kautta
ja 39% sosiaalisen median kautta. Raportti suosittelee että varsinkin
uskonnollisilla johtajilla on tärkeä asema herkästi haavoittuvien perheiden
auttamisessa. He voivat tukea myönteistä vanhemmuutta, joka tukee lapsen
kehitystä.

Raporttia lukiessani entistä kirkkaammin ajattelin kristillisen perhetyön
merkitystä Aasiassa. Sansan tukema Pastori Keon ja puolisonsa
Makaran toteuttamat ’Perheen parhaaksi’ -mediasisällöt ja -seminaarit
auttavat kambodzalaisia aviopareja kuuntelemaan toisiaan ja
keskustelemaan toistensa kanssa. Monet kristityt puolisot haluavat olla
hyvinä malleina muille, sekä kirkkojensa jäsenille että buddhalaisille
naapureilleen. ’Perheen parhaaksi’ auttaa perheitä myös kasvattamaan
lapsiaan ja suunnittelemaan talouttaan, jopa säästämään rahaa.
Useat seurakuntien johtajat kuuntelevat perheopetusta radiosta ja käyvät
seminaarissa, jotta voivat opettaa seurakuntalaisilleen perhe-elämän
taitoja.
Mikä hienointa, myös buddhalaiset ja muslimit käyvät seminaareissa
ja/tai kuuntelevat mediasisältöä.

Figure 1 ylin: Krusa-FM mainostaa itseään
Tuk-tuk’eissa olevien ilmoitusten kautta
Figure 2 alempi: Keon perheseminaariin
osallistuvat innoissaan opiskelevat perheelämää

Takarivissä WIND-FMn
johtaja Boogii.
Figure 3 alla: Bangkokin FEBC
aseman porukka tarjoaa
mahdollisuuksia liittyä
raamattukirjekurssiin aina kun
vieraillaan kuuntelijoita tapaamassa

Helsingin srk-yhtymä antoi määrärahan
Mongoliaan yleisön vuorovaikutusjärjestelmän hankkimiseksi. Tässä tiimi
jonka pitäisi oppia systeemi. Eturivissä
toinen vasemmalta on Dulguun
Nayanbuu, joka on luottonaiseni
tutkimuspuolella Mongoliassa.
Rukoilethan että Ariunbileg, Dulguun,
Bayasgalan ja Enhmaa saavat aikaan
merkityksellisiä keskusteluja
kuuntelijoiden kanssa.

FEBCin Bangkokin tiimi meni Nakhon Ratchasimaan tapaamaan koulun
oppilaita ja kertomaan sisällöistä, joita FEBC tarjoaa mediassa. On
erittäin harvinaista, että Thaimaassa kristityt voivat vierailla koulussa
mainostamassa työtään ja ohjelmasisältöjään. Tilaisuuden tähän teki
mahdolliseksi paikallinen pastori, joka tutustutti FEBCin koulun rehtorille.
Paikallisella yhteistyöllä on merkitystä! Rukoillaan että sanat, jotka näiden
koulun oppilaiden sydämeen kylvettiin, saavat hedelmää aikaan tällä
alueella. Vuosi sitten Thaimaan armeijan sotilas surmasi aseellaan 30, ja
haavoitti 57 ihmistä juuri tällä alueella.
Muistetaan näitä
nuoria thaimaalaisia
opiskelijoita, että he
median kautta
löytävät Kristuksen.
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