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Namibia

Hyvät ystävät

Tervehdys joulukuisesta Namibiasta, jossa bougainvilleat,
ihmekäynnökset kukkivat!

Sadetta!
Jumala kuuli rukoukset ja huokaukset ja
antoi vihdoinkin sateen sataa pitkän
kuivuuden jälkeen. Jo marraskuussa saatiin
kuuroja siellä täällä ja sitten joulukuun
alussa satoi eri puolilla maata kahden-
kolmen päivän ajan. Monin paikoin
ennätysmääriä, jopa 50-60 mm kerralla.
Palasimme juuri Windhoekista ja ajoimme
miltei koko matkan harmaan sateen
keskellä. Ihana ilma!

Paikoin jouduttiin äärimmäisyydestä
toiseen, kun kuivuuden jälkeen
koettiinkin tulvia, jotka peittivät alleen
alaville maille rakennettuja asuma-
alueita. Peltotöihin on jo päästy ja
sadekaudesta ennustetaan hyvää. Mikä
helpotus! Tosin, kuivuuden vaikutukset
helpottavat lopullisesti vasta kun
pelloilta korjataan uusi sato touko-

kesäkuussa. Kansallista hätätilaa jatketaan kuulemma sen vuoksi ainakin maaliskuuhun saakka.
Kuivuudesta hengissä selvinnyt karja ja villieläimet saavat sentään nyt tuoretta ruohoa ja vettä
juodakseen. Ihmisillä on kiitollinen mieli. Nyt toivotaan ja rukoillaan, että sateet jatkuvat.

Presidentti- ja parlamenttivaalit
Marraskuun 27. päivänä Namibian kansa
kokoontui äänestämään. Istuva presidentti
Hage Geingob valittiin uudelle 5-
vuotiskaudelle, tosin hänen kannatuksensa
laski edellisistä vaaleista n.  30 %:ia.  Myös
johtavan Swapo-puolueen kannatus laski ja
he menettivät 2/3 - enemmistön
parlamentissa. Vaalien mielenkiintoa nosti kisaan ensi kertaa Namibian historiassa ilmaantunut
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sitoutumaton kandidaatti. Panduleni
Itula keräsikin ääniä presidenttiin ja
Swapo-valtaiseen hallitukseen
kriittisesti suhtautuvilta, etenkin
nuorison joukosta, sekä suurimmista
kaupungeista. 1,3 miljoonasta
rekisteröidystä äänestäjästä 700 000
oli nuoria. Äänestysprosentti oli yli 60 molemmissa vaaleissa. Tyytymättömyys valtaeliittiä kohtaan

on kasvanut jatkuvan talouslaman, sitä
seuranneen työttömyyden, paljastuneiden
korruptiotapausten sekä Geingobin kaudella
lähes kaksinkertaistuneen valtion velan vuoksi.
Vaalit sujuivat rauhallisesti, mutta
jälkiselvittelyä käydään edelleen.
Vaalikomissiota (ECN) arvosteltiin
elektronisten äänestyskoneiden epäluotettavasta
toiminnasta sekä ääntenlaskennan hitaudesta.
Swapon valta-asemaan vaalit jättivät kutenkin

selkeän lommon ja muutosta kiihkeästi odottavat saivat toivoa siitä, että jos oppositiopuolueista ei
ole haastajiksi, voisi vaihtoehto löytyä riippumattoman presidenttiehdokkaan kautta. Swapon jatkuva
suosio puolestaan lepää edelleen itsenäisyyskamppailun läpi eläneiden sukupolvien kiitollisuudessa.

Kohti uusia työtehtäviä

Lähetysseuran eteläisen Afrikan työalueella alkaa uusi vaihe, uuden kumppanin kanssa. Olemme
molemmat siirtymässä vuoden alusta LUCSAn (Lutheran Communion in Southern Africa,
www.lucsa.org) työyhteyteen kahteen eri hankkeeseen. Eteläisen Afrikan luterilaisten kirkkojen
yhteisöllä on 15 jäsenkirkkoa 10:ssä maassa ja sen päätoimisto sijaitsee Johannesburgissa. LUCSA
toteuttaa Luterilaisen Maailmanliiton strategiaa pyrkien samalla reagoimaan paikallisista kirkoista
nouseviin tarpeisiin. Päivi on jo aloittanut osa-aikaisesti sukupuolten välisen oikeudenmukaisuuden
(Gender Justice) hankkeessa koordinaattorina ja Sakari on suunnittelemassa vuoden 2020 alussa
alkavaa jumalanpalveluselämän, liturgiikan ja musiikin kehittämishanketta yhdessä LUCSAn
kristillisen kasvatuksen osaston kanssa. Jatkamme toki edelleen Lähetysseuran työntekijöinä. Se
tukee taloudellisesti molempia hankkeita. Niitä voi koordinoida Namibiasta käsin ja olemmekin nyt
muuttamassa pääkaupunkiin Windhoekiin.

Tämä on paitsi meille hyvin mielenkiintoinen ja haastavakin muutos, mutta myös uusi vaihe
Lähetysseuran Namibian työssä.  Tulevaisuus, kuten kaikki työmme on Luojan käsissä ja siirrymme
luottavaisin, tosin hiukan jännittynein mielin eteenpäin. Meillä on molemmilla vahva kokemus siitä,
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että ELCIN seisoo tukevasti ja itsenäisesti omilla jaloillaan. Olemme kiitollisia kuluneista vuosista ja
mahdollisuudesta osallistua tämän kirkon toiminnan kehittämiseen. Iloitsemme sen tekemästä
upeasta työstä Namibian kansan keskuudessa. Yhteys suomalaisiin ja Suomen Lähetysseuraan säilyy
ja teemme edelleen jatkossakin työtä yhdessä namibialaisten kanssa, mutta nyt alueellisen
organisaation kautta. Toivomme, että voimme olla mukana vahvistamassa hyvää yhteistyötä
luterilaisten sisarkirkkojen välillä.

Muutto Windhoekiin
Löysimme uuden asunnon Windhoekista ja pakkaamme nyt vanhaa kotiamme täällä Ongwedivassa.
Muutto on joulukuun puolessa välissä ja joulua vietämme siis uudessa kodissamme. Perustamme
sinne myös toimistot, josta käsin aloitamme sitten uudet tehtävät. Niistä lisää ensi vuonna.

Hyvää joulua!
Kiitämme kuluneesta vuodesta, yhteydenpidosta ja kaikista tapaamisista kesällä, sekä monenlaisesta
muistamisesta. Toivotamme teille kaikille oikein hyvää joulun aikaa sekä rauhallista ja iloista
Vapahtajan syntymäjuhlaa! Siunausta vuodelle 2020!

Kiittäen tuestanne,

Päivi ja Sakari Löytty

Ps. FB-sivulla ”Suomen Lähetysseura eteläisessä Afrikassa” julkaistaan päivittäin adventtikalenteria aina
jouluun asti. Käykääpä seuraamassa terveisiä alueeltamme.

Ps.ps. Huomasittehan kirjeen alussa olleen uuden postiosoitteemme:
P.O.Box 90669 Klein Windhoek
Winhoek, NAMIBIA

Päivi Löytty. LUCSAn sukupuolten välisen
oikeudenmukaisuus-hankkeen koordinaattori

Sakari Löytty. Musiikkityön asiantuntija.

Rukousaiheet: Uudet työtehtävämme ja
muutto Windhoekiin. Namibiaan ja koko
eteläiseen Afrikkaan lisää siunaavia sateita.

Toivo. Yhteistyö. Muutos.

Kristillinen sanoma toivosta, uskosta ja
lähimmäisenrakkaudesta on ollut työmme lähtökohta jo
160 vuotta. Tule mukaan rakentamaan oikeudenmukaista
ja inhimillistä maailmaa.

Tue työtämme:

IBAN: FI38 8000 1400 1611 30
BIC: DABAFIHH, viestiksi työntekijän nimi.


