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KUNPA OLISI TÖITÄ 
Unkarilaisen pikkukaupungin pariisilaiskorttelissa pelätään kylmää talvea ja odotetaan 
parempaa tulevaisuutta. Romanilähetyksen koulu antaa nuorille hyvät eväät elämään.

Oszkár ja Olga Kovács ja 
heidän seitsemän lastaan 
asuvat vaatimattomassa ta-

lossa Békésin kaupungin laitamilla. 
He kutsuvat tätä romanien asuma-
aluetta ironisesti Pariisiksi.

Kovácsien kodissa on tähän vuo-
denaikaan viileää, sillä polttoainees-
ta on pulaa. Sähköäkin pitää säästää, 
joten vain muutama lamppu valaisee 
illan pimeydessä. 

TYÖT OVAT KIVEN ALLA  

Kuten muutkin ”Pariisin” asukkaat, 
Kovácsin perhe kamppailee toimeen-
tulon kanssa. Äidillä riittää kotitöissä 
ja lastenhoitoa, isä tekee hanttihom-
mina kunnan määräämiä pakollisia 
työtehtäviä, kuten kadunlakaisua ja 
roskien keräämistä. Nämä ovat ehto-
na sosiaalitukien saamiseen. 

– Pitäisi saada työpaikka, josta saa 
normaalin paikan, niin voisi elää, 
Oszkár huokaisee.

Minimipalkka on 129 000 forint-
tia (400 euroa) jos on ammattikoulu-
tus. Ilman koulutusta saa alle puolet 
tästä, 45 000 forinttia (145 euroa). 

– Sillä rahalla ei saa mitään! 
Monet perheet elävät ilman vettä ja 
sähköä. Vesilasku meidän kokoises-
sa perheessä on noin 10 000 forinttia 
kuukaudessa. 

– Kaupat ovat täynnä tavaraa, 
mitä ei pysty ostamaan. Jos ostam-
me yhdelle lapselle kengät, raha ei 
riitä ruokaan. 

PERHE ON PARAS  

Perheen 7–22-vuotiaista lapsista nel-
jä käy Unkarin Romanilähetyksen 
koulua Békésissä. Oszkár-isä arvos-
taa koulunkäyntiä. 

– Kyllä lasten täytyy käydä koulua 
ja oppia. Joka ei käy koulua, jää 
jälkeen eikä pärjää yhteiskunnassa, 
Oszkár pohtii. 

– Tässä koulussa lapset hyväksy-

tään, muissa kouluissa tilanne ei ole 
yhtä hyvä. 

Perheen 16-vuotias poika, hänkin 
Oszkár, käy Romanilähetyksen 
koulua. 

– Meillä on hyvä opettaja, hän osaa 
opettaa ja auttaa, nuorimies kiittelee.  

Koulusta saa joka päivä lämpimän 
ruoan, mikä ei kotona ole itsestään-
selvyys. 

Tavoitteena hänellä on valmistu-
minen hitsaajan ammattiin. 

– Hitsaajana voin saada hyvän 
työpaikan ja palkan. 

Isä-Oszkár on huolestunut ääri-
oikeistolaisesta Jobbik-puolueesta 
ja väkivaltaisista vihanilmauksista 
romaneja vastaan. Hän toivoo, että 
yhteiskunta hyväksyisi romanit 
täysiarvoisina ihmisinä. 

Köyhyyden keskellä perhe on 
kuitenkin kaikki kaikessa. 

– Olemme yksi suuri perhe ja 
kuulumme yhteen. Tästä olemme 
kiitollisia ja onnellisia.  .

LASSI MÄKINEN PETRI KEKÄLÄINEN


