MITÄ NÄET? KUVATEKSTIT

Guatemalan nuorisoverkostojen nuoret
levittävät tietoa eri medioiden välityksellä,
esimerkiksi esiintymällä radiossa ja
televisiossa. Kuvassa nauhoitetaan Entre
Cuates -tv-ohjelmaa Coatepequessä.
Kameran takana Max, juontajina Gelen ja
Carlos.

Gaby, Sharon ja Leylani istuvat PAMIn
nuorisotalon ulkopuolella vitsailemassa.
Nuorisotalo on tytöille kuin toinen koti.
”Täällä saan ilmaista itseäni vapaasti eikä
minua arvostella. Kritiikki on rakentavaa, sen
tarkoitus ei ole tuhota”, kertoo Leylani.

Kuvassa Polo ja Maco ovat Noches Juveniles radio-ohjelman nauhoituksissa.
Nuorisoverkostojen nuorilla on oma
viikoittainen radio-ohjelmansa, jossa he
nostavat esiin tärkeitä aiheita kuten lasten
oikeudet, alkoholismi, huumeriippuvuus ja
seksuaalinen hyväksikäyttö. Ne ovat suuria
ongelmia Guatemalassa, ja siksi on tärkeää,
että lapset ja nuoret saavat tietoa ja neuvoja
niihin liittyen.
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Grecia haastattelee tv-ohjelma Entre
Coatesin vierasta. Ohjelmassa juontajina ja
pääosassa ovat nuoret itse. Tarkoituksena
on levittää tietoa nuoria koskettavista ja
kiinnostavista teemoista. Selvittäessään
juttujen taustoja ohjelman tekijät oppivat
itsekin uusista aiheista.

Nuorisoverkostot järjestävät monenlaisia
tapahtumia, kulkueita ja juhlia, joissa on
erilaisia taide-esityksiä aina musiikista
draamaan. Kantavana teemana ovat
kuitenkin nuorten oikeudet. Tarkoituksena
on saada ihmiset tietoisiksi asioista.

Leylani lukee nuorisoryhmän ohjekirjaa Mazatenangon
nuorisotalon ulkopuolella. Periaatteena on, että kaikki
ovat aina tervetulleita mukaan nuorisoverkostoon. Ketään
ei halveksita, sillä kaikki ovat samanarvoisia.
”Teemme verkostossa kaikenlaista. Informoimme lapsia,
nuoria ja aikuisia, ja autamme heitä eri ongelmissa”,
Leylani selittää. ”Toisinaan kerromme seksuaalisesta
hyväksikäytöstä, väkivallasta, aktiivisesta
kansalaisuudesta, kuinka tulla hyväksi johtajaksi, jne.
Verkoston aktiviteeteissa on aina jokin käsiteltävä aihe,
sillä ilman aihetta ei toiminnassa olisi järkeä. Rahaa
heitettäisiin hukkaan.”
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Mazatenangon kaupungin keskustassa
kuhisee. Liikenne on Guatemalassa hektistä ja
liikenneonnettomuudet yleisiä. Kahden
matkustajan kuljettamiseen tarkoitettu
moottoripyörätaksi on yleinen kulkuväline. Se
koostuu moottoripyörän perään kiinnitetystä
kehikosta ja on ruuhkissa kätevä, koska se vie
verraten vähän tilaa.

Seinämaalauksien kautta guatemalalaiset nuoret tuovat
esille mielipiteitään ja herättävät keskustelua
yhteiskunnan ongelmista kuten väkivallasta,
rikollisuudesta, huumeidenkäytöstä ja seksuaalisesta
hyväksikäytöstä. Seinämaalauksia taiteillaan näkyville,
julkisille paikoille.

15-vuotias David joutuu tekemään töitä
koulunkäynnin ohella. Torstaisin, lauantaisin
ja sunnuntaisin aamuyöllä hän lastaa
veljensä kanssa linja-autoasemalla
hedelmäkoreja pakettiautojen
kattotelineisiin. Linja-autoasemalta
hedelmät viedään torille myytäviksi. Korit
ovat hyvin painavia, joten työ on raskasta.
Työpäivä kestää aamuneljästä puoli
kahdeksaan tai kahdeksaan. Sen jälkeen
veljekset palaavat kotiin aamiaiselle. David
on käynyt töissä jo vuoden verran. Toisinaan
hän työskentelee myös muurarin apulaisena
ja se vasta raskasta onkin, sillä työ kestää koko päivän eikä taukoja juurikaan ole.
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13-vuotias Leylani kouluttaa muita ikäisiään tyttöjä
työpajassa, jonka aiheena on identiteetti. PAMIn
työpajoissa opitaan leikin kautta. Tapa opettaa on luova ja
perustuu ilmaisuun. Työpajat eivät ole kovin suuria, eikä
käsiteltäviä aiheita ole paljon, jotta lasten ja nuorten on
helpompi ymmärtää aiheet ja analysoida niitä. ”Minusta
tuli viime vuonna kouluttaja, ja siitä on ollut minulle paljon
hyötyä”, Leylani kertoo. ”En ole enää yhtä ujo kuin
aikaisemmin. Aiemmin en ollut edes ajatellut, että haluan
tulla mukaan tällaisen toimintaan, aiemmin jäin aina takaalalle, jottei minuun kiinnitettäisi huomiota.”
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