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Maailman rukouspäivä 2013 – Ranska Kuvasarja

Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne

Esipuhe

Tänä vuonna Maailman rukouspäivän aiheena on Ranska. Ranskalle on ominaista
monimuotoisuus. Ranska on entinen siirtomaavalta, ja sen historiassa on monia puolustus- ja
valloitussotia, jotka ovat muovanneet länsimaista poliittista ja uskonnollista historiaa.
Vuosisatojen varrella tapahtuneet yhteiskunnalliset muutokset ovat levinneet yli maantieteellisten
rajojen. Ranskan vallankumouksen ja naisten oikeuksien julistuksen vaikutukset ovat nykyään
nähtävissä ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa sekä kaikkinaisen naisten syrjinnän
poistamista koskevassa yleissopimuksessa.

Yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta on Ranskassa etsitty niin filosofian kuin taiteen keinoin.
1800-luvulla Victor Hugon romaani Les Miserables (Kurjat) ja nyt 2000-luvulla vaikuttava järjestö
Les Indivisibles (Jakamattomat) ovat tuoneet tietoisuuteemme köyhyyden ja siirtolaisuuden sekä
siihen kietoutuvan rasismin.

Siirtolaisuus ei ole uusi ilmiö. Se on osa ihmiskunnan historiaa. Raamatun uskon äidit ja isät olivat
siirtolaisia vierailla mailla. Eivät he aina löytäneet lepopaikkaa, kärsimystä lievittävää halausta tai
nälkää vievää leipää. Ranskassa siirtotyöläiset toivotettiin tervetulleiksi, kunnes lainsäädännön
kiristykset tekivät monista paperittomia.

Ranskan MRP rohkaisee meitä avoimuuteen ja yhteyden etsimiseen. Tämä vahvistaa MRP:n kutsua
toimia liikkeenä, joka rukoilee tiedostavasti ja toimii rukouksesta käsin.

Kuva 1. Hyvä maa elää (Kuva: © Atout France/Cédric Helsly)

”Ranskassa eletään kuin Jumala.” Ruotsissa, Hollannissa ja
Saksassa on tällainen sanonta, ja sillä kuvataan helppoa ja
ylellistä elämäntapaa. Se kuvaa, kuinka naapurit näkevät
ranskalaisen elämäntavan, johon sisältyy taito valmistella
herkullisia aterioita ja juomia ja nauttia niistä. Ranskalaisille
yhdessä syöminen on tärkeä harrastus. He varaavat riittävän ajan

ateriointiin ja pitävät erityisen tärkeänä aterioiden monipuolisuutta ja laatua. Kuvan naiset
käyttävät paljon aikaa valitessaan haluamansa juuston monien joukosta.

Kullakin alueella on omat erityiset ruokalajinsa ja viininsä. Burgundy on kuuluisa etanoistaan ja
Bresse-kanoistaan, kun taas crêpes (ohukaiset) ja galettes (pannukakut) tulevat Bretagnesta;
hienointa kinkkua löytyy Ardenneilta. Kinkku-juustopiirakka, quiche lorraine, on lähtöisin
Lorrainesta ja flammkuche (liekkipiirakka) on kotoisin naapurialueelta Alsacesta. Omenasiideri ja
calvados tulevat Normandiasta ja samppanjan pitää tietysti olla Champagnesta. Vuonna 2011
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Ranskassa oli 25 kolmen tähden keittiömestaria, yksi heistä Paul Bocuse. Heidän joukossaan on
vain yksi nainen, Ann-Sophie Pic.

Ranska on kuuluisa erilaisista juustoistaan. Ensimmäinen juustotyyppi, joka sai AOC-
(alkuperätakuu) luokituksen, oli roquefort. Nykyään AOC-luokituksessa on 40 juustoa, mikä
tarkoittaa sitä, että ne on tuotettu tietyllä alueella ja tarkasti määritellyillä menetelmillä.
Sääntöjen tarkan noudattamisen valvonta on yksi Ranskan maatalousministeriön tehtävistä.

Vuonna 2010 perinteinen ranskalainen neljän ruokalajin ateria (alkuruoka, pääruoka, juusto,
jälkiruoka) lisättiin Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon. Perusteluna oli se, että
ranskalainen ruuanlaittotaito välittää ruuan iloa ja nautintoa vastakohtana pikaruualle.

Kuva 2. Pääkaupunki Pariisi (Kuva:© Jürgen Reichmann)

Pariisi on Ranskan keskus. Neljännes maan väestöstä asuu
Pariisissa ja sen tiheään asutuilla ympäristöalueilla. Se on
kaikkien liikennereittien tärkein risteyskohta. Valtion hallinnon ja
talouselämän tärkeimmät toiminnot ovat keskittyneet sinne, ja
se on myös kulttuuritoiminnan keskus.

Pariisia pidetään taiteen kaupunkina teattereidensa ja kansainvälisesti maineikkaiden
museoidensa ansiosta, joita ovat Louvre, Pompidou-keskus ja Picasso-museo. Tämän lisäksi Pariisi
on tunnettu muodin pyhäkkönä. Sellaisia nimiä kuin Dior, Lagerfeld tai Coco Chanel pidetään
maailmanlaajuisesti merkittävimpinä muodin luojina.

Mistä tuntisimme Pariisin Pariisiksi, ellei siellä olisi Eiffel-tornia. Torni on 324 metriä korkea, ja sen
rakensi insinööri Gustave Eiffel vuoden 1889 maailmannäyttelyn avajaisiin Ranskan
vallankumouksen 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Seine-joki jakaa Pariisin kahteen osaan, joen oikeaan
ja joen vasempaan rantaan.

Leveät kadut ovat luonteenomaisia Pariisille. Pisin näistä kaduista on 2 km pitkä Champs Elysees,
jonka varrella on runsaasti kahviloita, elokuvateattereita ja ylellisiä kauppoja. Se suunniteltiin
1800-luvulla Napoleon III:n aikana Pariisin prefekti Georges Eugene Haussmanin toimesta, ja sen
tieltä purettiin vanha keskiaikainen kaupunki. Tämän johdosta köyhät ihmiset muuttivat asumaan
kaupungin reuna-alueille. Pohjoispuolella on erityisen paljon edullisempia asuntoja, ja siellä asuu
myös suurin osa maahanmuuttajista.

Kehätie (le peripherique) ympäröi Pariisia ja se muodostaa rajan 2 miljoonan asukkaan keskustan
ja kauemmaksi ulottuvan esikaupunkialueen välillä. Noin 3 miljoonaa autoa liikkuu kehätiellä
päivittäin, ja tiellä on usein liikenneruuhkia. Metro ja nopeat lähijunat kuljettavat päivittäin noin
12 miljoonaa ihmistä.
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Kuva 3. Maantiede

Ranskan pinta-ala on 211 209 neliökilometriä, ja se on suurin
Euroopan unionin maa. Se rajoittuu Atlantin valtamereen
lännessä, Välimereen etelässä, Vogeesien, Juran ja Alppien
vuorijonoihin idässä, Pyreneiden vuoristoon lounaassa ja
Englannin kanaaliin pohjoisessa.

Ranska on hallinnollisesti jaettu alueisiin, departementteihin ja
kuntiin. Tämä jako syntyi jo Ranskan vallankumouksessa.
Nykyään Ranskassa on 101 departementtia, joista 96 sijaitsee
manner-Ranskassa. Tällä alueella asuu noin 65 miljoonaa ihmistä

ja asumistiheys on suhteellisen alhainen, 96 asukasta neliökilometriä kohti. Manner-Euroopassa
sijaitsevan Ranskan lisäksi maahan kuuluu myös merentakaisia alueita, viralliselta nimeltään
merentakainen Ranska. Viisi merentakaista departementtia ovat Guadeloupen ja Martiniquen
saaret Karibianmerellä, Ranskan Guayana Etelä-Amerikassa sekä Réunionin ja Mayotten saaret
Intian valtamerellä. Ne kaikki kuuluvat Euroopan unioniin ja niillä on rahayksikkönä euro. Tämän
lisäksi Ranskalla on neljä merentakaista autonomista aluetta. Näihin kuuluu 150 saarta Ranskan
Polynesiassa, Uudessa Kaledoniassa, Wallisilla ja Futunalla Tyynellä valtamerellä sekä Atlantilla,
Kanadan itäpuolella sijaitsevat saaret Saint Pierre ja Miquelon.

Kuva 4. Monipuolinen maisema
ylävasen © Siegfried Ecker;
yläoikea  © R. Kress;
alavasen © B. Brielmaier;
alaoikea © Appenweier

Kuvan neljä erilaista maisemaa ovat esimerkkejä monipuolisesta
maasta: luoteessa vihreä rannikko (ylhäällä vasemmalla), Mont
Blanc Alpeilla (ylhäällä oikealla), Korsikan saari (alhaalla
vasemmalla) ja Montlouisin kaupunki Loire-joen varrella (alhaalla

oikealla).

Mäkinen rannikko ja laajat tasangot, puita kasvavat vuoret ja jyrkät laaksot sekä kastanjametsät ja
suoalueet, kaikki ne kuuluvat Ranskaan. Kasvillisuus vaihtelee pohjoisen ja lännen tammista ja
kastanjoista etelässä kasvaviin palmuihin ja orkideoihin. Länsi-Euroopan korkein huippu, 4800 m
korkea Mont Blanc, sijaitsee myös Ranskassa. Suurimmassa osassa Ranskaa on lauhkea ja leuto
ilmasto, mutta kaakkoiskulmassa Välimeren rannalla on oma, erilainen ilmastonsa.

Yli neljäsosa maan pinta-alasta on metsän peitossa ja viidesosa maasta on vuoristoista. Alppien ja
Pyreneiden vuoriston lisäksi maassa on laaja keskiylängöksi kutsuttu vuorijono. Ranskan
vuoristoalueilla on 5 kansallispuistoa. Kansallispuistoja on yhteensä 9, ja niihin sisältyvät
suojelualueet Guadeloupessa, Ranskan Guayanassa ja Réunionin saarella. Maan lounais- ja
luoteisosissa on kukkuloita, hedelmällistä maata ja monia jokia. Pohjoisessa virtaavat Seine ja Loire
ja lännessä Garonne. Rhône-joki lähtee Geneve-järvestä ja virtaa etelään. Mikään joki ei ulotu
koko maan halki. Tästä syystä Napoleon rakennutti kanavia parantaakseen infrastruktuuria. Yksi
kanavista on Canal du Midi, joka yhdistää Toulousen kaupungin Välimereen. Se on 240 km pitkä ja
puiden reunustama. Vuonna 1996 se julistettiin Unescon maailmanperintökohteeksi. Nykyään se
on enimmäkseen virkistyskäytössä. Välimeren ranta-alue eroaa täysin maan pohjoisosien metsä- ja
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laidunmaista. Välimeren ja Rhône-joen välisellä suistoalueella on Camarguen suoalue. Siellä elää
villihevosia ja poikkeuksellisen monia lintulajeja kuten vaaleanpunaisia flamingoja. Romanit
vaeltavat sinne joka vuosi maaliskuun 24. päivänä juhlimaan pyhimyksiään Marie Jacobia, Marie
Salomea ja Saraa.

Jo muinaisista ajoista lähtien Ranska on ollut kuuluisa viineistään. Bordeaux on yhä laajin
korkealaatuisten viinirypäleiden kasvatusalue. Samppanja oli benediktiiniläismunkki Dom
Perignonin keksintö. Samppanjan nimellä voidaan myydä vain sellaista kuplivaa juomaa, joka on
tuotettu Champagnen alueen kalkkipitoisessa maassa kasvaneista rypäleistä. Aito samppanja on
ylellisyyden ja ranskalaisen elämäntavan, art de vivren, symboli.

Kuva 5. Historia (Kuva © Grégory MARCEL)

Kuvassa on hevosen selässä istuva, haarniskaan pukeutunut tyttö, joka
ylpeänä esittää Jeanne d’Arcia paikallisjuhlassa. Nuorena naisena Jeanne-
pyhimys johdatti ranskalaisjoukot voittoon Englantia vastaan. Hänet
luovutettiin petoksella englantilaisten käsiin. Tuomioistuinpöytäkirjojen
mukaan hänet poltettiin 19-vuotiaana roviolla Rouenin torilla.

Maan historian arvon tiedostaminen on erityisen vahvaa Ranskassa.
Nykyisen Ranskan historian alkuna pidetään vuotta 987, jolloin aateliston
valitsema Hugo Capet kruunattiin kuningas Ludvig V:n seuraajaksi. Pyhimys
Jeannen kaltaiset hahmot ovat säilyttäneet symbolisen arvonsa

ranskalaisten mielissä. Satavuotisessa sodassa vuonna 1492 saavuttamiensa voittojen ansiosta
Jeanne d’Arc on julistettu Ranskan kansallispyhimykseksi.

Hyökkäys Bastiljin linnoitukseen, jota tuolloin käytettiin pääkaupungin vankilana, käynnisti
Ranskan vallankumouksen 14. heinäkuuta 1789. Siitä tuli nykyajan maailmanhistorian keskeinen
tapahtuma. Se johti valistuksen arvojen ja ajatusten leviämiseen – erityisesti ihmisoikeuksien,
jotka ovat keskeinen tekijä demokratian käsitteen ymmärtämisessä.

Napoleon Bonaparten (1769–1821) hahmo on keskeinen Ranskan historiassa. Hän julistautui
Ranskan keisariksi vuonna 1804 ja valloitti suuria alueita Euroopasta. Vuonna 1815 hänet lopulta
kukistettiin Waterloon taistelussa. Hän uudisti oikeuslaitosta ja hallintoa sekä vahvisti siviililain,
lakikokoelman, jota on sovellettu monien Euroopan maiden perustuslaeissa. Hänen
valtakaudellaan käynnistyivät tai otettiin käyttöön departementtien poliittiset rakenteet,
hallintotuomioistuin, keskuspankki, Louvren kansallismuseo ja metrijärjestelmä.

Ranska oli vuonna 1952 perustamassa Euroopan hiili- ja teräsyhteisöä, nykyisen Euroopan unionin
edeltäjää. Ranskan historiaan ovat vaikuttaneet myös entisissä siirtomaissa käydyt taistelut.
Vuonna 1804 Haiti sai itsenäisyyden. Vuoden 1945 jälkeen itsenäistyivät Ranskan alaisuudessa
olleet Aasian ja Afrikan alueet, osa niistä väkivaltaisten konfliktien jälkeen.
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Kuva 6. Valistus (Kuva © Laurence Gangloff)

Kuvassa olevassa kansalliskirjaston uudessa rakennuksessa
Pariisissa säilytetään Ranskan kulttuurihistorian aarteita.
Eurooppalaisen ajattelun ja kulttuurin kehitystä ei voida ajatella
ilman ranskalaisfilosofien ja -ajattelijoiden panosta.

“Ajattelen, siis olen.” Tällä ranskalaisen filosofi ja matemaatikko
René Descartesin (1596–1650) kuuluisalla lausahduksella on ollut

ratkaiseva merkitys länsimaisessa ajattelussa. Voltaire (1694–1650), oikealta nimeltään François
Marie Arouet, käytti kynää ja mustetta kamppailussa itsevaltiutta, feodaalihallintoa, uskonnollista
fanatismia ja katolisen kirkon valta-asemaa vastaan. Voltaire oli merkittävä Ranskan
vallankumouksen edelläkävijä. Jean Jacques Rousseau (1712–1778), ranskalais-sveitsiläinen
kirjailija, filosofi, opettaja, tiedemies ja säveltäjä, arvosteli yhteiskunnallista
epäoikeudenmukaisuutta töidensä kautta. Romaanikirjailija Victor Hugo (1802–1885) tuomitsi
aikansa köyhyyden ja epäoikeudenmukaisuuden romaanissa Les Miserables (Kurjat).

Miesten ohella vaikuttava joukko naisia on historian saatossa puolustanut naisten oikeuksia.
Kirjailija Olympe des Gouges (1748–1793) muotoili naisten oikeuksien julistuksen vuonna 1791.
Naisten puolustamisen vuoksi hänet myös mestattiin Pariisin Concorde-aukiolla. Ensimmäinen
Sorbonnen yliopiston naisprofessori oli puolalaissiirtolainen Marie Sklodovska Curie, joka sai
fysiikan Nobelin palkinnon miehensä kanssa vuonna 1903 ja kemian Nobelin vuonna 1911. Simone
Veil (1927–) toimi terveysministerinä ja oli Ranskan ensimmäinen naisministeri, ja hän on edelleen
laajasti arvostettu. Kirjailija Simone de Beauvoirin (1908–1986) teoksesta Toinen sukupuoli (1949)
tuli feministisen liikkeen perusteos.

Kuva 7. Siirtolaisuus (Kuva:© ADECE Évry/FR)

Ranskalla on pitkä historia siirtolaisten vastaanottajana, mutta se
ei pidä itseään monikulttuurisena yhteiskuntana. Pyrkimyksenä
on integroida eri maista tulevat ihmiset ranskalaiseen
yhteiskuntaan.

Ranskasta tuli jo 1800-luvulla yksi Euroopan merkittävimmistä
maahanmuuttajien vastaanottajamaista. Alhainen syntyvyys ja kasvava teollisuus johtivat
työvoimapulaan. Ranska toivotti maahanmuuttajat tervetulleiksi ja helpotti kansalaisuuden
saamista mutta samaan aikaan vaati heitä omaksumaan tasavallan tavat. 1900-luvun alkupuolella
monet itäeurooppalaiset saivat töitä kasvavasta teollisuudesta. Vuonna 1930 Ranska oli toiseksi
suosituin maahanmuuttovaltio Yhdysvaltain jälkeen. Toisen maailmansodan jälkeen, kun monet
Ranskan entiset siirtomaat itsenäistyivät, Ranskaan muutti paljon näiden alueiden asukkaita.
Monet heistä olivat ranskalaisten uudisasukkaiden jälkeläisiä.

Vuonna 1990 ulkomaalaisten maahantulosäännöksiä kiristettiin huomattavasti. Myöskään maassa
jo asuvien lupia ei uusittu eikä laillisesti maassa työskentelevien puolisoille myönnetty oikeutta
perheenyhdistämiseen. Monet ”muukalaiset” huomasivat olevansa paperittomia, sans papiers.
Nykyään Ranskassa asuu 200 000–400 000 henkilöä ilman vaadittuja asiakirjoja.
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Monilla paikkakunnilla kirkot avasivat ovensa maahanmuuttajille ja tarjosivat heille
mahdollisuuden osallistua toimintaan. Roomalaiskatolinen kirkko sekä protestanttiset ja
ortodoksiset kirkot ovat rohkaisseet paikallisseurakuntia toivottamaan siirtolaiset tervetulleiksi.
Kristillisten kirkkojen neuvosto on lisännyt tietoisuutta rasismista ja ulkomaalaisiin kohdistuvista
syrjinnän eri muodoista. Kirkot puhuvat maahanmuuttajien puolesta sekä osallistuvat
mielenosoituksiin ja maahanmuuttajia tukevaan toimintaan. Vuonna 2010 Ranskan
Protestanttisten kirkkojen liitto esitti muille kirkoille ja kirkollisille järjestöille vetoomuksen, jotta
ne puolustaisivat tiukasti ulkomaalaisten oikeuksia.

Kuva 8. Työtä rasismia vastaan (Kuva © Brigitte Sombié/Voltajazz)

Rokhaya Diallo on Pariisissa vuonna 1978 syntynyt toimittaja,
joka toimii erityisesti Afrikasta tulevien siirtolaisten syrjintää ja
syrjäytymistä vastaan. Hänen isänsä oli kotoisin Senegalista ja
äitinsä Gambiasta, joten hän tietää mistä puhuu. Muslimina hän
moittii poliitikkoja siitä, että he eivät ole ymmärtäneet maan
kulttuurisen ja uskonnollisen luonteen muutosta.

Nuorena aikuisena Rokhaya oli mukana oman asuinalueensa nuorisotoimikunnassa. Hankittuaan
tutkinnot oikeustieteessä ja markkinoinnissa hän perusti Ranskaan rasismin vastaisen järjestön Les
Indivisibles (Jakamattomat). Järjestö käyttää huumoria ja ironiaa keinoina työskenneltäessä
ennakkoluuloja vastaan. He kritisoivat vanhentuneena pitämäänsä mielikuvaa Ranskan
tasavallasta ainoastaan valkoisten asuttamana maana.

Toisin kuin toinen tunnettu järjestö SOS Racisme, joka työssään paneutuu pelkästään oikeuksien
loukkauksiin, Les Indivisibles pyrkii saamaan aikaan ajattelutavan muutoksen. Järjestön
peruskirjassa todetaan muun muassa: ”Kaikki ranskalaiset eivät ole valkoisia” tai ”Ranskan eliitti ei
vielä ole tunnistanut monikulttuurista luonnettaan.” Vuodesta 2009 alkaen järjestö on antanut Y’a
bon -tunnustuspalkinnon poliitikoille ja toimittajille, jotka käyttävää syrjivää kieltä. Palkinnon nimi
Y’a bon (herkku lasten kielellä) viittaa monien ranskalaisten ennakkoluuloon, että siirtolaiset eivät
edisty ranskan kielen opinnoissa perusilmauksia pidemmälle. Vuonna 2009 Y’a bon -palkinto
myönnettiin filosofille ja entiselle ulkoministerille, joka kuvasi perheväkivaltaa arabimaista peräisin
olevaksi perinteeksi.

Vuonna 2012 Rokhaya julkaisi kirjan Ranska käsissämme. Hän esittää, että ihmiset joilla ei ole
pääsyä valtaan tulisi voimaannuttaa niin, että he voisivat päättää maan kohtalosta riippumatta
siitä, mikä heidän ihonvärinsä tai sukupuolensa on.

Kuva 9. Kulttuuri ja taiteet (Kuva:© comic.de/Eckart Sackmann)

Kuvan koululaisluokka on vierailulla Angoulêmen
sarjakuvafestivaaleilla. Ranskassa kulttuuri ja taide ovat erittäin
tärkeitä. Taide liittyy läheisesti politiikkaan ja kieleen.
Televisiouutisissa kerrotaan paljon näyttelyistä, elokuvista,
tuoreista julkaisuista ja uudesta arkkitehtuurista.
Euroopan merkittävimmät sarjakuvafestivaalit pidetään



7

Angoulêmessa. Neljän päivän aikana Angoulêmesta tulee piirrostaiteen pääkaupunki.
Tiedotusvälineet kertovat yksityiskohtaisesti palkituista taiteilijoista. Sarjakuvia (ranskaksi: Bande
dessinée tai BD) arvostetaan sekä viihteenä että taiteena.

On mahdotonta kuvitella Euroopan taidetta ilman Ranskan panosta. Muusikoista Hector Berlioz,
Claude Débussy ja Maurice Ravel sekä maalareista Claude Monet, Auguste Renoir ja Paul Cézanne
ovat jättäneet leimansa 1800-luvun taiteeseen. Nykytaiteilijoista Camille Claudel tai Niki de Saint
Phalle ovat maailmankuuluja. Elokuva on ranskalainen keksintö. 1800-luvun lopulla Lumièren
veljekset näyttivät ensimmäisen julkisen elokuvaesityksen. Maailman kaikesta
mykkäelokuvatuotannosta 80 prosenttia tuotettiin Ranskassa!

Ranskassa musiikki saa valtionapua (vähintään 40 % kaikesta musiikista pitää olla ranskalaisten
taiteilijoiden esittämää). Edith Piafin, George Brassens’n ja Jacques Brelin ranskalaiset laulut –
chansonit – ovat osa Ranskan kulttuuriperintöä.

Ranskan kulttuurilaitokset eivät ole ottaneet huomioon arabi maahanmuuttajien läsnäoloa ennen
vuotta 1987, jolloin marokkolainen kirjailija Tahar Ben Yelloun sai Ranskan tärkeimmän
kirjallisuuspalkinnon, Prix Goncourtin. Vuonna 2011 palkinto myönnettiin senegalilaista alkuperää
olevalle kirjailija Marie Ndiayelle hänen romaanistaan "Kolme vahvaa naista".

Kuva 10. Talous (Kuva:© Farandole & Compagnie )

Ranskalle on ominaista taloudellisen ja poliittisen vallan keskittäminen. Pankki-
ja rahoituskriisi uhkaa kansalaisten hyvinvoinnista huolehtivaa
hyvinvointivaltiota. Toisen maailmansodan jälkeen Ranska kehittyi
maatalousmaasta nykyaikaiseksi teollisuusmaaksi. Koko talous infrastruktuuria
ja liikennettä myöten on nykyaikaistettu. Suuryritysten lisäksi Ranskassa on
lukuisia pieniä perinteisiä elinkeinoja kuten käsityöläisyyttä. Heidän joukossaan

on ompelijoita, jonka maine tunnetaan kaikkialla maailmassa.

BKT-tilastojen mukaan Ranska on maailman viidenneksi suurin talousalue. Kuitenkin tällä hetkellä
ulkomaankaupan tase on alijäämäinen sillä tuonnin määrä on 18 % enemmän kuin vienti.
Vuodesta 2008 alkaen entinen vankka talous on horjunut. Teollisuudessa menetettiin 1,5
miljoonaa työpaikkaa ja työttömyysaste nousi 10 %. Kansantalouden vaje on 600 miljardia euroa ja
valtion kassa on tyhjä.

Työttömyydestä kärsivät eniten nuoret. Monet työsopimukset ovat määräaikaisia: vuonna 2011
yhdeksän miljoonaa työsopimusta oli alle viikon mittaisia. Virallinen minimipalkka on yhdeksän
euroa tunnissa (1398 €/kk). Vuokrat ovat korkeat ja inflaatio on kasvanut. Yhä enemmän
kansalaisjärjestöjä pyydetään tekemään avustustyötä tukea tarvitsevien parissa.
Hyväntekeväisyysjärjestö ”sydämen ravintolat" (restos du Coeur) tarjoaa tarvitseville yli 109
miljoonaa ilmaista ateriaa vuodessa.
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Kuva 11. Poliittinen järjestelmä (Kuva:Nicolas Bouvy © dpa)

Kuvassa juhlitaan vuoden 2012 sosialistien ehdokas François Hollanden
vaalivoittoa Pariisin Bastiljin aukiolla. Keskitetyssä poliittisessa järjestelmässä
tasavallan presidentti nauttii erityisen vahvasta asemasta. Presidentin vahvat
valtaoikeudet otettiin käyttöön puoli vuosisataa sitten maan vakauttamiseksi.
Pääministeri on hallituksen päämies ja hän on vastuussa lakien
täytäntöönpanosta. Hallitus päättää parlamentin esityslistan. Vuodesta 1875
Ranskan parlamenttia on johtanut kaksi kamaria: kansalliskokous (Assemblée

Nationale) jonka 578 jäsentä valitaan suoralla kansanäänestyksellä, ja senaatti, jonka 331 jäsentä
edustavat alueellisista ja kunnallisia neuvostoja. Naiset eivät ole vielä riittävän edustettuina
poliittisella tasolla.

Monia poliittisia puolueita ja uusia ryhmiä syntyy tai muuttaa nimiä. Tällä hetkellä
kansalliskokouksen ehdoton enemmistö on sosialistisella puolueella. Opposition
äärioikeistopuolue Kansallinen rintama on perustettu vuonna 1975, johon kanavoituu laaja
tyytymättömyys.

Ranskalla on kuitenkin pitkät perinteet poliittisessa huumorissa ja satiirissa, jotka ovat erittäin
arvostettuja. Vuodesta 1915 "Canard Enchaîné"-viikkolehti kommentoi tapahtumia omalla
tavallaan, ja se myy 7 miljoonaa kappaletta viikoittain. Päivittäinen television
nukketeatteriohjelma Guignol Info kuvailee mitä politiikassa ja yhteiskunnassa tapahtuu.

Kuva 12. Maatalous ja energia
(Kuva:© Hildegard Horat, Weingut La Grange de Quatre Sous)

Kuvan viininviljelijä Languedocin alueella käyttää biologisia
menetelmiä. Luomuviljelijöitä ei ole vielä paljon, mutta tietoisuus
kasvaa.

Monet ympäristöongelmat ovat peräisin maataloudesta. Vuonna 2011 Ranska oli yksi maailman
suurimmista torjunta-aineiden käyttäjistä maataloudessa. Nitraatit liukenevat veteen ja
saastuttavat pohjavesivarastoja. Nitraattipäästöt ovat aiheuttaneet myös maisemaa pilaavaa
viherlevää Bretagnen rannikolla. Muuntogeenisten kasvien viljely ei ole sallittuja.

Luomutuotteiden myynnin kasvaminen osoittaa, että muutoksia tapahtuu kuluttajien
keskuudessa. Neljän vuoden aikana biologisesti viljeltyjen tuotteiden käyttö on kaksinkertaistunut.
Vielä yksi kolmasosa hedelmistä ja vihanneksista tuodaan ulkomailta. Ilmastonmuutos merkitsee
uhkaa viininviljelijöille, sillä korkeammat lämpötilat vaarantavat rypäleiden laadun.
Pyrkimyksessä välttää turhaa jätettä on tapahtunut huomattavaa edistystä viime vuosina.

Luonnossa hajoamattomien muovikassien käyttö on ollut kiellettyä vuodesta 2010.
Ranska on niiden kahdeksan johtavan teollisuusmaan joukossa, joka tuottaa vähiten
kasvihuonekaasuja. Tämä johtuu ydinenergian käytöstä. Sähköenergiasta 75 % tuotetaan 58
ydinvoimalassa. Ydinvoimaa ei ole vastustettu ennen Fukushiman katastrofia Japanissa, mutta nyt
85 prosenttia väestöstä vastustaa uusien ydinvoimaloiden rakentamista.
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Kuva 13. Sosiaaliturva (Kuva: Harald Oppitz © KNA-Bild)

Vuonna 2007 kansalaisjärjestö Les enfants de Don Quichotte (Don
Quijoten lapset) värväsi tavallisia, hyvin toimeentulevia
pariisilaisia nukkumaan öitään teltoissa asunnottomien kanssa
solidaarisuuden osoituksena. Kolmesataa kirkkaanpunaista
telttaa oli pystytettynä mukulakivetykselle kuukauden ajan. Tässä
kuvassa Don Quijoten lapset -järjestön edustaja Armelle Legrand

kuuntelee, mitä asunnottomilla on sydämellään.

Paitsi asunnottomien tilanne, myös eläkeiän nostamisaikeet synnyttävät julkisia mielenosoituksia.
Eläkeikä aiotaan nostaa 60:stä 62:een vuoteen 2018 mennessä. Vuosi 2011 oli Ranskassa monien
yhteiskunnallisten kiistojen vuosi. Valtion säästöpolitiikka sai aikaan voimakkaita vastareaktioita.
Monesti työnantajien ja työntekijöiden välisiä neuvotteluita käydään lakkoilemalla.

Vuonna 2010 Ranskassa asuvista äideistä 17 % oli yksinhuoltajia. He ovat neljä kertaa alttiimpia
putoamaan köyhyysrajan alapuolelle kuin lapsettomat pariskunnat. Työttömiksi joutuneet saavat
työttömyyskorvauksia kahden vuoden ajan, minkä jälkeen he putoavat sosiaaliturvan varaan.
Pitkäaikaistyöttömyys johtaa köyhyyden lisääntymiseen. Yksin asuva ihminen katsotaan köyhäksi,
jos hänen kuukausitulonsa jäävät alle 950 euron. Tämän kriteerin mukaan 13,5 % Ranskan
kotitalouksista on köyhiä. Asumis-, liikenne-, energia- ja terveyspalvelukulut kallistuvat pikkuhiljaa.
Sosiaaliavun varassa elävien ihmisten määrä on noussut 50 prosentilla viimeisten 10 vuoden
aikana. Työttömiä on kolme miljoonaa. Näistä syistä ranskalaiset äänestivät vuoden 2012
presidenttivaaleissa sosialistia. Nämä äänestäjät toivovat, että sosialistipresidentti johdattaa
maata kohti oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa.

Kuva 14. Pariisi ja muu Ranska (Kuva:© B. Kalberer, Zürich)

Pariisin näkökulmasta katsottuna muu maa on "provinssia".
Koska Ranskassa on vahva keskushallinto, maakunnissa asuvat
tuntevat olevansa heikommassa asemassa, koska heidän
poliittiset vaikuttamismahdollisuutensa ovat vähäiset. Silti
useimmille ranskalaisille kotiseutu ja suvun juuret ovat erittäin
tärkeitä. Tässä kuvassa nähdään tyypillinen ranskalaiskylä.

Ihmiset rakastavat yleensä sitä paikkaa, mistä suku on lähtöisin. Nykyinen presidenttikin kertoo
mielellään, että hänen kotiseutuaan on Corrèze, Keski-Ranskassa sijaitseva maaseutualue.

Vuonna 1946 kolmasosa väestöstä sai elantonsa maataloudesta. Maaltamuutto alkoi 1950-luvun
alussa. Yli 6 miljoonaa maanviljelijää lopetti maanviljelyn, kokonaiset kylät rappeutuivat ja nuoret
muuttivat suurin joukoin kaupunkeihin. Kyläkouluja suljettiin, monet maaseudun yritykset ja
ravintolat lopettivat toimintansa. Pariisi tuli yhä tärkeämmäksi vallan ja talouden tyyssijana
muiden alueiden saadessa "maalaisen" leiman. Maakunnat alkoivat tuntua tylsiltä ja takapajuisilta.
Esimerkiksi vuonna 1945 julkaistiin kirja, jonka nimi käännettynä on “Pariisi ja Ranskan erämaa".
Väestöstä 80 % asuu kaupunkikeskuksissa, ja maaseutumaiset alueet, kuten Cevennes ja
Auvergne, ovat lähes autioituneet.
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Kun vallanjakoa muutettiin siten, että valtaa jaettiin myös maakuntiin, maakunnissa asiat alkoivat
taas muuttua parempaan suuntaan. Kaupunkilaiset ovat alkaneet arvostaa maaseudun kauneutta.
Hyvin hoidettujen teiden verkosto ja nopeat TGV-junat helpottavat kulkemista kaukaisemmillekin
alueille. Internetin ansiosta pienetkin kylät esimerkiksi Ranskan etelä- ja lounaisosissa vilkastuvat
aina kesäksi pariisilaisten saapuessa kesälomilleen nauttimaan luonnosta ja vapaa-ajasta.

Kuva 15. Valtio ja uskonto

Ylävasen © Salomon Rojas Sefair
yläoikea © Enzyklopädie des Islam
alavasen © Laurence Gangloff
alaoikea © Hans-Erich Frey

Oheisista kuvista nähdään, mitkä uskonnot ovat eniten
edustettuina Ranskassa. Ylhäällä vasemmalla näkyy Evryn
roomalaiskatolinen katedraali. Evryn kaupunki on kasvanut

Pariisin kylkeen. Katedraali rakennettiin 1990-luvulla. Alhaalla vasemmalla: bar-mitsva -juhla
Strasbourgin synagogassa. Oikealla ylhäällä: Pariisin suuri moskeija rakennettiin 1. maailmansodan
jälkeen kiitollisuuden osoituksena niille muslimeille, jotka olivat taistelleet Ranskan puolella Saksaa
vastaan. Oikealla alhaalla: Ranskan keskiosassa, Clermont Ferrandin lähellä sijaitseva buddhalainen
luostari, Dhagpo Kundreul Ling, on Euroopan suurin buddhalaiskeskus.

Ranskassa kirkko ja valtio ovat jyrkästi erotetut toisistaan. Uskonto on kunkin ihmisen oma
yksityisasia. Kirkollisveroa ei ole, eikä kouluissa opeteta uskontoa. Vuonna 1905 Ranskassa tuli
voimaan laki, jossa kirkko ja valtio erotetaan jyrkästi toisistaan. Tämä rajoittaa kirkon roolia
yhteiskunnassa. Euroopassa Ranska ja Portugali ovat ainoat maat, joissa tätä lakia sovelletaan
käytäntöön kaikissa asioissa.

Ranskan vallankumoukseen saakka roomalaiskatolinen kirkko vaikutti voimakkaasti yhteiskuntaan
ja sillä oli vahvat siteet monarkiaan. Usein kuningas ja aatelisto käyttivätkin kirkkoa oman
politiikkansa välikappaleena.

26.8.1789 annetussa ihmis- ja kansalaisoikeuksien julistuksessa katolilaisuuden asema valtion
uskontona kumottiin. 1870-luvun lopulla uskonto poistettiin järjestelmällisesti kaikista valtion
julkisista toiminnoista. Kouluissa ei saanut enää olla näkyvillä uskonnollisia merkkejä, ja
uskonnolliset oppiaineet, kuten raamatunhistoria, poistettiin lukujärjestyksestä; tilalle tuli
oppiaine nimeltä "moraalikasvatus ja kansalaistaito". Vuodesta 1882 sekularismi on ollut Ranskan
koululaitoksen periaate. Vuoden 1905 säädetyn lain nojalla kaikki katolisten, protestanttisten ja
reformoitujen kirkkojen omaisuus pakkolunastettiin.

Ranskan valtio tunnustaa kirkolliset organisaatiot, mutta ne eivät saa julkista tukea. Tästä
huolimatta on olemassa järjestelmä, jonka kautta valtio maksaa vankiloissa ja armeijoissa
työskentelevien kristittyjen pappien ja vastaavien juutalaisten ja muslimien työntekijöiden palkat.
Poikkeuksena ovat Alsacen (Elsass) ja Lorrainen (Lothringen) alueet, koska lain
voimaantulohetkellä (1905) ne eivät kuuluneet Ranskaan.

Koska maahan on muuttanut musliminaisia, jotka haluavat käyttää kaikkialla uskontonsa mukaista
asua, on sekularismin soveltamisesta syntynyt paljon keskustelua. Burka, hijab ja huntu ovat olleet
laajan keskustelun kohteina viime vuosina.
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Kuva 16. Uskossa eläminen (Kuva:© Laurence Gangloff)

Maallistuminen on koskettanut Ranskaa enemmän kuin muita
Euroopan maita. Yksityisen mielipidekyselyn mukaan 55 %
ranskalaisista sanoo olevansa katolilaisia, 11 % muslimeja, 3 %
protestantteja tai reformoituja ja 1 % juutalaisia. On myös eri
suuntauksiin kuuluvia buddhalaisia. Tässä nähdään kuva
protestanttien Zenith-festivaalin päätösjumalanpalveluksesta. Se

keräsi noin 10 000 protestanttia Strasbourgiin.

Protestantit ovat Ranskassa uskonnollinen vähemmistö. Menneinä vuosisatoina he olivat pitkään
vainottuja. Ranskan kuninkaat vainosivat 1500-luvulla uskonpuhdistuksen kannattajia, kun nämä
alkoivat levittää uskonpuhdistuksen sanomaa Ranskassa. Näitä kannattajia kutsuttiin hugenoteiksi.
Yli 200 000 hugenottia pakeni muihin maihin, ja monet joutuivat uskonsotien uhreiksi.

Maassa on kuitenkin paljon kristittyjä, jotka elävät uskoaan voimallisesti todeksi. Vuonna 2007
kuollut Abbé Pierre oli Emmaus-liikkeen perustaja, kapusiinimunkki, joka keskittyi vainottujen,
köyhien ja kodittomien auttamiseen. Vuonna 2010 Protestanttisten kirkkojen liitto aloitti
kampanjan maahanmuuttajien oikeuksien puolesta. Katoliset ja ortodoksiset kirkot tukivat
hanketta.

Burgundin maakunnassa toimii Taizén ekumeeninen yhteisö, joka vetää nuoria puoleensa
magneetin lailla. Joka vuosi noin 200 000 nuorta eri kirkkokunnista kaikkialta Euroopasta
kokoontuu Taizéen ekumeeniseen tapahtumaan, joka tunnetaan Ranskan ulkopuolellakin
tapahtumana, jossa kristinusko on elävää.

Kuva 17. Koulut ja opetus (Kuva:© Gesine Beck)

Julkisten koulujen opetus on ilmaista, pakollista ja
tunnustuksetonta kaikille. Useimmat lapset aloittavat
vapaaehtoisessa esikoulussa 3-vuotiaana. Ranskan valtio tarjoaa
runsaasti päivähoitopalveluita, lastentarhoja ja kokopäiväistä
koulunkäyntiä. Kouluvelvollisuus alkaa kuuden vuoden iässä ja
päättyy 16 vuoden iässä. Nelivuotista alakoulua seuraa

kuusivuotinen yläkoulu (collège). Niiden jälkeen kaksivuotinen lukio (Lycée: première ja terminale)
valmentaa oppilaat loppukokeeseen (baccalauréat), joka on edellytys yliopisto-opintoihin.

Muistona uskonnonopetuksesta aikanaan käydystä väittelystä keskiviikko iltapäivisin ei ole
lainkaan opetusta, vaan aika on tarkoitettu kirkkojen uskonnollista opetusta varten. Vaikka jotkut
käyttävätkin tämän ajan harrastuksiinsa, monet osallistuvat kirkon järjestämään konfirmaatio-
opetukseen, kuten tässä kuvassa olevat oppilaat.

Julkisten koulujen lisäksi Ranskassa on yksityiskouluja (20 % kouluista), joista useimmat ovat
katolisia. Valtio maksaa näiden koulujen opettajien palkat, jos opetus vastaa virallista
opetussuunnitelmaa. Valtio tukee tarvittaessa kuntien kouluja ja pyrkii näin ehkäisemään
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väkivaltaa näissä kunnissa. Kokonaisuutena Ranskan koulujärjestelmä on kuitenkin tällä hetkellä
kriisissä, ja sitä pyritään uudistamaan.

Noin 80 yliopistoon on vapaa pääsy, ja ainoastaan lääketieteelliseen ja oikeustieteelliseen
tiedekuntaan pyrkiville on vakiintuneet lisäpääsyvaatimukset. Yliopistoilla on vähäiset resurssit,
eivätkä ne pysty valmentamaan opiskelijoita riittävän hyvin työelämään. Tästä johtuen monet
pyrkivät todella korkeatasoisiin oppilaitoksiin, eliittikouluihin [Grandes Écoles].

Näitä pääsykokeita varten on osallistuttava kaksivuotiseen, täyspäiväiseen valmennuskurssiin.
Koska vain harvalla on mahdollisuus näin kalliiseen vaihtoehtoon, on eliittikoulujen asema yleisesti
kyseenalaistettu.

Kuva 18. Naiset ja heidän tilanteensa (Kuva:© Laurence Gangloff)

Kuvassa nuori äiti on tulossa poikansa kanssa päiväkotiin
hakemaan pikkusiskoa. Kahden lapsen äideistä 80 % työskentelee
täyspäiväisesti. Keskimääräinen lapsiluku on 2–3 lasta naista
kohti.

Naiset saivat äänioikeuden Ranskassa vuonna 1944 ja
aviomiehen huoltajuusoikeus poistettiin vuonna 1965. Vuonna 2000 väkivalta ja yksilönoikeuksien
loukkaaminen säädettiin rikoslailla rangaistaviksi. Siitä huolimatta sukupuolten väliseen tasa-
arvoon on vielä pitkä matka. Vaikka tytöt menestyvät koulussa paremmin, työelämään päästyään
he ansaitsevat noin 25 % vähemmän kuin miespuoliset kollegansa (lähde: viralliset tilastot).
Naisopettajien vanhuuseläke on keskimäärin 833 euroa, kun miesten eläke on jopa
kaksinkertainen.

Euroopassa naisten odotettavissa oleva elinikä on korkein Ranskassa ja Espanjassa. Kuitenkin
vallalla oleva käsitys ranskattaresta menestyvänä, eleganttina, viehättävänä, huomaavaisena ja
rakastavana äitinä sekä uranaisena on omiaan aiheuttamaan naisille stressiä ja väsymystä.

Äitiys ja työssäkäynti eivät aiheuta ranskalaisille naisille ristiriitaa. Naisten työn ja perheen
yhdistämisen mahdollistamisessa Ranska toimii tiennäyttäjänä Euroopassa. Tämä on toimivan
hoitojärjestelmän ja perheiden taloudellisen tukemisen ansiota.

Kuva 19. Pulchérie Herculen henkilökuva (Kuva:© Gesine Beck)

Pulchérie Hercule on pieni, tarmokas ja eloisa nainen, joka hoitaa
nuorten, afrikkalaistaustaisten naisten asioita. Sen lisäksi, että
hän työskentelee lentokoneteollisuuden palveluksessa ja on
kolmen lapsen äiti, Pulchérie omistautuu nuorten ja perheellisten
auttamiseen kirkossaan.

Rouva Hercule on monikulttuurisesta perheestä: hänen isänsä oli Togosta, äitinsä Beninistä ja
toinen isoäitinsä oli valkoihoinen. Hänen tavoitteenaan on siltojen rakentaminen perinteisen
afrikkalaisen mustan kulttuurin ja eurooppalaisen elämäntavan välille. Afrikkalaiset perheet elävät
Euroopassa usein eristyksissä ilman suvun tukea, joka olisi elintärkeää lasten kasvatuksessa. Rouva
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Hercule yrittää saada afrikkalaiset vanhemmat vakuuttumaan siitä, että on tärkeää antaa aikaa
lapsilleen.

Ensimmäinen nuorten ryhmä, jonka hän perusti vuonna 1995, oli nimeltään Ambianceurs
[suomeksi tunnelmantekijät, ilmapiirivaikuttajat]. Siihen kuuluneet 10 nuorta ihmistä
suunnittelivat ja toteuttivat Maahanmuuttajien messun, jossa oli heidän omia tanssi- ja
draamaesityksiä. Kyseistä näytelmää esitetään säännöllisesti Pariisin lähiöissä.

Kuuden viikon välein rouva Hercule vierailee kodeissa Evryn lähiössä tapaamassa vanhempia ja
keskustelemassa heidän kanssaan koulutusasioista. Hän toimii välittäjänä nuorten, vanhempien ja
koulun välillä.

Afrikkalaisessa kulttuurissa korostetaan vanhempien ihmisten kunnioittamista. Rouva Hercule
toivoo, että vanhemmat ja lapset arvostaisivat afrikkalaisia juuriaan. Hän itse tuo tätä asennetta
ilmi pukeutumisessaan, jossa hän yhdistää afrikkalaista ja eurooppalaista muotia.

Kuva 20. Monikulttuurinen yhteiskunta (Kuva:© ADECE Évry/FR)

Kansojen markkinoilla tapaavat eri taustoista tulevat ihmiset.
Markkinat ovat esimerkki kirkkojen työn tuloksena
tapahtuneesta maahanmuuttajien onnistuneesta
kotoutumisesta. Vuonna 2010 Ranskassa asui yli seitsemän
miljoonaa siirtolaista, mikä vastaa 11 % koko väestöstä. 5–10 %
Ranskassa asuvista on muslimeja. Lähes puolet

maahanmuuttajista on lähtöisin Afrikasta, erityisesti Algeriasta ja Marokosta, mutta maassa on
myös laaja portugalilaisväestö.

Yli kaksi kolmasosaa maahanmuuttajista asuu kaupungeissa. Välimeren rannalla sijaitseva
Marseillen satamakaupunki on Pohjois Afrikan alueelta tulleiden siirtolaisten suurin keskittymä.
Siirtolaisia asuu paljon myös Pariisin esikaupunkialueilla ja Lyonin alueella.

Ensisilmäyksellä elämä näissä suurkaupungeissa näyttää värikkäältä ja vaihtelevalta. Eri ryhmien
väliset jännitteet kuitenkin lisääntyvät. Huumeet, rikokset ja jengit häiritsevät näiden alueiden
nuorten normaalia elämää. Hyvätkään kouluarvosanat eivät takaa heille työllistymistä. Hyvien
julkisten kulkuyhteyksien puute lisää sosiaalista syrjäytymistä.

Ranskan sosialistipresidentti François Hollande ajaa parannuksia yhteiseloon. Vaalikampanjansa
aikana yksi hänen näille alueille suuntaamansa iskulause oli rohkaiseva: ”Te ette ole la banlieue
(esikaupunki), te olette Ranska.”

Kuva 21. Naisten tukeminen ekumeenisesti (Kuva:© Vali)

Kuvassa eräs nainen saa neuvontaa La Cimade -järjestön
toimistossa. La Cimande on ekumeeninen sosiaalisen tuen
järjestö, joka on toiminut koko Ranskan laajuisesti vuodesta 1939
alkaen. Sen toimintamuotoja ovat muun muassa pakolaisten ja
turvapaikkaa hakevien tukeminen, oikeusapua oikeudenkäyntiä
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varten sekä väkivallan uhriksi joutuneiden naisten auttaminen.

Perheväkivalta on yleistä Ranskassa. Virallisten tilastojen mukaan joka neljäs päivä yksi nainen
kuolee kumppaninsa väkivallan uhrina. Yli puolet väkivaltaan kuolleista naisista oli jo aiemmin
kokenut väkivaltaa. Amnesty Internationalin mukaan 10 % kaikista naisista kokee väkivaltaa
kotonaan. Myös muut naisiin kohdistuvat väkivallan muodot, kuten pakkoavioliitot ja ihmiskauppa
prostituutiotarkoitukseen, aiheuttavat ongelmia siirtolaisnaisille. Jos naiset vievät tapauksensa
oikeuteen, prosessi kestää kauan ja on monimutkainen. Näiden esteiden lisäksi sosiaalinen
eristäytyminen ja pelko oleskeluluvan menetyksestä tekevät avun hakemisesta hankalaa.

Kuva 22. Maailman rukouspäiväliike Ranskassa

(Kuva:© Laurence Gangloff)

Kuva esittää Ranskan maailman rukouspäivätoimikunnan naisia
onnellisina ja kiitollisina tehdyn työn jälkeen. Jumalanpalveluksen
eri osien kokoaminen kesti tammikuusta 2010 maaliskuuhun
2011.

Varhaisin maininta MRP:n vietosta Ranskassa on vuodelta 1928 luterilaisten ja metodistien
järjestämästä tilaisuudesta.Vuonna 1934 mukaan tuli Pelastusarmeija. 1940-luvulta on löydetty
asiakirjoja, joissa kerrotaan toisen maailmansodan rintamalinjojen yli tapahtuneesta rukouksesta.
Vuodesta 1960 lähtien englantia puhuvat naiset presbyteeri-, anglikaani- ja metodistikirkoista
tulivat mukaan. Vatikaanin toisen konsliilin rohkaisemana alkoi vuonna 1971 ekumeeninen
yhteistyö katolilaisten kanssa. Myös ordotoksinaisista löytyy maininta tuolta ajalta.

Vuodesta 1981 MRP on itsenäisesti levittäytynyt koko maahan. Yhdistys perustettiin virallisesti
vuonna 1988. Sen säännöissä korostetaan yhdistyksen ekumeenista luonnetta ja mainitaan
reformoidut, luterilaiset, metodistit, roomalaiskatoliset sekä Pelastusarmeija. Ekumeenisesta
yhteistyöstä on tullut sujuvaa, ja se nähdään rikkautena. Ranskassa ekumeniaa toteutetaan
kahdella tapaa: Hengellisellä tasolla eri tunnustuskunnista tulevat kristityt käyvät vuoropuhelua
keskenään. Rakenteiden kautta pyritään tarjoamaan mahdollisuudet käytännön yhteistyölle. MRP
tukee kumpaakin pyrkimystä, sillä naisia ja miehiä kehotetaan rukoilemaan maailmanlaajuisesti
yhdessä sisarten ja veljien kanssa, ei heidän puolestaan.

Vuoden 2013 jumalanpalveluksella halutaan luoda maailmaa, jossa ihmiset toivottavat tulijat
tervetulleiksi ja hyväksyvät toinen toisensa. Naisia rohkaistaan toimimaan Jeesuksen kehotuksen
hengessä: "Mitä te teette näille minun vähimmistä veljistäni, sen te teette minulle.” (Mt. 25:40)
Meitä muistutetaan myös siitä, että ”muukalaisia ovat he, joiden tarinaa me emme ole vielä
kuulleet”.
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Kuva 23. Teematyö (Kuva:© WPD)

Ranskan maailman rukouspäivän toimikunta valitsi teematyöksi Anne-Lise
Hammann Jeannotin tekemän maalauksen. Se esittää kuvaannollisesti
muukalaista. Taiteilija kuvaa työtään seuraavasti: ”Koska työni ovat usein
abstraktin rajamailla, yritin tässä teoksessa kuvata käsitystä
muukalaisesta kokonaan harmaana hahmona. Se on tarkoituksella
erotettu muista väreistä, koska ne todella eroavat toisistaan. Kuvani
sijaitsee todellisuuden ja mielikuvituksen rajalla. Ääriviivat ovat epäselviä
ja vääntyneitä, ne liukenevat ja väreilevät, ja valo muuttuu läpikuultavaksi
ja hohtavaksi. En koskaan maalaa ihmishahmoja. Aika pysähtyy. Viiva

piirtyy esiin usvan läpi. Horisontti ja merkit tulevat näkyviksi taivaalla tai maan pinnalla. On
hiljaista. Ainoa havaittava liike on elämän henkäys…”

Elämän henkäys, joka yhdistää niin syrjäytymistä kuin hyväksyntää, tulee näkyväksi siirtymässä
värikkäästä osasta harmaaseen hahmoon.

Kuva 24. Anne-Lise Hammann Jeannot (Kuva:© WPD)

Anne-Lise Hammann Jeannot, Maailman rukouspäivän 2013
taiteija, on sveitsiläinen. Hän on syntynyt 1967 ja asuu Ranskassa
Jura-vuoristossa. Taitelija opiskeli Bern Lausannessa ja Pariisissa,
jossa hän valmistui visuaalisen taiteen maisteriksi vuonna 1994.


