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Gatebarn fra Estland til jul i Trøndelag
Denne julen skal 20 fattige gatebarn fra Tallinn i Estland feire jul sammen med norske familier. Fire av barna kommer til Trøndelag.
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Til Trøndelag: Nastja (4) (t.v.) skal til Oppdal og Kristina (6) til Meldal i jula. De skal feire sammen med trønderske familier. I tillegg skal et annet barn til Orkanger.
sainntja_1-_desembe_677486f.jpg ¬
1__#$!@%!#__magnyfier.gif ¬
Foto: ODD HELGE BRUGRAND
Til Norge: 20 barn fra fattigkvarteret i Kopli i Tallinn skal få en trygg og varm jul hos norske familier. Solveig Bergsland fra Ålgård organiserer opplegget. Her er hun sammen med noen av gatebarna.
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Slik bor hun: Nastja (4) bor sammen med ti andre i en leilighet på 25 kvadratmeter. Gata blir ofte alternativet.
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	Hele debatten
Barna blir plassert hos familier i Oppdal, Meldal og på Orkanger og skal feire jul på lik linje med norske barn. Det betyr gaver, julenisse og godterier. Og ikke minst en jul borte fra fattigdom og sult. Solveig Ovesen Nerhoel skal ta imot Nastja (4) når gatebarna lander på Gardermoen 22. desember.
– Hver jul tenker jeg på hvor ille gatebarna i Tallinn har det, og hvor godt jeg har det. Så da jeg fikk tilbud om å ta imot Nastja takket jeg ja. Jeg er et typisk julemenneske, og trives veldig godt med det som hører julen til, så det skal bli fint å ha henne her, forteller Solveig Ovesen Nerhoel.
Bondejul
Dermed får russisktalende Nastja feire oppdalsk bondegårdsjul med fjøsnisser og engler sammen med Solveigs fire barn, mann og svigerforeldre.
– Jeg har alt vært i Trondheim og kjøpt klær til henne, både til bruk i jula og som julegaver. Vi er også i ferd med å gjøre klart et pikerom, forteller Ovesen Nerhoel.
Hun har drevet med nødhjelp til vanskeligstilte i Estland i seks år, så hun kjenner derfor litt til Nastja fra før.
– Jeg håper det blir mye snø, for jeg ser for meg at Nastja kan leke ute sammen med mine egne barn på 11 og 12 år, sier hun.
Gatebarna fra Tallinn skal også være i Trøndelag nyttårsaften. Ovesen Nerhoel sier at det samtidig skal samles inn penger til estlandsarbeidet i kirka andre juledag.

Slum
Gatebarna i Tallinn holder til i fattigkvarteret Kopli, en nedslitt bydel nord i byen. Stedet var et boligområde for russiske fabrikkarbeidere under den sovjetiske okkupasjonen. Etter frigjøringen er det blitt et tilholdssted for mennesker som har falt utenfor systemet. Her bor barna enten på gata, eller i rønner som hverken har elektrisitet eller innlagt vann. Hverdagen preges av sult, fattigdom og kulde, og lopper og lus er vanlig. Noen av barna blir utsatt for overgrep. Til tross for at Estland har hatt en av Europas raskest voksende økonomier, lider spesielt deler av den russisktalende minoriteten.
Til Meldal
Arnhild Reberg i Meldal skal ta imot Kristina (6) og Katja (16).
– Jeg føler at jeg får gjort noe med gavn i når jeg tar imot disse barna til jul. Kristina og Katja skal få oppleve en skikkelig norsk familiejul med masser av julekaker og mat, forsikrer Reberg.
Jentene skal få pakker på lik linje med resten av de unge i familien. Hele slekta har fått beskjed om at i år er det to flere som skal ha presanger, forteller Reberg.
– Men det blir nok en jul til ettertanke også, med tanke på nordmenns overflod kontra hva disse jentene er vant med.
Et annet gatebarn i tenårene drar til en familie i Orkanger. Tredje januar skal alle barna tilbake til Kopli.
Ildsjel
Det er Solveig Bergsland fra Ålgård i Rogaland som kom på ideen med å gi gatebarna en jul i Norge. I ni år har hun brukt all sin fritid på å hjelpe de fattige i Kopli. Men det er første gang hun gir barna en julefeiring.
– Denne julen skal gatebarna kunne ta av seg de loppebefengte, skitne klærne og ta på seg rent, varmt tøy som holder kulden ute. Barna skal få slippe å legge seg sultne, og de skal slippe å sovne i frykt for at noen er slemme med dem om natten, sier Solveig Bergsland.


