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illan jätelastin.

355/2004 | SUOMEN KUVALEHTI

�

ja kapinallisetja kapinalliset

Argentiinan talouskriisi synnytti 

Buenos Airesiin jätteidenkerääjien armeijan 

ja omalaatuisen protestikulttuurin.

Argentiinan talouskriisi synnytti 

Buenos Airesiin jätteidenkerääjien armeijan 

ja omalaatuisen protestikulttuurin.

PAHVI-PAHVI-
KANSAKANSA

T e k s t i  j a  ku v a t  S u s a n  H e i k k i n en ,  Buenos  A ires



36 SUOMEN KUVALEHTI | 5/2004

ahdesti päivässä Buenos Aire-
sin läpi kulkee juna, jolta kau-
punkilaiset haluaisivat sulkea
silmänsä. Kolkkojen vaunujen
ikkunaristikoista työntyy isoja

ja pieniä sormia. Ihmisten kasvoja ei näe
kunnolla, mutta ristikon läpikin erottuu,
kuinka aurinko kimaltaa ostoskärryjen me-
tallikoreissa.

Nicolaza Duarte ja Claribel Soeli Isla, äi-
ti ja tytär, ovat vallanneet penkittömän vau-
nun parhaan paikan: oven pielessä on uloke,
jolla on hyvä istua.Asemilta työntyy kyytiin
lisää vaiteliaita ihmisiä kärryineen ja kiesei-
neen. He ovat cartoneroja, pahvikansaa,
matkalla töihin.

Koko sanaa ei tunnettu vielä muutama
vuosi sitten, ennen Argentiinan historian pa-
hinta talousromahdusta ja massatyöttömyyt-
tä. Nyt ehkä jopa puoli miljoonaa jätteiden-
kerääjää nuohoaa Buenos Airesin katuja.
Cartonerojen mukana köyhyys on tullut nä-

kyviin kaupungin joka kolkkaan. He ovat
oma ammattikuntansa, josta joku on erikois-
tunut tölkkeihin, joku pahviin, joku pulloihin,
joku lajittelee kaiken, mistä maksetaan kilo-
hintaa.

Ennen Nicolaza oli tavallinen kotiäiti,
mies elätti kolmilapsisen perheen. Mies jäi
työttömäksi, eikä Nicolaza saanut töitä edes
siivoojana tai kotiapulaisena. Lisäksi diabe-
tes sokeutti miehen, eikä lähes 30 vuoden
työura tuonut eläkettä. Eronneenakin Ni-
colaza tyttärineen elättää miestä. Muuten
tämä olisi muiden sokeiden joukossa ker-
jäämässä metrossa tai kadulla.

Ostoskärry
asvaltilla

Claribelin hoikat sormet penkaisevat ka-
dunvarteen jätetyn roskapussin, ja illan en-
simmäinen saalis, sampoopakkaus, kolahtaa
ostoskärryn pohjalle. Siitä se lähtee, viiden
tunnin urakka, jonka aikana kerätään pala

palalta 10 peson arvoinen, 30 kilon kärrylli-
nen kartonkia, pahvia ja paperia. Suomalai-
nen saa käsityksen palkan ostovoimasta,
kun ajattelee samaa summaa euroina.

Äidin työntämä kärry kolisee asvaltilla, ja
gasellimainen 14-vuotias pinkaisee vähän
väliä asioille kadunvarren liikkeisiin. »Oli-
siko teillä pahvia?»

Useimmiten ei ole. Vastaantulijat katso-
vat muualle. Heille cartonerot eivät ole pah-
vikansaa vaan roskasakkia. Ymmärtäjiäkin
on. Claribel kiikuttaa hymyssä suin leipo-
mosta monen kilon pussin pehmoista leipää.

Naiset kiertävät reittinsä kolmesti viikos-
sa, ja vuoden ajan se on ollut tämä sama,
meluiselta Liniersin asemalta syvälle keski-
luokan vauraisiin, hiljaisiin kortteleihin.

K � Pahvinkerääjät Teotista Caseres
(vas.), Claribel Soeli Isla ja Nicolaza
Duarte ammattikunnan omassa junassa
matkalla töihin.

375/2004 | SUOMEN KUVALEHTI

Täällä on väljää, toisin kuin keskustassa,
jossa cartonerot penkovat jätteitä vieri vie-
ressä ja reviireistä kilpaillaan. Täälläkään
kollegoja ei tervehditä, kaikki ovat samoil-
la apajilla. Mutta kirjoittamattoman sään-
nön mukaan toisen kerääjän edelle ei saa
kiilata.

Puolen yön aikaan Nicolaza ja Claribel
työntävät täyden kärrynsä takaisin asemal-
le, ahtautuvat lasi-, tölkki-, kartonki- ja pa-
perilastien sekaan – jos muiden solidaari-
suus riittää – ja pääsevät peson hinnalla pää-
teasemalta kuorma-auton kyydissä aamu-
kolmeksi kotiin. Kotona he lajittelevat eri
pahvilaadut, ja kerran viikossa kuormuri
käy ostamassa viikon lastin tehtaille, jotka
käyttävät sen kierrätysmateriaalina.

Luonto kiittää talouskriisiä?
Seuraavana päivänä Claribelilla on taval-

linen koulupäivä. Hän unelmoi eläinlääkä-
rin työstä.

»Haluan että lapseni saavat koulutuksen,

ja jos Argentiinasta ei löydy heille töitä, he
saavat lähteä ulkomaille. En halua heille täl-
laista elämää», 39-vuotias Nicolaza sanoo.

Mutta hän on pystypäinen nainen eikä
suostu häpeilemään pahvinkeruuta. »Olen
ylpeä tästä työstä.»

Ja työtä löytää kukin tavallaan. Buenos
Airesin metrot ja junat ovat täyttyneet kau-
pustelijoista, entisistä kunniallisista veron-
maksajista.Yksi toistaa monotonista myyn-
tihuutoa, toinen jakaa tuotteensa matkusta-
jien syleihin ja kerää ne tovin kuluttua pois,
aina joku ostaa. Kolmas jättää pelkkiä pah-
vilappuja, joissa lukee vain »auttakaa mi-
nua, olkaa hyvä, yritän elättää perhettäni».

Kaatuneita tehtaita
henkilökunnalle

Elokuussa 2000 talouskriisi oli jo hiipimäs-
sä Argentiinaan, ja asianajaja Luis Alberto
Caro sai idean. Miksi konkurssiin menneen
tehtaan työntekijän pitää odottaa tehtaan

ulkopuolella ilman töitä, kun hän voisi olla
tehtaassa sisällä ja tehdä töitä?

Hän alkoi rummuttaa uuden konkurssilain
puolesta, ja viime vuonna laki tulikin voi-
maan.Kaatunutta yritystä ei enää automaat-
tisesti huutokaupata,vaan valtio voi lunastaa
tilat ja välineet. Jo 50 yritystä on luovutettu
edelleen työntekijöiden pyöritettäväksi.

Tammikuun alussa räätälimestari Mario
Marinin, 72, polvi nousee Brukmanin pu-
kutehtaan portaikossa innokkaasti kuin
nuorella miehellä.Tehdas on juuri luovutet-
tu työntekijöiden yhdistykselle, sähköt saa-
tu taloon, hissi on vielä testaamatta. Sii-
voustalkoot yhdeksän kuukautta pölytty-
neissä tiloissa ovat käynnistyneet.

Tehtaan velkaantuneet omistajat häipyi-
vät joulukuussa 2001, ja tehtaan 115 työnte-
kijää valtasi paikan itselleen.Viime vuoden
huhtikuussa poliisi hääti heidät väkivalloin.
Mellakkapoliisin kohtaaminen oli kireä
mutta päättyi verettömästi. Siitä lähtien �

Joku on erikoistunut tölkkeihin, joku pahviin, joku pulloihin.

� Vartija tähyilee
syytä jätejunan
epätavalliseen
pysähdykseen.

� Kartonkikansa
matkustaa karusti
töihin.
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työntekijät päivystivät teltassa rakennuksen
edustalla, Mario heidän mukanaan.

Se ei estänyt omistajia palaamasta teh-
taaseensa. Ompelijoiden kerroksessa jokai-
sesta koneesta on jokin luukku auki. »He
ovat vieneet ompelukoneista osia», Mario
selittää, »mutta hallitus antaa meille 50 000
pesoa (14 000 euroa) niiden korjaamiseen.»

Työntekijät järjestävät tehtaan toiminnan
mielensä mukaan, ja tärkein ohjenuora on
samapalkkaisuus. Tuotto jaetaan tasan, jo-
ten kaikki reskontranhoitajista ompelijoi-
hin, silittäjistä huoltomiehiin ja vartijasta
johtajaan tienaavat yhtä paljon. Puhumat-
takaan siitä, että tehdasta koskevat päätök-
set tehdään yhdessä, ja johtajat noudattavat
enemmistön tahtoa.

»Jatkuvasti on ollut pelko, että meidät
ajetaan pois, mutta nyt meillä on oikeuden
päätös takanamme», Mario virnistää.

Mario saa eläkettäkin, mutta se ei riitä
kohtuulliseen elintasoon. 200 pesoa kuussa
Argentiinassa on suunnilleen kuin 200 eu-
roa Suomessa.

»Me olemme rikas maa, yhä maailman
ruoka-aitta. Ja iso. Ja meitä on vähän. Näillä
edellytyksillä meidän pitäisi elää paremmin
kuin jenkit,mutta meillä ei ikinä ole ollut hal-
litusta, joka olisi ajatellut kansaa.1930-luvul-
la Argentiina oli rikkaampi kuin Ranska»,
hän puuskahtaa, silminnäkijän oikeudella.

Laillistetut 
vandaalit

»Oletko nähnyt missään mitään tällaista»,
kysäisee ohikulkija Buenos Airesin ydin-
keskustassa, Floridan pankkikadulla.

Ei. En ole. Eläkeläismuori kaivaa kassis-
taan rautaputken ja alkaa paukuttaa Lloyds
Bankin seinää.Toinen täti suihkuttaa viereen
spraymaalilla tekstin chorros, varkaat. Kol-
mas ruuvaa peltipaikkoja irti seinästä. Neljäs

kampeaa seinää peittävää peltiä rullalle.Mies
kumoaa säkillisen roskia pankin pääsisään-
käynnin eteen, ja pieni vanha nainen alkaa
heitellä muovipulloja toisen kerroksen ikku-
noihin, joista pankkiväki vilkuilee laiskasti.

Vandaalien vieressä seisoo kymmenkun-
ta tympääntynyttä poliisia, jotka keskittyvät
vaihtamaan painoa jalalta toiselle. Taas yk-
si rutiiniprotesti.

Carlos Arriaga huutaa megafoniin koko
absurdin näytelmän teeman: »Varkaat, var-
kaat, varkaat! Pankit ovat vieneet säästöm-
me, haluamme ne takaisin.»

Talouskriisin kärjistyessä syyskuussa 2001
hallitus sulki kansalaisten tilit estääkseen
valuuttapaon maasta. 2002 peso irrotettiin
dollarisidoksestaan ja se devalvoitui kol-
masosaan entisestä arvostaan. Säästäjät rai-
vostuivat, kun heidän turvallisiksi luule-
miensa dollaritilien säästöt määrättiin muu-
tettavaksi pesoiksi vain osalla dollarin vaih-
tokurssin arvosta.

Aggressio sallitaan keskiluokan tuntojen varoventtiilinä.

� Asianajaja Luis Alberto Caro ajoi 
Argentiinaan läpi lain, jonka perusteella
konkurssiin menneitä tehtaita voidaan
luovuttaa työntekijöille.

� Räätäli Mario Marin.
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�

Siitä lähtien nämä dollareihin luottaneet
ovat kieltäytyneet nostamasta arvonsa me-
nettäneitä säästöjään ja omistautuneet pro-
testoimaan.

»Raha on yksityistä omaisuutta, jonka pe-
rustuslakimme turvaa. Me haluamme oi-
keutta, me haluamme rahamme takaisin»,
Arriaga sanoo.

Koko kansa ei ole säästäjien puolella.
Vaikka nämä ovat kokeneet oikeusmurhan,
moni heistä kuitenkin pärjäisi kohtuullises-
ti, jos olisi lunastanut tarjotuilla ehdoilla sen
mitä heidän säästöistään oli jäljellä. Moni
argentiinalainen kärsii työttömyydestä ja
köyhyydestä paljon heitä enemmän.

Outo näytelmä on toistunut jo kaksi
vuotta, jokainen maanantai, keskiviikko ja
perjantai. Siitä on tullut omanlaisensa turis-
tinähtävyys, todellakin Buenos Airesin ai-
nutlaatuinen erikoisuus.

Kulkue aloittaa Bank Bostonin pääovelta,
josta on muodostunut devalvaation töhritty

monumentti, ja etenee ovelta ovelle: Banco
Galicia, Citibank, Lloyds Bank, HSBC... Ja
saattojoukkona seuraa tummanpuhuva po-
liisijoukko jauhesammuttimineen.

Kaupunkikuva Florida-kadulla on kuin
vankilan porteilta: teräsverhoja, kaltereita,
murjottuja seiniä.Töhryjä ja marmorimurs-
kaa, jotka siivotaan kolmesti viikossa pois.

Vanha mies heiluu kaksimetrisen jatko-
varren kanssa ja nykii narua. Musta spray-
maali suihkuaa melkein toisen kerroksen ta-
salle. »Itse kehitetty», vanha mies sanoo yl-
peänä, ja vaimo auttaa vaihtamaan varren
päähän vaihteeksi toisen työkalun, jolla saa
liimattua julisteita.

Aggressio sallitaan jonkinlaisena keski-
luokan tuntojen varoventtiilinä. Säästäjät
ovat äänekkäitä, mutta suurin osa keskiluo-
kasta pärjäilee tinkimällä matkustamisesta
ja suurista hankinnoista.

Yhä useampi vaihdattaa autojensa kaa-
suttimet sellaisiksi, että autot kulkevat hal-

valla kotimaisella etaanikaasulla – bensiini
on yhtä kallista kuin Suomessa.

Argentiinan talouskriisillä on myös suora
linkki EU:hun. Miljoonien argentiinalaisten
isovanhemmat muuttivat Euroopasta, joten
heillä on oikeus esimerkiksi italialaiseen
passiin. Passijonot Italian lähetystössä ovat
jo vuosien mittaiset, satojatuhansia on muu-
tamassa vuodessa muuttanut Eurooppaan.

Tiesulku ei
yllätä ketään

Tammikuisena tiistaiaamuna Virginia Apa-
ricio, 27, jättää seitsemän lastaan isän hoi-
viin ja matkustaa Merlon kaupunginosasta
Buenos Airesin keskustaan. Diagonal Nor-
te -kadulla hän vetää kasvoilleen mustan
huivin, jossa on punainen tähti, ja asettuu to-
vereineen keppi kourassa keskelle kuusi-
kaistaista katua. Tästä ei kuljeta.

Virginia on piquetera eli tiensulkija, yksi
Argentiinan kymmenistätuhansista aktivis-
ti-työttömistä. Liike syntyi 1990-luvun puo-
livälissä maan pohjoisosassa, jossa työttö-
mät alkoivat protestoida katkaisemalla
moottoriteiden liikennettä.

Nyt tiesulkutaktiikka on levinnyt pääkau-
pungin kaduille, joilla se on yhtä arkipäiväis-
tä ja yhtä lailla rituaalinomaista kuin säästä-
jien protestointi. Poliisilla on jopa palveleva
puhelin, josta autoilijat voivat tiedustella,mi-
tä väyliä tänään kannattaa välttää.

Tällä kertaa protestoidaan Pohjois-Ar-
gentiinassa vangittuna olevien kymmenen pi-
queteron tueksi, mutta liikehdinnän varsi-
nainen syy on työttömyys.Vielä puoli vuotta
sitten Virginia siivosi ja hoiti lapsia, mutta
ryhtyi piqueteroksi kun työt loppuivat. Hän
on ehtinyt olla mukana jo sadalla tiesululla.

»Presidentti lupasi töitä, mutta me emme
ole sitä nähneet. Emme halua tukia, vaan
töitä.Almuilla meitä ei hiljennetä»,Virginia
sanoo keppiinsä nojaten.

Kepit ovat itsepuolustusta varten, hän sa-
noo. »Ja niistä eri ryhmät erottaa toisistaan.»

Piqueterot ovat kirjava joukko nuoria ja
vanhoja, naisia ja miehiä, ja he ovat organi-
soituneet kymmeniksi pienemmiksi ryh-
miksi.Teitä sulkevat edustavat kovaa linjaa,
joka keräsi joulukuun suurmielenosoituk-
seen 70 000 osallistujaa. Maltilliset piquete-
rot eivät näy kaduilla, ja heidän suurko-
koukseensa eräälle jalkapallostadionille ke-
rääntyi taannoin vain 10 000 ihmistä.

Kansalaisaktivismi on Argentiinassa nuor-
ta, mutta sen teho on jo todistettu. Kaksi
vuotta sitten presidentti Fernando de la Rua
ilmoitti televisiossa kansan perusoikeuksien
kaventamisesta, ja kansa vyöryi keskustaan
paukuttamaan kattiloita. Presidentti pakeni
palatsistaan ja joutui eroamaan.

Suurin osa Argentiinan keskiluokasta ha-
luaisi piqueterot pois kaduilta arkielämää

� Piqueterot, tiensulkijat,
osoittamassa mieltä Pohjois-
Argentiinassa laittomasti
vangittuna pidettyjen 
kumppaneidensa puolesta.
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häiritsemästä. Eräs piqueterojen johtajista
sysää syyn argentiinalaiselle medialle.

»Meidän ryhmällämme on yhteinen kah-
den hehtaarin palsta, jolta saimme juuri tu-
hannen kilon kiivisadon, mutta ei yleisö tie-
dä mitään tällaisesta. Media kertoo vain tie-
suluista, jos enää niistäkään. Omissa lä-
hiöissämme meitä ei vastusteta.»

Tämänkertainen, sadan metrin pituinen
tiesulku ei häiritse juuri ketään, vaikka se on
aivan keskustassa; autot pääsevät kiertä-
mään sen viereisiä katuja pitkin. Moottori-
pyöräilijät nousevat tottuneesti satulasta ja
työntävät ajopelinsä hajanaisten piquetero-
rivien läpi, se on sallittua. Muutama nuori
poika uhittelee ambulanssille, joka kuiten-
kin päästetään läpi.

»Tämä on ihmisille jokin syy herätä aa-
mulla! Se on tärkeää», nimettömänä pysyt-
televä nokkamies sanoo.

Tiesulku ei johda mihinkään, pohjoisen
tovereita ei vapauteta, ja piqueterot päättä-

vät järjestää parin päivän päähän suur-
mielenosoituksen Plaza de Mayolle, Buenos
Airesin paraatiaukiolle.

Ja siellähän Virginia sitten taas on, hak-
kaamassa metalliputkella mellakka-aitaa
satojen muiden rinnalla. Väkijoukko pääsi-
si aidan läpi presidentinlinnan eteen jos to-
della haluaisi, mutta he ovat kurinalaisia,
keskittyvät näyttämään uhkaavilta ja vi-
haisilta, eivätkä päästä hallittua rintamaa
hajoamaan väkivaltaiseksi kaaokseksi. Vii-
me vuonna niin kävi kerran, ja poliisi ampui
kaksi piqueteroa.

Mellakka-aidan toisella puolella suihku-
lähteellä leikkivät tytöt eivät tunnu edes
huomaavan huumaavaa huutoa ja pauketta
vieressään.

»Argentiina on
aikuistunut»

Kukaan tiedä, kauanko kansalaisaktivismin
löytänyt kansa jaksaa hillitä mielenosoituk-

sensa. Eräs kriittinen piste on helmikuussa,
kun kesälomat päättyvät ja arkitodellisuus
iskee argentiinalaisia taas silmille.

»Tämä ei ole kriisi. Tämä on katastrofi»,
toteaa buenosairesilainen Hugo Katzevich,
64, ikiaktivisti ja poliittinen kommentaattori.

Katzevich on huolissaan siitä, etteivät ar-
gentiinalaiset suostu tunnustamaan yhteis-
kuntansa nopeaa kurjistumista. »Se, että
keskiluokka vastustaa piqueteroja, on so-
siaalipsykologinen reaktio. Keskiluokka nä-
kee heissä oman tulevaisuutensa, eikä halua
hyväksyä sitä todeksi.»

Loppiaisviikolla Argentiinassa uutisoitiin
kahden suurimman työttömien liikkeen,
Bloque Piquetero Nacionalin ja Movimien-
to de Jubilados y Desocupadasin yhdisty-
missuunnitelmista.

»Meillä on nyt ensimmäisen kerran suuri
vasemmisto, joka tosissaan vastustaa kapi-
talismia ja josta on oppositioksi presidentil-
le. Siitä voi tulla ensimmäinen luokka-

Mies kumoaa säkillisen roskia pankin pääsisäänkäynnin eteen.

� Fanny,
säästäjien
maskotti,
paukuttaa
pannua
Buenos
Airesin
Florida-
kadulla.

� Virginia
Aparicio,
27,
piquetera.
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puolue, joka on tosissaan köyhien puolella.
Se saattaisi saada 10 prosentin kannatuksen.
Ja vain tämä talouskriisi on tehnyt sen mah-
dolliseksi», Katzevich innostuu.

Presidentti Nestor Kirchner on kuitenkin
hyvin suosittu, gallupeissa hänen takanaan
on 70 prosenttia kansasta. Suurin osa kan-
sasta on konservatiivista, odottelee parem-
pia aikoja ja haluaa antaa presidentille ai-
kaa hoitaa maan asiat kuntoon.

»Joka päivä joku protestoi jotakin mie-
lenosoituksella, viime vuonna niitä oli 5 000
eri puolilla maata.Aluksi se oli järkytys yh-
teiskunnalle, mutta nyt niihin on totuttu. Ne
ovat osa elämäämme», Katzevich sanoo.

»Katuprotestit ovat uutta poliittista kult-
tuuria. Se on meille hyvä, olemme olleet

kauan hiljaa. Argentiina on kasvanut hen-
kisesti aikuiseksi. Ihmisten on pakko miet-
tiä, mikä on kansalaisen rooli yhteiskunnas-
sa, mitä on olla argentiinalainen.»

Erään tuoreen tutkimuksen mukaan Ar-
gentiina on maailman kymmenen optimisti-
simman kansakunnan joukossa. Katzevichin
mielestä on helppoa olla optimisti, jos sul-
kee silmänsä todellisuudelta. Kriisin syy ei
hänen mielestään ole Argentiinaa lainoitta-
va Maailman valuuttarahasto, ei uuslibera-
lismi eivätkä pohjimmiltaan edes huonot
johtajat.

»Argentiinalaiset itse ovat syypäitä. On
totuttu ajattelemaan ylimielisesti, koska Ar-
gentiina oli ennen Etelä-Amerikan menes-
tyvin maa.»

»Mutta olen hieman optimistinen. Hie-
man. Uskon, että neljän viiden vuoden
päästä Argentiina on taas tärkeä maa. Nyt
kun on lyöty maahan, on hyvä hetki muut-
tua.» �

� Argentiina oli luisunut lamaan jo 1990-

luvun lopussa, mutta romahdus iski vasta

joulukuussa 2001. Silloin maa jätti ulko-

maanvelkansa maksamatta ja purki

järjestelmän, jolla peson kurssi oli sidottu

dollariin. Seurauksena oli peson syöksy-

kierre. Latinalaisen Amerikan vauraimmas-

ta maasta tuli talousraunio.

Argentiinan talous putosi niin alas, että

myös palautuminen on ollut nopeaa.

Heikko peso parantaa paikallisten vienti-

yritysten kilpailukykyä ja houkuttelee

maahan turisteja. Argentiinan talous

kasvoikin jo viime vuonna, ja tänä vuonna

kasvun ennustetaan jatkuvan nopeana.

Taloustilanne on kuitenkin yhä kaukana

normaalista: melkein puolet Argentiinan 

37 miljoonasta asukkaasta on valunut

köyhyysrajan alapuolelle. Lisämurhe on

kriisin raunioittama pankkijärjestelmä.

Ratkaisematta on myös maksamatto-

mien ulkomaanvelkojen kohtalo. Argentii-

na yrittää neuvotella ulkomaisten velkojien

kanssa ohjelmasta, jossa osa veloista

annetaan anteeksi ja loppujen maksaminen

takaisin aloitetaan uudestaan. Yhteisym-

märrystä ehdoista ei kuitenkaan ole

syntynyt. �
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� Dollarisäästöjään menettäneet
Teobaldo Carulla (vas.), Carlos Arriaga ja
Horacio Gagliano protestoivat viikoittain
Boston Bankin pääovella.
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