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Valta 
 kansalle

Teksti Katri Merikallio, Egypti 
Kuvat Kaisa Rautaheimo

Kuohuva 
Egypti odottaa 
ensimmäisiä 
vapaita vaalejaan. 
Vanhat Mubarakin 
aikaiset jännitteet 
ovat nousseet 
pintaan. E

L Negoolin kylän miehet 
Ylä-Egyptissä kerääntyvät 
kuuntelemaan taivasalle, 
miten nuori vaaliehdokas 
nostaisi maan jaloilleen.



38      Suomen Kuvalehti | 47/2011 47/2011 | Suomen Kuvalehti      39

V
uohet ja puhvelit väiste-
levät vaaliehdokas Ramy 
Barbashin suurta BMW:tä 
Negoolin kylän kuoppai-
silla kujilla. Aurinko on jo 
ehtinyt laskea ja pimey s 
täyttää korkeiden muu-
rien reunustamat kujat. 

Huivi tonta naista ei ohikulkijoiden jou-
kossa näe.

Negool on yksi Ylä-Egyptin tiheästi asu-

tun delta-alueen tuhansista kylistä. Kun 
koko maailma seurasi vuoden 2011 alussa 
historiallista kansannousua Kairon Tah-
rir-aukiolla, myös täällä kyläläiset marssi-
vat kujille ja toreille vaatimaan muutosta.

Itsevaltaisen presidentti Hosni Mubara-
kin myötä kylissä kaatuivat myös paikal-
lisvaltuustot. Yhden yön aikana katosivat 
poliisit, ja asukkaat kokosivat omat kodin-
turvajoukkonsa pitämään yllä järjestystä.

Mutta vanhan hallinnon virkamiehet ja 

kylien mahtisuvut jäivät. Ja niin jäi myös 
jännite ja epäluulo.

Negoolin kylä on Barbashin pitkän kam-
panjapäivän viimeinen etappi. Hänen sini-
set krokotiilinnahkaiset kävelykenkänsä ja 
moitteeton italialainen pikkutakkinsa ovat 
ohuen hiekan ja pölyn peitossa.

Barbash ei kuulu puolueisiin, hän ajaa 
parlamenttiin vain itseään.

Marraskuun alun iltana kylän päämie-
het ottavat ehdokkaan vastaan ystävällises-

Enemmistö Egyptin 83 miljoonasta asuk-
kaasta elää yhä maaseudulla. Heidän äänen-
sä ratkaisevat historiallisen vaalin tuloksen.

Kujalta astutaan tyhjälle tontille tiili-
muurien keskelle. Tilan perälle on 
tuotu pöytä, ja Barbash asettuu istu-

maan kylän johtomiesten väliin. Vain pie-
nelle osalle kyläläisistä riittää tuoleja. Moni 
jää kurkkimaan vieraita muurin aukosta.

Yleisön joukossa on ainoastaan kolme 
naista: me kaksi suomalaista, valokuvaaja 
ja minä, sekä kairolainen tulkkimme Nag-
wa. Istumme tumman tähtitaivaan alla. Ylei-
sö hiljenee kuuntelemaan nuorta miestä.

Barbash luettelee saavutuksiaan: yliopis-
tollinen loppututkinto ulkomaankaupas-
ta, 12 vuoden kokemus telealan yrityksistä 
Italiassa. Kolmen kielen sujuva kielitaito.

Puheessaan hän maalaa kyläläisille 
visio n siitä, miten Egyptin talous noste-
taan jaloilleen.

”Nyt me olemme vapaita ja kahdeksassa 
vuodessa saamme Egyptin nostettua pois 
kehitysmaiden joukosta. Mutta se vaatii 
työtä ja rohkeutta.”

”Mutta vanhan vallan korruptio on pu-
rettava ja vauraus jaettava tasaisemmin!”

Barbashin vieressä istuu kylän ilmeinen 
johtomies, lääkäri Sherif, villapaita pääl-
lään ja kädet puuskassa. Kun ehdokas lo-
pettaa, Sherif on avoimen tyrmistynyt. Vie-
raanvaraisuus on tipotiessään.

”Sinä sekoitat asioita. Emme me ole kiin-
nostuneita Egyptin-visioistasi. Me haluam-
me tietää, mitä sinä tekisit parlamentissa 
tämän kylän hyväksi.”

Barbash hämmentyy hetkeksi. Hän selit-
tää lääkärille, ettei parlamentaarikon tehtävä 
ole kantaa lahjoja äänestysalueelleen. ”Olen 
pahoillani, mutta minä aion tehdä työtä, jot-
ta koko tämä maa nousee köyhyydestä.”

Lääkäri kiihtyy entisestään: ”Tämäkin on 
köyhä kylä, ja haluamme kunnollisen rönt-
genlaitteen ja tiet ajokuntoon! Emme me 
sinun visioistasi hyödy mitään!”

”Folool, vanhan vallan mies”, kuiskaa 
tulkkimme Nagwa vakavana.

Vaalien alla moni egyptiläinen pelkää, 
että juuri nämä entiset mubarakilaiset hi-
vuttavat itsensä takaisin valta-asemiin. Mu-
barakin lakkautetulla puolueella oli kolme 
miljoonaa jäsentä, ja heistä moni on nyt eh-
dolla eri puolueiden listoilla.

Hentoinen ehdokas jää puristuksiin ky-
län kiihtyneiden johtomiesten väliin. Ylei-
sö alkaa liikehtiä levottomasti. Harmaapar-
tainen iäkäs mies joukon keskellä nousee 
seisomaan.

”Kuulehan tohtori Sherif”, mies aloittaa. 
”Olet ollut hyvä lääkäri, mutta tässä kyläs-
sä ei ole puhuttu 30 vuoteen avoimesti mis-
tään. Me emme halua enempää poliitikko-
ja, jotka kantavat kylän johtajille sekkejään. 
Me tahdomme parlamenttiin pätevän ih-
misen, jolla on selkärankaa. Tämä nuori-
mies vaikuttaa sellaiselta.”

Myös toinen mies nousee tukemaan eh-
dokasta. ”Me olemme köyhiä, mutta em-
me niin köyhiä, ettemmekö saisi teitäm-
me korjattua itsekin, jos vain haluamme.”

Yleisö puhkeaa taputuksiin.
Keskustelu kääntyy avoimeksi huuteluk-

si, yhä useampi mies ponnahtaa pystyyn. 
Kaksi miestä marssii näyttävästi ulos. Ko-
vaääninen karjuminen kantautuu kujalta 
vielä pitkään.

Vanhempi mies ottaa lääkäri Sherifiltä 
mikrofonin pois. ”Etköhän sinä ole jo sanot-

ti mutta selvästi varautuneina. Kaikki ovat 
pukeutuneet perinteiseen pitkään harmah-
tavaan kaapuun, galabeyaan.

Barbash, 35, on naapurikylän poikia, mut-
ta se ei yksin riitä vakuuttamaan isäntiä. E

L Perheenäidit paistavat leipää Man-
sheyan kylässä. Vaikka Egypti on vauras-
tunut, noin viidennes väestöstä elää köy-
hyysrajan alapuolella. Aikuisista naisista 
vain 60 prosenttia on lukutaitoisia.

L Vaaliehdokas Ramy Barbash käy ter-
vehtimässä Mansheyan kylän päämie-
hiä ennen kuin lähtee pitämään illan 
viimeistä vaalipuhetta Negoolin kylään.

Egyptien kylien äänet ratkaisevat historiallisen  vaalin.
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tavasi sanonut. Eivät meidän vieraamme tul-
leet tänne kuuntelemaan meidän riitelyä.”

Päätämme lähteä takaisin Kairoon.

 ’A llahu Akbar! Jumala on suuri. Lau-
piaan Armahtajan nimeen, ohjaa 
meitä oikeaa tietä.”

Särisevästä äänentoistolaitteesta kuuluu 
Koraanin säe. Se kimpoaa kerrostalon seinäs-
tä toiseen ja jää kaikumaan pienellä pohjois-
kairolaisella aukiolla. Muslimiveljeskunnan 
parlamenttiehdokkaat kutsuvat tiheästi asu-
tun kulmakunnan asukkaita kuuntelemaan, 
mitä heillä on tarjottavanaan.

Muslimiveljeskuntaa pidetään vaalien 
vahvana ennakkosuosikkina. Liike on sa-
nanlevityksen lisäksi jakanut leipää, lääk-
keitä ja lohtua köyhille egyptiläisille vuo-
desta 1928. Vuosikymmenien ajan se oli 
kansan silmissä ainoa todellinen vastavoi-
ma diktaattoreille – ja siksi tiukasti kielletty.

Aukiolle asetellut muovituolit täytty-
vät hiljalleen kulmakunnan miehistä. He 
näyttävät oudon innottomilta mutta jäävät 
paikoilleen kuuntelemaan. Kolme tiukasti 
huivitettua naista puoluetoimistosta aset-
tuu istumaan taimmaiseen riviin.

Beesiin huiviin ja kaapuun peitetty tuke-
va nainen on Abeer Osman, 46, puolueen 
ehdokas.

Hän on ammatiltaan gynekologi ja ollut 
aktiivinen veljeskunnassa jo 25 vuotta. Hän 

kasvoille. Myös Abeer Osman on noussut 
korokkeelle, ja hän kuuntelee puoluetove-
reitaan ilmeettömänä reunimmaiselta pai-
kalta. Miehet puhuvat pitkään ja kiihkeästi 
islamilaisista arvoista ja Jumalan tahdosta.

Kun mikrofoni lopulta työnnetään Os-
manin käteen, hän laskee katseensa alas 
katukiveykseen.

”Olen siskonne, synnyin tässä naapurus-
tossa ja olen naimisissa. Olen lääkäri ja us-
kon, että muutos lähtee vakaasta kodista. 
Hyvä koti on yhteiskunnan perusta”, hän 
luettelee yleisölle hengästyneenä.

”Haluan, että teidän koko perheenne, 
myös vaimonne, lähtevät äänestämään”, 
Osman lopettaa ja ojentaa mikrofonin no-
peasti takaisin puoluetovereilleen.

Laki vaatii, että jokaisella äänestyslistal-
la on oltava vähintään yksi nainen. Täällä 
se on Osman.

Naislääkäri on sijoitettu alueellaan listan 
toiseksi viimeiselle sijalle, joten hänen ris-
kinsä tulla valituksi on olematon.

Nyt hän on täyttänyt velvollisuutensa.

Kairon keskustassa suuren nuhjaantu-
neen neuvottelupöydän ääressä istuu 
naisjärjestön johtaja Nawla Darwish. 

Hän vetää tuhkakupin korkean paperipinon 
viereen ja sammuttaa kolmannen savuk-
keensa vain sytyttääkseen seuraavan. Uusi 
nainen -säätiö on vuodesta 1984 kamppail-
lut edistääkseen egyptiläisten naisten ase-
maa, ja Darwish näyttää uupuneelta.

”Me naiset päädymme vielä kaikki kul-
kemaan niqabeissa”, hän toteaa. Niqab 
on kasvohuntu, joka jättää vain silmille 
kapea n aukon.

Darwish on syvästi pettynyt viime kuu-
kausien tapahtumiin, eikä pelkästään Mus-
limiveljeskunnan takia.

”Vaikka naiset seisoivat tammikuussa 
kansannousun aikana tasavahvoina bar-
rikadeilla miesten rinnalla, vallanvaihdon 
jälkeen heitä kehotetaan palaamaan kotiin. 
Vallankumousten historiassa tämä on näh-
ty ennenkin.”

Egyptiläisnaisten ääni kuuluu huonosti 
myös muiden puolueiden riveissä. Maalli-
set keskustalaiset ja vasemmistolaiset puo-
lueet keskittyvät kamppailemaan toisiaan 

lähti ehdokkaaksi, koska haluaa puuttua 
naisten ja perheiden ongelmiin.

”Lapset jäävät helposti jalkoihin, jos van-
hemmat eroavat”, Osman tietää.

Entä ympärileikkaus? Suuri enemmis-
tö egyptiläistytöistä edelleen ympärilei-
kataan, vaikka hengenvaarallinen käytän-
tö kiellettiin lailla 2007. Miten gynekologi 
kampanjoisi tätä vastaan?

Osman muuttuu epäluuloiseksi. Hän kat-
soo meitä tovin tylysti ennen kuin vastaa.

”Ei ympärileikkaus ole mikään ongelma. 
Se on vain eräänlainen kosmeettinen toi-
menpide, ja perheet haluavat sen joka ta-
pauksessa. Eikä sitä olisi pitänyt kieltää 
lailla. Nyt niitä tehdään salaa epähygieeni-
sissä oloissa.”

Tulkkimme, moderni huiviton Nagwa 
punehtuu ja jatkaa itse kyselyä. Eikö gyne-
kologi todellakaan pidä ympärileikkausta 
ongelmana?

”Ei puolueella ole tähän asiaan kantaa”, 
Osman päättää keskustelun.

Vaalitilaisuus alkaa. Suuri osa penkeistä 
on jo täynnä, mutta naisia on vain ne kolme 
takarivissä. Kookas, harmaaseen pukuun ja 
solmioon sonnustautunut puoluevirkailija 
lukee mikrofoniin vielä muutaman Koraa-
nin säkeen.

”Ensimmäisen kerran Egyptin histo-
riassa me voimme tarjota teille islamilai-
sen ratkaisun”, hän iloitsee.

”Haluamme tuoda tähän maahan vapau-
den, haluamme luoda demokraattisen ja 
oikeudenmukaisen yhteiskunnan. Vastus-
tamme korruptiota ja riistoa.”

”Tahdomme näyttää koko maailmalle, et-
tä me egyptiläiset olemme yhtenäisiä ja pys-
tymme järjestämään rehelliset vaalit, ja ins-
hallah, me nousemme johtavaan asemaan.”

Voimakas valokeila osuu ehdokkaiden 

E

L Armeija tietää, että se joka hallitsee 
tv-ja radiokanavat, hallitsee maata. 
S otilaat vartioivat kansallista tv-taloa 
Kairossa vuorokaudet ympäri.

L Muslimiveljeskunnan ehdokkaan 
Abeer Osmanin mielestä perhe on koko 
yhteiskunnan perusta.

L Nuoret naiset ovat marssineet demo-
kratiamielenosoituksissa vuoden alusta 
asti. Puolueiden vaaliehdokkaista kui-
tenkin vain 15 prosenttia on naisia, ja 
yli 6 000 itsenäisen ehdokkaan joukos-
sa naisia on noin sata.

Egyptiläisnaisten ääni kuuluu huonosti puolueiden riveissä.
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vastaan sen sijaan, että ne olisivat luoneet 
yhteisen, tasa-arvoon luottavan rintaman 
islamilaisia ryhmiä vastaan.

”En usko, että seuraavassa parlamentissa 
istuu montakaan naista. Mutta ehkä isla-
mistien pitää nousta valtaan, jotta ihmisil-
le paljastuu, mitä he todella ajavat”, Dar-
wish toteaa.

”Seuraava parlamentti kuitenkin kirjoit-
taa Egyptin tulevan perustuslain. Se voi tuo-
da meille melkoisia yllätyksiä.”

Yllätyksiä odotetaan muutoinkin, koska 
vapaa vaalikamppailu on kaikille uutta. Aja-
tus siitä, että uurnilla voidaan oikeasti va-
lita maalle päättäjät, hämmentää ihmisiä. 
Aiemmissa, Mubarakin aikaisissa vaaleis-
sa voittajia onniteltiin lämpimästi jo ennen 
kuin vaalihuoneita oli edes avattu. Äänes-
tysprosentti jäi 20:een.

Innostuksen sijasta ilmapiiri on kuiten-
kin kireä ja epäluuloinen. Heti Muba-
rakin kaatumisen jälkeen armeijan ylin 

johto otti isällisesti maan johdon käsiinsä 
ja sen perustama sotilasneuvosto lupasi 
luotsata kansakunnan kohti vaaleja ja de-
mokratiaa.

Keinot osoittautuivat kuitenkin kovin epä-
demokraattisiksi, ja kuukausi kuukaudelta 
luottamus kenraaleiden sanaan murentui.

Armeijan taloudellinen valta Egyptissä 
on suuri. Se omistaa tehtaita, tuotantotilo-
ja ja eri alojen yrityksiä, eikä niillä ole min-
käänlaista tilintarkastusvelvoitteita. Niin 
ikään armeija on pitänyt koko budjettinsa 
salassa kansalta.

Marraskuun alussa puolueet ja maan ylin 
johto aloittivat keskustelut maan uuden 
perustuslain periaatteista. Sotilasneuvos-
to ilmoitti heti alkuun, että se haluaa pitää 
itsellään veto-oikeuden keskeiseen lainsää-
däntöön myös vaalien jälkeen, eikä parla-
mentti saa puuttua armeijan salaiseen bud-
jettiin jatkossakaan. Kumpikin vaatimus 
sopii demokratiaan huonosti.

Vaaleihin valmistautuvat puolueet ja 
maan demokratia-aktivistit yrittivät ensin 
neuvotella, mutta kenraalit eivät antaneet 
periksi vaatimuksistaan. Lopulta puolueet 
kutsuivat 18. marraskuuta väkensä takai-
sin Tahrir-aukiolle. Mielenosoittajat vaati-
vat, että vallan on siirryttävä siviileille vä-
littömästi.

Poliisi ja armeija vastasivat demokratia- E

L Megafoni kiertää kädestä toiseen 
T alaat Harbin aukiolla Kairossa marras-
kuun alkupuolella. Aktivistit uskovat, 
että ainoa keino saada sotilasneuvos-
tolta myönnytyksiä on tuoda kansa ka-
duille. Nyt vaatimuksena on, että kaik-
ki sotilastuomioistuimen tuomitsemat 
s iviilit on vapautettava.

Mielenosoittajat vaat ivat, että valta siirtyy välittömästi siviileille.
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ta alas yleisön päälle. Ojensin automaatti-
sesti käteni taaksepäin estääkseni häntä. 
Se riitti”, Mickawi kuvailee.

Mickawi pidätettiin, ja muutamaa päivää 
myöhemmin hän seisoi jo sotilastuomiois-
tuimen edessä. Syyte: sotilaan herjaaminen 
ja vastustaminen. Tuomio: kolme kuukaut-
ta vankeutta. Ei valitusoikeutta.

”Nyt olen vapaana takuita vastaan ja 
odotan, milloin minut vangitaan”, Sherif 
Mickawi kuvailee hämmentyneenä.

Samankaltaisin perustein tuomion oli 
saanut syyskuun alkuun mennessä 12 000 
siviiliä. Ihmisoikeusjärjestöt arvioivat, että 
todellinen luku on vielä paljon suurempi.

Kenraaleiden, konservatiivisten islamis-
tien ja korruptoituneiden mubaraki-
laisten taistellessa vallasta olisi help-

po ajatella, että Egyptin tie ihmisoikeuksia 
kunnioittavaksi demokratiaksi on toivoton.

Mutta edistystä vaativilla nuorten egyp-

tiläisten enemmistöllä on edelleen taskus-
saan muutama valttikortti.

Yksi niistä on maan sijainti. Egyptin mer-
kitys koko Lähi-idän palapelissä on niin 
keskeinen, että kansainvälisellä yhteisöllä 
ei ole varaa antaa maan luisua täyteen se-
kasortoon.

Yhdysvaltain johto on vakuuttanut ole-
vansa valmis yhteistyöhön sen siviilijoh-
don kanssa, jonka kansa valitsee – vaikka 
se olisi Muslimiveljeskunta.

Egyptin kenraalit osaavat lukea viestin. Jos 
armeija puuttuu vaalien kulkuun, sotilaat 
voivat unohtaa ne noin miljardi euroa, jot-
ka Yhdysvallat antaa armeijalle vuosittain.  

vaatimuksiin kyynelkaasulla ja luodeilla. 
Jälleen kerran.

Vaikka mielenilmaisuissa islamilaiset 
ryhmät ovat seisseet maallisten puo-
lueiden rinnalla, niiden välillä vallit-

see syvä henkinen jako. Vaalilaki kieltää 
uskonnolliset iskulauseet, mutta se ei ole 
hidastanut Muslimiveljeskuntaa tai vielä 
jyrkempää islamilaista ajattelua ajavia sa-
lafisti-puolueita. Olipa ongelmana työttö-
myys, inflaatio tai korruptio, ne tarjoavat 
ratkaisuksi islamia. Ääni veljeskunnalle 
on ääni islamille, ne vakuuttavat.

Maassa, jossa 90 prosenttia kansasta on 
islaminuskoisia ja enemmistö maltillisia 
tapauskovia, uskonnon kaappaaminen yh-
den puolueen politiikan välineeksi ärsyttää  
ja pelottaa monia.

Huonon muslimin leima on väkevä ase.
Toisin kuin monilla puolueilla, veljes-

kunnalla on koko maan kattava kokenut 
paikallisverkosto, joka tuntee ihmiset ja 
heidän tarpeensa.

Viestiään vahvistaakseen veljeskunta 
on tarjonnut köyhimmillä alueilla vaali-
työnsä lomassa ilmaisia terveystarkastuk-
sia ja puoli-ilmaisia lihapaketteja. Joillain 
alueilla paketeissa on ollut leima, joka ker-
too, että liha on tuotettu armeijan omista-
milla tiloilla.

Islamistien ja armeijan epäpyhä allians-
si olisi monelle edistystä odottavalle egyp-
tiläiselle se huonoin vaihtoehto.

”Muslimiveljeskunnan johtajat vaihta-
vat mielipiteensä aina sen mukaan, mikä 
on heille itselleen kannattavinta. He eivät 

leille pikaoikeutta: 10 vuotta, 3 vuotta, 25 
vuotta, kuolemantuomio. Tavallinen tuo-
mion peruste oli armeijan vastustaminen 
tai häiriköinti –  tuomioita jakoi sama taho, 
joka oli kantelijana.

Myös kourallinen nuoria blogisteja on 
talutettu kaltereiden taakse syytettynä ar-
meijan halventamisesta nettikirjoituksis-
sa. Tuomiot vaihtelevat vuodesta kolmeen 
vuoteen.

Tuomioistuimet alkoivat jo keväällä olla 
niin täysiä, että kiireisimpinä päivinä soti-
lastuomari jakoi tuomioita haavoittuneille 
mielenosoittajille sairaalan keittiön pöydän 
ääressä. Ja vankilat täyttyivät entisestään.

Yksi tuomituista on Sherif Mickawi. Hän 
on tullut Talaat Harbin aukiolla osoitta-
maan mieltään myös omaa tuomiotaan 
vastaan.

”Nousin erään mielenosoituksen aikana 
lavalle puhumaan. Perässäni kipusi sotilas-
poliisi ja alkoi työntää minua lavan reunal-

kaihda mitään keinoja päästäkseen val-
taan, he ovat täysin petollisia”, varoittaa El 
Sadek Attallah, kokenut liberaali paikallis-
poliitikko.

Attallah on varma, että veljeskunnan joh-
tamaa Egyptiä luotsataan hitaasti mutta 
määrätietoisesti Saudi-Arabian suuntaan. 
Siellä islamilaista šaria-lakia ei sovelleta 
Egyptin tavoin ainoastaan perhe-asioissa 
vaan myös rikosoikeudessa. Ja jos salafisti-
puolueet nousevat toiseksi vahvaksi ryhmäk-
si parlamentissa, vauhti on vain nopeampi.

Muslimiveljeskunnan kirkkaissa neli-
värijulisteissa egyptiläisille luvataan 
tehokasta terveydenhoitoa, kunnon 

kouluja, toimivaa julkista liikennettä ja työ-
paikkoja. Kuvien perusteella heidän johta-
mansa Egypti ei näytä Saudi-Arabialta vaan 
pikemminkin Sveitsiltä. Ristiriita vaalilu-
pausten ja ihmisten pelkojen välillä on niin 
suuri, että päätämme kysyä asiaa vielä uu-
destaan. Nyt delta-alueen pienessä Kafr 
Shukrin kaupungissa.

Muslimiveljeskunnan karussa kokous-
tilassa istuu kolmisenkymmentä eri-ikäis-
tä miestä. Fläppitaululle on piirretty vaa-
lilipuke, jonka täyttämistä he opettelevat. 
Isännät kutsuvat yllätysvieraat ystävällises-
ti joukon eteen, tarjoavat teetä ja lupaavat 
vastata kysymyksiimme.

Mikä siis on Egyptin tulevaisuus? Haluaa-
ko veljeskunta šarian myös rikoslainsäädän-
nön pohjaksi? Varkaalta käsi poikki, aviorik-
koja kivitettäväksi, raippoja rikolliselle?

Iäkäs vaaleapartainen mies haluaa aloit-
taa. ”Minusta tuntuu, että teillä lännessä on 
hieman ennakkoluuloinen käsitys islamista. 
Teidän silmissänne me taidamme kaikki ol-
la terroristeja. Mutta uskokaa, emme juokse 
ympäriinsä katkomassa käsiä”, hän toteaa 
lempeästi hymyillen ja katsoo kameraan.

Koko miesjoukko vakuuttaa, ettei tule-
vaisuuden Egypti ole mikään Saudi-Arabia. 
Pikemminkin Turkin kaltainen maltillinen 
islamilainen valtio.

Miesten keskellä istuu myös šeikki Mo-
hamed, paikallisen moskeijan imaami ja 
maailman vanhimman islamilaisen yli-
opiston Al-Azharin oppinut. Hän pyytää 
puheenvuoron.

”Kyllä tavoitteemme on šarian sovelta-
minen myös rikoslaissa, mutta vasta, kun 
yhteiskunnassa vallitsee taloudellinen ta-
sa-arvo ja kaikki ovat koulutettuja, jottei ke-
nenkään tarvitse varastaa saadakseen vat-
saansa täyteen.”

Silloin rangaistus saa olla kovakin, hän 
täsmentää.

Muut miehet pysyvät vaiti.

 ’Loppu sotilasoikeudenkäynneille!”
”Siviilit siviilioikeuteen!”
Nuori huivipäinen nainen pitelee 

megafonia tottuneesti ja huutaa iskulausei-
ta toinen käsi pystyssä. Satakunta mielen-
osoittajaa hänen ympärillään toistaa lau-
seet, äänenpainot ovat vaativia, vihaisiakin. 
Joukossa on paljon eri-ikäisiä naisia.

Pimeys on juuri laskeutunut Kairon kes-
kustassa Talaat Harbin aukiolle. Tukkoi-
nen liikenne nytkähtelee mielenosoittajien 
ohi jättäen jälkeensä sakean pakokaasupil-
ven. Harva autoilija edes vilkaisee äänek-
kään joukon suuntaan.

Yhtäkkiä toistakymmentä nuorta miestä 
juoksee kadun toisella puolella mielenosoi-
tuksen ohi. Tulkkimme Nagwa säikähtää.

Demokratia-aktivistien mielenilmauk-
set ovat toistuvasti saaneet yllättävän 
käänteen. Joukkoon on työntynyt tunte-
mattomia nuoria miehiä kuin liittyäkseen 
protestiin. Hetken päästä he ryhtyvät töni-
mään toisia, kaivavat taskuistaan veitsiä ja 
keppejä ja alkavat pahoinpidellä mielen-
osoittajia. Poliisi katselee sivusta.

”Kun sotilaspoliisi jonkin ajan päästä 
lähtee liikkeelle, nämä mellakoitsijat pu-
dottavat aseensa ja juoksevat pois. Poliisi 
tulee ja pidättää mielenosoittajia, ja heitä 
syytetään siviilien terrorisoimisesta. Tuo-
mio 3–7 vuotta”, kuvailee Noor Ayman, 
nuori ihmisoikeusaktivisti.

Egyptiläiset ovat nähneet näytelmän jo 
niin useasti, että monet ovat vakuuttunei-
ta siitä, että armeija tuo itse mellakoitsijat 
paikalle luomaan kaaosta. Armeija haluaa 
antaa sen kuvan, että mielenosoituksissa ei 
ole kyse painavista poliittisista vaatimuk-
sista vaan huliganismista, joka vaatii järjes-
tyksen palauttamisen.

Jo keväällä juntta alkoi kaikessa hiljai-
suudessa pidättää ihmisiä kaduilta, ko-
deista, mielenosoituksista ja työpaikoilta.

Sotilastuomarit ryhtyivät jakamaan sivii- E

L Hidastunut talouskasvu näkyy egyp-
tiläisten arjessa. Investoinnit ovat hyy-
tyneet, ruuan hinta on noussut ja turis-
mi vähentynyt tuntuvasti.

L Ensimmäisten vapaiden vaalien 
järjestäminen 83 miljoonan ihmisen 
m aassa on ollut monimutkainen hanke. 
Vaalien lykkääminen levottomuuksien 
takia pitkittäisi vallan siirtymistä sivii-
leille entisestään.

Egyptiläisille kelpaa vain todellinen muutos.  



Summa on kolmannes armeijan budjetis-
ta; se saa korkeimmatkin kenraalit harkit-
sevaisiksi.

Painavin valttikortti on kuitenkin kan-
sa itse.

Esraa Abdel Fatah on 33-vuotias huivipäi-
nen nainen, joka nousi tammikuussa kan-
sannousun yhdeksi keulakuvaksi. Hän oli se 
”Facebook-tyttö”, joka lähetti sekä egyptiläi-
sille että koko maailmalle viestejä Tahrir-au-
kiolta ja rohkaisi egyptiläisiä vastarintaan.

Lopulta miljoonat egyptiläiset kautta 
maan marssivat kaduille vaatimaan muu-
tosta. Heidän kokemansa vallan tunne oli 
niin väkevä, että vastaavaa ei ole Niilin var-
rella ennen koettu. Eikä se unohdu.

Vanha valta on kaikin keinoin yrittänyt 
vaikeuttaa demokratia-aktivistien toimin-
taa, mutta Fatahin kaltaisilla nuorilla ei 
ole pienintäkään aikomusta taipua. Päin-
vastoin, Fatah on edelleen toiveikas ja täy-
dessä voimantunnossa. Hänen vetämänsä 
kansalaisjärjestö tekee vuorokaudet ympä-
ri työtä pitääkseen kansannousun voimis-
saan. Se että kansa on palannut uudelleen 
kaduille osoittaa, että egyptiläisille kelpaa 
vain todellinen muutos.

”Jos tähän maahan ei nyt saada siviilihal-
lintoa ja siviilipresidenttiä, me yksinkertai-
sesti palaamme takaisin Tahrir-aukiolle 
niin monta kertaa, että saamme tahtom-
me läpi. Ja meitä on paljon”, hän toteaa 
hymyillen.

”Ja he tietävät sen.” SK

35 puolueen 
kamppailu
E Egyptin parlamentin alahuoneen 
vaalien on määrä alkaa 28. marras-
kuuta. Ne kestävät kuusi viikkoa. 
Egyptiläiset äänestävät kolmessa 
eri vaiheessa, ja lopullista tulosta 
odotetaan vasta tammikuun lopulla.

Samat kolme kierrosta järjes-
tetään sen jälkeen parlamentin 
ylähuoneen valinnassa.

Työ Egyptin uuden perustuslain 
kirjoittamiseksi pääsee alkamaan 
keväällä. Presidentinvaali järjestet-
täneen 2012 lopulla tai 2013 alussa.

Parlamentin 498 paikkaa tavoit-
telee 35 puoluetta tai vaaliliittoa 
sekä 6 500 itsenäistä ehdokasta.

Äänioikeutettuja egyptiläisiä on 
yli 40 miljoonaa.

Egypti ei ole kutsunut ulko-
puolisia tarkkailijoita valvomaan 
vaaleja. J 
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A DREAM SHOULD BE TAKEN SERIOUSLY...
A journey begins with a dream. A dream to 
explore and experience, be enriched and 
rewarded. Live your dream and travel. 
We help you make that journey... 

SELECT COLLECTION & BEACHCOMBER HOTELS

Select Collection has enjoyed partnership with Beachcomber 
hotels for over 16 years. We have stayed at all their hotels 
and know every hotel manager personally. 
This gives you advantages on your holiday, such as VIP 
status and upgrade if space is available.

*Price is per person based on double occupancy and includes fl ights in 

economy class from Helsinki, airport taxes, 7 nights accommodation on half-

board basis in Mauritius and all inclusive in Seychelles and private roundtrip 

transfers from airport to hotel. Early booking is valid for bookings confi rmed 

30 days before departure. Price above is shown with all discounts deducted.

Please contact our Helsinki offi ce + 358 9 751 951 00.

MAURITIUS – DINAROBIN, PARADIS &  ROYAL PALM
Half board, 10% Early booking discount + stay 7 pay 6
Price from 2650 EUR* p.p. at Paradis 1 Feb - 20 Mar 2012.

SEYCHELLES – SAINTE ANNE
All inclusive, 10% Early booking discount + stay 7 pay 6
Price From 3950 EUR* p.p 9 Jan - 20 Mar 2012.


