
 



SUOMEN KUVALEHTI | 9/200218

Kabulin nais e

Nadira on rakastunut,

Spozmy haluaa olla

kotirouva, Komilla

tarpoo hangessa vuoren

yli saadakseen lisää

koulutusta. Kaikki kolme

afgaaninaista kulkevat

burkissa mutta eivät ole

niiden vankeja. �

Tekst i  Katr i  Mer ikall io ,  Kabul ,  Peshawar � Kuvat  Hanna Wesel ius
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s et � Lounasaika Kabulis-
sa. Naiset kerääntyvät
ravintolan ulkopuolelle
kerjäämään almuja
ohikulkevilta.
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öllä on satanut kauan kai-
vattua lunta. Aamulla kabu-
lilaisen hotellin pihalta nä-
kee, kuinka vastakkaisen
rinteen jyrkillä kujilla lapset
laskevat kyykkysiltään mä-

tyttöjä ei joukossa ole. Pieni kiharatukkai-
nen tyttö seuraa muurin kulman takaa,
kuinka pojat puistelevat lunta takamuksis-
taan ja talvitakkiensa liepeistä. Tytöllä on
ohuet puuvillahousut ja punainen mekko,
paljaissa jaloissaan muoviverkosta puno-
tut sandaalit. Samanlaisia näkee suomalai-
sissa uimahalleissa.

Yöllä oli pakkasta pitkälti toistakym-
mentä astetta.

»Jokin aika sitten vastaanotolleni tuli nai-

nen, joka oli saanut kaksoset: tytön ja po-
jan. Poika kasvoi ja pulskistui, tytön paino
ei noussut juuri lainkaan. Kun aloin ihme-
tellä syytä, äiti kertoi aina imettävänsä po-
jan ensin molemmista rinnoistaan. Tyttö sai
sen, mitä veljeltä jäi», Nadira Sediqi, 35-
vuotias kabulilainen naislääkäri kertoo.

»Poika elättää meidät kun olemme van-
hoja, joten hänen selviämisensä on tär-
keintä, perusteli äiti. Tyttö, jos hän elää,
naitetaan kuitenkin toiseen perheeseen.»

Y
keä. Vanha kuorma-auto valuu poikittain
alas samaa rinnettä. Auton jokainen uh-
kaavan näköinen liuku nostattaa kauhistu-
neen riemunkiljahduksen lasten joukossa.

Tai tarkemmin katsoen poikien, sillä

Spo zmy 
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»Mitä lääkäri voi siihen sanoa? Älkää
olko niin köyhiä? Lopettakaa typerät nai-
sia sortavat perinteet? En tiedä», Sediqi
huokaa.

Izmarai
kuoli

Kabulin keskustassa suuri ravintolasali on
täynnä äänekkäästi keskustelevia, parrak-
kaita miehiä. Pitkien pöytien ääressä he
noukkivat sormin riisin seasta pehmeitä

pysyä hengissä – kuten Izmarain äidille.
Perinteen mukaan äiti kantaa vanhimman
poikansa nimeä, mutta Izmarai, jonka piti
elättää vanhempansa, kuolikin sodassa.
Nyt kotona on kahdeksan lasta ja miinaan
astunut jalkapuoli aviomies. Burkan risti-
kon takaa saattaa erottaa vanhan naisen
häpeilevät silmät, kun hän almun toivossa
työntää kurttuista kättään helmojen alta.

Kabulissa ei voi olla törmäämättä kerjä-
läisnaisiin. Muiden naisten kohtaaminen

lampaanlihan paloja ja pyyhkivät nan-lei-
vällä öljyistä kastiketta alumiinivadeilta.
Suljettujen ikkunaverhojen takana jalka-
käytävällä kykkii joukko kuluneisiin bur-
kiin verhoutuneita naisia. Heitä on monta,
ja he kerjäävät jokaiselta ohikulkevalta
almua – bakshis.

Vaikka Talebanin kielto naisten työn-
teosta on purettu, kouluttamattomien nais-
ten on äärimmäisen vaikea hankkia elan-
tonsa. Monelle kerjääminen on ainoa tapa

� Arzalon, 5, on suvun naisten – Spoz-
myn (vas.), Parvanan ja Marian – elämän
keskipiste. Äitinsä vieressä Lisa, 3.

� Suuri osa Kabulin asuinrakennuksis-
ta on kärsinyt pahoin vuosikymmenien
taistelujen aikana.

Spo zmy saa poistua talosta milloin haluaa, mutta minne hän menisi?
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onkin jo vaikeampaa. Naiset vilahtavat
nopeasti ohi taivaansinisissä burkissaan;
vain kenkien mallista ja kävelytyylistä voi
arvailla, onko burkan alla vanhus, virka-
nainen vai koulutyttö. Ja vaikka naisen
saisi pysähtymään, hänen puhuttelemisen-
sa kasvoverkon läpi tuntuu vaikealta, mel-
kein kiusalliselta. Siksi olemme iloisia, kun
lääkäriksi opiskeleva autonkuljettajamme
Idrees Tochy kutsuu meidät kotiinsa lou-
naalle. Pääsemme kuulemaan tavallisten
naisten elämästä.

Suljettu
ovi

Tochyn perhe asuu Korte Chorin tuhotus-
sa kaupunginosassa, alueella, jonka keske-
nään taistelevat mujahidinit moukaroivat
lähes maan tasalle 1990-luvun alussa. Seit-
semän kertaa perhe joutui pakenemaan
yön selkään, pisimmillään vuodeksi. Kor-
keiden muurien suojaamaa taloa on vuo-
sien mittaan yritetty korjata, mutta sähköä
ei tule kaupunginosaan vieläkään. Joku
nokkela keksi rahan himossa myydä voi-
malinjat Pakistanin puolelle.

Pelkistetyssä olohuoneessa on kylmä,
vaikka Idrees lisää puita kaminaan jo tois-
tamiseen. Odottelemme keinonahkaisella
sohvalla ja keskustelemme miesten kanssa
afgaaninaisten asemasta. Oven takaa kuu-
luu vaimeaa kolinaa ja ovien sulkemista.
Mutta ketään ei näy.

Sitten ovelta kuuluu koputus. Idrees
nousee ja raottaa ovea sen verran, että saa
otettua vastaan suuren tarjottimen. Siro-
jen käsien vilahdus paljastaa, että oven
takana oli nainen. Painava tarjotin notkuu
pelmeenejä, lihavuokia, riisiä ja juuri pais-
tettua leipää. Mutta perheen naiset eivät
tule jakamaan sitä kanssamme.

Pettymystä on vaikea peittää, tilanne
käy kiusalliseksi. Kun isäntämme poik-
keaa keittiössä, kysymme tulkilta, miksi
on näin. Hän näyttää sormellaan itseään.
Vaikka hän on isännän hyvä ystävä, hän
on suvun ulkopuolinen mies eikä hänellä
ole lupa nähdä talon naisia, ei nuoria, ei
vanhoja.

»Mutta te voitte tavata talon naiset ate-
rian jälkeen – naisten puolella», hän sanoo
ja viittaa talon toiseen kulmaan.

Sähköä,
sähköä

Tuntia myöhemmin istumme pehmeillä
tummanpunaisilla matoilla hörppimässä
makeaa teetä naisten tiloissa. Ovi on ve-
detty tiukasti kiinni ja valoverhot peittä-
vät useimmat ikkunat.

Hieman epäluuloiselta vaikuttava Spoz-
my Tochy, Idreesin vaimo, silittelee sylis-
sään istuvan poikansa hiuksia ja miettii,

Tytö t op
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miten kuvaisi vieraille omaa elämäänsä
talon paksujen muurien sisällä.

»Tietenkin minä saan poistua talosta
milloin haluan, mutta minne menisin ja
miksi? Kadut tällä puolen kaupunkia eivät
ole turvallisia, julkisia liikennevälineitä ei
ole ja perheemme miehet tuovat ruokata-
varat kaupungista tullessaan», Spozmy, 25,
kertoo.

»Käyn minä välillä basaarissa, jos tarvit-
sen huulipunaa tai vaatekangasta, mutta
se tapahtuu aika harvoin.»

Spozmy ehti opiskella vuoden kasvatus-
tieteitä Kabulin yliopistossa ennen kuin
Taleban nousi valtaan 1990-luvun puolivä-
lissä. Opinnon keskeytyivät, ja hän vetäy-
tyi määräysten mukaisesti kotiin. Lapset
syntyivät, perhe täytti elämän.

Spozmyn on selvästi vaikea ymmärtää,
kun kysyn toistamiseen, aikooko hän nyt
jatkaa kesken jääneitä opintojaan.

»Minullahan on nyt lapset ja perhe. Su-
kumme miehet pystyvät hyvin elättämään
meidät. Heillä on tuottoisa apteekki. En
minä koe olevani mitenkään alistettu, päin-
vastoin», hän vastaa selvästi närkästynee-
nä.

Spozmyn ja hänen 50-vuotiaan anoppin-
sa Marian päivät muurien sisäpuolella täyt-
tyvät nyrkkipyykistä, ruoanlaitosta, vaat-
teiden ompelemisesta ja hankalasta silittä-
misestä kaminan päällä lämmitettävällä
vanhalla silitysraudalla.

»Sähköä, sähköä», painottaa Spozmy,
kun häneltä kysytään, mitä hän toivoisi
kansainvälisiltä avustajilta.

»Se helpottaisi elämäämme aivan valta-
vasti. Meillä on pesukone, mutta mitä vir-
kaa sillä nyt on», hän tuhahtaa ja näyttää
pyykinpesusta halkeilevia käsiään.

Spozmyn nuorille, yhä kotona asuville
kälyille, Talebanin lähtö on sen sijaan mer-
kinnyt paluuta kouluun. Zhura, 16, ja Par-
vana, 13, vetävät joka aamu burkat pääl-
leen ja kävelevät kahden kilometrin mat-
kan yksityiseen tyttökouluun kuroakseen
kiinni viiden vuoden taukoa koulunkäyn-
nissä.

Vaikka heidän veljensä opetti tyttöjä
kotona, on monessa kouluaineessa vielä
paljon työtä, jos tytöt mielivät muutaman
vuoden päästä yliopistoon.

Kun teemme lähtöä, naiset kurkkivat
hilpeinä hetken aikaa ovenraosta ennen

� Yöllä on satanut lunta.
Tytöt kantavat vettä
kotiin.

� Pojat laskevat mäkeä.

Tytö t oppivat jo pienenä, että heidän tehtävänsä on palvella perhettä.
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� Tytöt pyykillä
Kabul-joen rannassa.
Pakkanen kiristyy
taas iltaa kohti.

Pesukoneella ei tee mitään ilman sähköä. Spozmy näyttää nyrkkipyy kistä
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ipyy kistä halkeilevia käsiään.

sk9-18-29 22.2.2002, 19:0725



SUOMEN KUVALEHTI | 9/200226

kuin tulkkimme askeleet kuuluvat kivi-
portailta. Silloin ovi vedetään nopeasti
kiinni, eikä ikkunaverho heilahda, vaikka
vilkutamme vielä pihalta.

Synnytyksen
häpeä

»Tytöt oppivat täällä pienestä pitäen, että
heidän toiveitaan tai tunteitaan ei oteta
huomioon. Heidän tehtävänsä on huoleh-
tia veljien ja perheen miesten tarpeista»,
lääkäri Nadira Sediqi sanoo.

Afgaaninaisten asema on edelleen ää-
rimmäisen vaikea. Naisia kuolee synny-
tyksissä toiseksi eniten maailmassa – yksi
nainen puolen tunnin välein, vuorokaudet
ympäri. Lukea osaa vain muutama pro-
sentti. Lapsista joka neljäs kuolee ennen
viidettä ikävuottaan – heistä enemmistö
tuskin on poikia.

Tytöt naitetaan heti puberteetti-iän alet-
tua. Ja sen jälkeen elämä on yhtä synnyttä-
mistä. Kunnes kuollaan, keskimäärin 44-
vuotiaana.

Nadira Sediqi on gynekologi, koulutettu
ja hyvin ansaitseva nainen. Ruotsin Afga-
nistan-komitean palkkaama Sediqi vastaa
Kabulissa paristakymmenestä äiti–lapsi-
klinikasta ja tekee 12-tuntista päivää val-
voessaan klinikoiden toimintaa.

Ahtaassa, hämärässä vastaanottohuo-
neessa istuu nyt nainen tiukasti burkaan
kääriytyneenä. Hän oli juuri päässyt ker-
tomaan toiselle naislääkärille vaivoistaan

ja kehottaa heitä istumaan alas. Hän tar-
kistaa vain lääkevarastot, toinen lääkäri
ottaa heidät tänään vastaan.

Naiset palaavat kuuliaisesti auringon
lämmittämälle penkille. He ovat tottuneet
odottamaan. Ohikulkiessaan Sediqi koet-
taa vielä kämmensyrjällään tiukasti kapa-
loidun tyttövauvan poskea. Lapsi näyttää
kuumeiselta ja hyvin kalpealta.

»Nämä kaupunkilaisnaiset ovat etu-
oikeutettuja, he voivat itse tulla klinikalle
kertomaan vaivoistaan», Sediqi sanoo.

»Maaseudulla naiset ovat miehen ja tä-
män perheen mielivallan armoilla. Per-
heen miniää ei kuljeteta kauas kalliin lää-
kärin luokse, vaikka raskaus olisi hänelle

vaarallinen. Tai jos kuljetetaan, niin yleen-
sä liian myöhään.»

Burkan
alle

Nadira Sediqin työpäivä on päättymässä.
Hän vetää burkan takaisin kasvoilleen,
vaikka autolle on matkaa vain parikym-
mentä metriä.

»En tunne oloani kaupungissa turvalli-
seksi», lääkäri sanoo asetellessaan burkan
verkkoa silmiensä eteen.

Sota on Afganistanissa jatkunut 23 vuot-
ta, eikä se ole vieläkään ohi. Naiset ver-
houtuvat burkiinsa, kun olot ovat epävar-
mat. Perheet myös haluavat suojella nai-

ja näyttää häpeilevän niitä kovin. Synny-
tystä ja siihen liittyviä vaivoja pidetään
likaisina. Mitään tutkimuspöytää ei huo-
neessa ole, ainoalla vapaalla pöydällä nuk-
kuu lääkärin oma vauva.

Nadira Sediqin isä päätti aikanaan, että
kaikki hänen 11 lastaan saavat yliopisto-
koulutuksen. Nadiran osaksi tuli valmis-
tua lääkäriksi. »Olisin tosin halunnut opet-
tajaksi», hän myöntää ohimennen.

Talebanin vuodet Nadira sai jatkaa työ-
tään klinikalla, mutta lääketieteen nais-
opiskelijoita hän opetti joka lauantaiaamu
salaa. Nyt luennot on tuotu takaisin päi-
vänvaloon.

Klinikan valkoiseksi kalkitulla sisäpihal-
la muurien suojassa istuskelee toistakym-
mentä naista. Nähtyään lääkärin he ke-
rääntyvät nopeasti tämän ympärille. Ke-
nellä on keuhkokuume, kenellä paha syn-
nytyksen jälkeinen tulehdus.

Nadira Sediqi kuuntelee hetken naisia

Naiset tulevat klinikalle mutta häpeävät vaivojaan.
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hän vastaa. Veikkaan, että hän punastuu
lievästi burkansa takana.

Kun saavumme kotiin, Sediqin lempeä
anoppi toivottaa meidät tervetulleiksi. Kii-
peämme yläkertaan Nadiran ja hänen mie-
hensä tilavaan huoneeseen. Nadira esitte-
lee miehensä Abdul Matinin ja totuus pal-
jastuu: pariskunta on umpirakastunut.

Nadira kerää nopeasti lattialla lojuvat
paperit ja avonaisen Koraanin ja istahtaa
miehensä viereen paksulle tummanpunai-
selle matolle. Molemmat vastailevat asial-
lisesti kysymyksiimme, mutta vasta kun
keskustelu kääntyy heidän avioliittoonsa,
lapsiin ja tulevaisuuteen, molempien sil-
miin syttyy syvä hymy.

»Isäni ei olisi millään halunnut naittaa
minua. Abdulin perheestä käytiin kolmeen
kertaan isäni puheilla, mutta hän kieltäy-
tyi joka kerta. Sanoi, ettei halua vävypoi-
kia», Nadire kertoo.

Isän näkökulman ymmärtää. Kun on
sijoittanut rahansa tytön koulutukseen,
miksi luovuttaisi hyvin tienaavan lääkärin
toisen suvun iloksi.

»Vasta kun veljeni ryhtyi välikädeksi,
isäni lopulta suostui.»

Sulhasen perhe maksoi hääjuhlan, ja
häät vietettiin perinteen mukaan sulhasen
talossa, naiset omalla puolellaan, miehet
omallaan.

»Tapasin mieheni ensimmäisen kerran
häiden jälkeen. Olin hyvin, hyvin mielissä-
ni», Nadire sanoo ja nyt hän punastuu
selvästi. Abdul katsoo vaimoaan lempeäs-
ti ja sipaisee lähes huomaamattomasti tätä
käsivarresta.

Naiset
kylvyssä

Kabulin pienellä sivukujalla paksun ovi-
kankaan takaa tulvahtaa kostea, puhdas
tuoksu. Hämärässä pukuhuoneessa istus-
kelee toistakymmentä puolipukeissa ole-
vaa naista, märät hiukset avonaisina. Nai-
set rupattelevat hyväntuulisina, pari lasta
nukkuu levollisesti äitiensä sylissä. Tun-
nelma on kuin vanhassa suomalaisessa sau-
nassa löylyn jälkeen.

Koraani opettaa, että koti on naisten
maailma, ulkotila miesten. Hamamissa, kyl-
pylässä, naiset voivat kuitenkin tavata naa-
purustonsa naisia, jakaa ilonsa ja murheen-
sa.

Vieraiden aiheuttaman ensihämmästyk-
sen jälkeen naiset ovat valmiita esittele-
mään kylpyläänsä, mutta valokuvia ei saa

siaan vieraiden katseilta ja ulkoiselta uhal-
ta. Ja kumma kyllä, burkan ristikon takaa
katsottuna maailma tuntuu jotenkin tur-
vallisemmalta. Kukaan ei tiedä, kuka kan-
kaan takana on.

Vastoin kaikkia afgaaniperinteitä Tale-
ban puuttui perheen sisäisiin asioihin ja
teki burkan käytön pakolliseksi. Vain pari
yötä sitten naapuruston muuriin ilmestyi
uhkaava viesti: naiset, pitäkää burkanne.
Taleban on yhä täällä.

Autoon päästyään Nadira Sediqi jatkaa
luentoaan.

»Perinteet. Arvelisin, että 70 prosenttia
naisten lapsivuodekuolemista johtuu juuri
huonoista perinteistä: naisen heikosta ase-

masta perheessä, huonosta hygieniasta ja
tietämättömyydestä. Mutta maaseudulla
lääkäri on usein myös niin kaukana, että
vastaanotolle ei ole mahdollista lähteä.»

Hääiloa
ja aitoa onnea

Nadira Sediqi on selvästi äärettömän päte-
vä ja asioista perillä oleva ihminen. Mutta
aivan kuin jotain puuttuisi. Intohimo työ-
hön? Hänen mielensä tuntuu olevan muu-
alla.

Kuin ohimennen Nadira Sediqi pyörit-
telee vasemmassa nimettömässään kiilte-
leviä kultasormuksia. »Kyllä, olen naimi-
sissa. Tosin vasta kahdeksan kuukautta»,

� Lääkäri Nadira Sediqi (vas.) kuunte-
lee terveysklinikalla Kabulin naisten
huolia: yhdellä on keuhkokuume,
toinen kärsii synnytyksen jälkeisestä
tulehduksesta.
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ottaa, ei edes pukuhuoneesta. Suuret tilat
ovat nähneet parempiakin päiviä. Seinät
ovat tummuneet lähes mustiksi, kulunees-
sa betonilattiassa on syviä halkeamia. Vet-
tä ammennetaan valtavista sammioista alu-
miinisiin pesusoikkoihin, joista sitä kyy-
kyssä loiskutetaan päälle. Mieleen nousee
kuva suuresta karjakeittiöstä.

Paksu höyry on kuitenkin lämmintä, ja
se verhoaa alastomat naisvartalot harmau-
den keskelle.

»Heti seuraavana aamuna kun Taleban
oli lähtenyt, avasin hamamini uudestaan,
kuuden vuoden tauon jälkeen», kehaisee
kylpylän pieni jämäkkä hoitaja. Ja joukko
naisia näyttää, kuinka he jynssäsivät vuo-
sien lian itsestään.

Naiset vakuuttavat olevansa tyytyväisiä
elämäänsä. He toivovat vain, että heidän
hamaminsa kunnostettaisiin entiselleen.
Harva tahtoo muistella elämää Talebanin
aikana, sen sijaan koulujen alkamista odo-
tetaan hartaasti.

Hallitus on luvannut, että maan koulut
avaavat ovensa maaliskuussa niin tytöille
kuin pojille. Se on paljon luvattu. Maassa
on arviolta neljä miljoonaa ala-asteikäistä
lasta. Uusia naisopettajia ei kuitenkaan
ole koulutettu kuuteen vuoteen, ja vanho-
jenkin taidot ovat puutteellisia. Tarvittai-
siin ainakin 100 000 opettajaa lisää. Mutta
mistä?

Läpi
vuorten

Komilla Nabisadan kaltaisia naisia tarvit-
taisiin paljon. Korkeiden vuorten toisella
puolella, Peshawarin kaupungissa Pakista-
nissa, nuori afgaaniopettaja kuuntelee kes-
kittyneesti luennoitsijan selitystä parasym-

jienkin odotukset. Mahdollisuus opiskella
lisää pedagogiikkaa ja syventää tietoja eri
aineissa sai naiset liikkeelle lähes mahdot-
tomien taipaleiden takaa.

Komilla teki matkaa Peshawariin yli
kuusi päivää.

»Viimeiset kymmenen tuntia jouduim-
me kiipeämään lumisten vuorten yli, kos-
ka Pakistanin viranomaiset eivät raja-ase-
malla kelpuuttaneet viisumeitamme. Lun-
ta oli pahimmillaan puoli metriä ja vuoril-
la oli todella kylmä», opettajaa puistattaa
vieläkin.

Onneksi veli saattoi sisarensa perille asti.
Talebanin kielloista huolimatta Komilla

Nabisada opetti salaa kylänsä tyttöjä vuo-
det ympäri. Hänen opettajavanhempiensa
ylläpitämään kotikouluun tehtiin toistu-
vasti ratsioita, hänen isänsä ja veljensä
hakattiin useita kertoja, mutta opettaja-
perhe päätti jatkaa.

»Meitä on viisi opettajaa samassa per-
heessä, joten mustelmista huolimatta aina
meistä joku saattoi jatkaa», Komilla nau-
raa.

»Mutta tärkein syy jaksamiselle oli se,

paattisen ja sympaattisen hermoston erois-
ta. Kun Komilla Nabisada yhdeksän vuot-
ta sitten valmistui opettajaksi Kunduzin
kaupungin pedagogiikan laitokselta Poh-
jois-Afganistanissa, hänen tietonsa jäivät
aivan liian pintapuolisiksi monessa ainees-
sa. Ainakin hänen omasta mielestään.

»Tämä kurssi on valtavan hyödyllinen.
Kun palaan kotikylääni, pystyn suoraan
hyödyntämään tiedot tyttöjen opetukses-
sa», hän kertoo.

Ruotsalaisten järjestämä naisopettajien
täydennyskurssi ylitti suosiossaan järjestä-

� Nadira Sediqi vuorottelee kätilön
kanssa synnytyssalissa.

Nadira on etuoikeutettu nainen: hänellä on koulutus.
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Hän vetää hiuksilta liukuvaa huivia takaisin
päähänsä: hänelle huivi on vieras.

»Pidän tätä, koska en halua hermostuttaa
hallituksen jäseniä. Burkaa en käytä edes
kaduilla. Minulle burka on sorron symboli.»

Samar palasi joulukuussa 20 pakolaisvuo-
den jälkeen Kabuliin suoraan väliaikaishalli-
tuksen jäseneksi. Pakistanista käsin hän pyö-
ritti kansalaisjärjestöä, joka piti yllä kouluja
ja terveysklinikoita pakolaisleireillä ja Afga-
nistanissa.

Paluu oli järkytys. »En voinut käsittää,
että Kabul oli näin perin pohjin tuhottu.
Koskaan en ole nähnyt Kabulin lapsia niin
köyhinä ja likaisina», Samar huokaa.

Samar opiskeli lääkäriksi Kabulin yliopis-
tossa kommunistihallinnon aikana vuosina
1975–82. Nuorista kukaan ei käyttänyt bur-
kaa. »Kuljimme farkuissa ja minihameissa.»

Nyt Talebanin säädökset on kumottu ja
vuoden 1964 perustuslaki palautettu voi-
maan. Siinä ei ole sanaakaan burkasta.

Miehet
eivät kuule

Kun paikalle saapunut japanilaistoimittaja
kolmannen kerran palaa burka-keskuste-
luun, Samar alkaa ärtyä.

»Kultaseni, tässä ei todellakaan ole kyse
vain burkasta. Naisten muut ongelmat ovat
paljon suurempia», Samar sanoo ja alkaa
luetella: naisia pitää saada ministeriöiden
korkeimpiin virkoihin ja politiikkaan. Tar-
vitaan naisjuristeja puolustamaan naisia
avioeroissa ja perintöriidoissa. Tarvitaan
turvakoteja ja orpokoteja, lukutaitokursse-
ja aikuisille naisille ja tytöille, jotka ovat

Ministeri ilman
työpöytää

jääneet ilman koulutusta. Tarvitaan naisten
tietokonekursseja ja valtavasti opettajakou-
lutusta. Tarvitaan nopeita ammattikursseja
leskille ja kerjäläisille.

»Kun saan työpöydän, rahaa ja ministe-
riöni rakennuksen sellaiseen jamaan, että
siellä voi tehdä työtä, haasteet eivät lopu.»

Samarin työ hallituksessa miesten jou-
kossa ei ole ollut helppoa. Aivan kuin mie-
het eivät kuulisi, kun hän puhuu. Katsovat
ohi. Myös länsimaiden ihailema pääminis-
teri Hamid Karzai. Samarilta ei tule kiitok-
sen sanoja myöskään länsimaiden poliiti-
koille. Moni unohtaa naiset silloin, kun
ollaan poikien kanssa neuvottelupöydässä.

»Olen toistuvasti ilmoittanut hallituksen
kokouksissa, etten aio jäädä symboliseksi
ministeriksi vaan vaadin todellisia muu-
toksia. Mutta tarvitsen rahaa työhöni.»

Samar kuitenkin lisää, että taistelussa
on toki syytä olla viisaan varovainen.
Viittaukset afgaanien kulttuuriin ja naisen
perinteiseen rooliin eivät tehoa Samariin.

»Naisten täytyy olla nyt vahvoja. Jos
perinteet ovat huonoja, niistä pitää hank-
kiutua eroon. Kulttuuri, joka ei tue ihmi-
syyttä, ei ole säilyttämisen arvoinen.»

Samarin toivo on hallituksissa, jotka ovat
luvanneet apua ja jotka pitävät naiskysy-
mystä tärkeänä.

»Afganistanille annettava ulkomainen
apu on ehdollistettava naisten aseman ko-
henemiseen», hän sanoo suoraan.

Vaikka Samaria välillä hirvittää oma ase-
mansa hallituksessa, hän tietää, ettei aja
naisten asemaa yksin. YK:n naisjärjestö
Unifem on kutsunut koolle yli 800 afgaani-
naista Kabuliin ensi viikoksi keskustele-
maan siitä, mihin suuntaan naiset haluavat
maataan kehittää. Naiset päättäkööt. �

Naisasiainministeri Sima Samar is-
tuu kotonaan Kabulissa sohvan
nurkassa farkuissa ja villapaidassa.

että kyläläiset vaativat, anoivat ja rukoi-
livat, että älkää lopettako. Luovuttami-
nen olisi ollut valtava tappio meille kai-
kille.»

Joulukuun alusta asti Komillan 30 tytön
luokassa on opiskeltu avoimin ikkunoin.
On voitu tehdä jopa retkiä luokkahuo-
neen ulkopuolelle.

Toive kansainvälisille avustajille on yk-
sinkertainen. Lisää kouluja ja koulutarvik-
keita, lisää koulutusta sekä uusille että
vanhoille opettajille.

»Ilman koulutusta meillä ei ole tulevai-
suutta.»

Vapaus
valita

Lääkäri Nadira Sediqi Kabulissa kirjoit-
taisi täsmälleen saman reseptin kuin opet-
taja Komilla: koulutusta, koulutusta, kou-
lutusta.

»Ei ole muuta tietä. Koulutettu tyttö
osaa puolustaa omia oikeuksiaan, saa ra-
haa ja päätösvaltaa niin kotona kuin kodin
ulkopuolella. Koulutetulla pojalla taas ei
ole tarvetta alistaa vaimoaan», Nadira poh-
tii.

»Tämä on hidas tie ja murros kestää
useita sukupolvia. Meidän perinteemme
eivät muutu nopeasti.»

Niin lääkäri-Nadira, opettaja-Komilla
kuin kotiäiti-Spozmy tietävät olevansa af-
gaaninaisiksi äärimmäisen etuoikeutettu-
ja. Heillä on se, mistä muut vasta haaveile-
vat: koulutus. Ja sen ansiosta vapaus vali-
ta.

Mutta länsimaata ei Afganistanista tule
koskaan.

»Me elämme Koraanin oppien mukaan»,
Nadira muistuttaa. Myös hän kulkee koto-
na huivi päässään, koska appi niin toivoo.
Perjantait, vapaapäivänsä, hän siivoaa ja
kokkaa suurperheelle, sillä hän potee huo-
noa omaatuntoa pitkistä työpäivistä kodin
ulkopuolella.

Sediqi tietää, että vaikka hän on mie-
hensä kanssa sopinut, ettei perheeseen tule
useampia vaimoja, hänellä ei juuri olisi
sananvaltaa, jos mies Koraaniin vedoten
päättäisikin toisin.

Mutta niin kauan kuin Nadiran palkka-
pussi on perheen suurin, hän tietää, että
häntä kuunnellaan.

Korkealta vuorenrinteeltä katsottuna
Kabul on jakautunut kaupunki. Tänä
yönä kaupungin oikea puoli hehkuu va-
loa, vasen on pimeä. Huomenna on toisin-
päin. Koska sähköä ei riitä kaikille, valos-
ta saa nauttia vain puolet kaupungin asuk-
kaista joka toinen ilta muutaman tunnin
ajan.

Kymmeneltä kaupunki on jo tasa-arvoi-
sen pimeä. �

� Naisasiainministeri
Sima Samar pitää
huivia, koska ei halua
"hermostuttaa hallituk-
sen jäseniä". Burkaa
hän ei käytä.
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