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Uskaltaako Turkkiin matkustaa?

Kolumni
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Arvonen

M
itä eroa on terrori-
iskussa Brysselin ja 
Istanbulin lentoken-
tille? Brysselin kentän 

isku ei merkittävästi vähennä 
matkustushaluja Euroopassa, 
mutta Istanbulin lentokenttäis-
ku iskee pahasti koko Turkin 
matkailuelinkeinoon.

Pitkän viikonlopun työmat-
kallani Turkin Alanyaan syksyl-
lä kohtasin siellä osa-aikaisesti 
asuvia suomalaisia, jotka ker-
toivat tuttaviensa ihmettelevän, 
miten he uskaltavat matkustaa 
”sinne sodan keskelle”. Sana-
valinta on absurdi turkoosina 
kimaltavan Välimeren rauhalli-

sessa ja vehreässä rantakaupun-
gissa, jonka tärkein elinkeino 
on matkailu.

Alanyassa on pakko olla jotain 
erityistä suomalaista sielunmai-
semaa miellyttävää, koska moni 
Alanyasta kakkoskodin ostanut 
on tehnyt ostopäätöksen ensim-
mäisellä matkallaan. Noin kolme 
tuhatta suomalaista omistaa 
kiinteistön pelkästään Alanyassa.

Heinäkuussa 2005 Lontoon 
joukkoliikennevälineissä räjähti 
lyhyen ajan sisällä neljä pom-
mia, jotka surmasivat yhteensä 
56 ihmistä. 

En kuullut kenenkään miet-
tivän iskun jälkeen, jättäisikö 
vuosittaisen Lontoon ostos- tai 
musikaalimatkansa väliin. Kun 
missä tahansa muslimimaassa 
tehdään yksikin siviileihin tai 
matkailijoihin kohdistuva ter-
rori-isku, vaikutukset ulottuvat 
nopeasti koko alueen matkai-
luun. 

Terrorismi pelottaa monia 
erityisesti siksi, että siinä uh-
riksi valikoituminen on niin 

sattumanvaraista. Mutta onko 
kuolema vakavan sairauden tai 
liikenneonnettomuuden seu-
rauksena yhtään vähemmän 
sattumanvaraista kuin kuolema 
terrori-iskun uhrina?

Maailmanlaajuisesti terro-
rismi on hyvin pieni tappaja. 
Vuonna 2012 maailmassa kuoli 
kymmenkertaisesti enemmän 
ihmisiä erilaisiin myrkytyksiin 
kuin terrorismiin.

Maailman terveysjärjestön 
vuoden 2012 tilaston mukaan 
vuonna 2012 kuoli joka sekunti 
1,8 ihmistä. Suurin yksittäinen 
kuolinsyy oli sepelvaltimotauti, 
johon kuoli 7,4 miljoonaa ih-
mistä.

Ripuliin, aidsiin sekä kak-
kostyypin diabetekseen kuoli 
vuonna 2012 noin puolitoista 
miljoonaa ihmistä. Saman ver-
ran kuoli liikenteessä. Lähes 
yhtä paljon eli noin 1,4 mil-
joonaa ihmistä kuoli väkival-
taisesti, mutta kollektiiviseen 
väkivaltaan kuten sotiin tai 
terrorismiin kuoli vuonna 2012 
vain 120 000 ihmistä koko maa-
ilmassa.

Terrorin seurauksena kuol-
leita suomalaisia lienee niin 
vähän, ettei asiasta ole tilastoja. 
Vuosittain noin 100–150 suo-
malaista kuolee henkirikoksen 
uhrina ja yli kymmenen kertaa 
enemmän suomalaisia kuolee 
tapaturmaisesti kuin henkiri-
koksiin.

Todennäköisyyksien perus-
teella kannattaisi pelätä esimer-
kiksi liukastumista enemmän 
kuin terrori-iskun kohteeksi 
joutumista.

Uskaltaako Turkkiin mat-
kustaa on kysymyksenä samaa 
luokkaa kuin tiedustella tutta-
valtaan, miten tämä uskaltaa 
lähteä ajamaan autolla kesä-
mökilleen, vaikka maantiellä 
vaanii moni vaara kuten mah-
dollinen hirvikolari. Kuolema 
liikenneonnettomuudessa tai 
hirvikolarissa tosin on suoma-
laiselle maanteillä liikkuvalle 
huomattavasti todennäköisempi 
kuin kuolema terrori-iskussa.

l Kirjoittaja on Egyptissä ja muissa 
arabimaissa työskentelevä vapaa 
toimittaja.

Lapsiseksi 
rehottaa 
Kenian 
rannikolla
Kwale, Kenia
Diana Wanyonyi / IPS

Hafsa Juma, 15, istuu paah-
teisella kotipihallaan Kenian 
Gasi Beachin lähellä ja toivoo, 
että lämpö parantaisi hänen 
flunssaisen ja viluisen olonsa. 
Lääkäriin hänellä ei ole varaa.

Hafsa on yksi monista ran-
nikon tytöistä, jotka yrittävät 
elättää vanhempiaan ja nuo-
rempia sisaruksiaan myymällä 
seksiä. Asiakkaat ovat kalasta-
jia ja moottoripyörätaksin eli 
bodabodan kuljettajia.

– Sain peruskoulun loppuun 
toissa vuonna. Vanhempani 
eivät voi hyvin, ja minun on 
pakko hankkia ruokaa perheel-
le. Tarjoan seksiä kalastajille ja 
saan maksuksi pari euroa ja 
puoli kiloa kalaa, tyttö kertoo.

Hafsan asiakkaat ovat pää-
asiassa tansanialaisia kalas-
tajia, jotka tulevat Gasin 
edustalle koillismonsuunin 
ajaksi joulu–maaliskuussa. Hei-
dän lähdettyään Hafsa palvelee 
bodaboda-kuskeja.

Hafsan kohtalotoveri Asump-
ta Pendo, 14, asuu sisämaan 
puolella Karanjassa. Äiti on 
pakottanut hänet myymään 
kotitekoista palmuviiniä ja 
seksiä.

– Jouduin jättämään kou-
lun kesken, koska äidillä ei 
ollut varaa maksuihin. Inho-
an seksin myymistä juopoil-
le, joista kaikki eivät suostu 
käyttämään kondomia, mut-
ta meillä ei ole muuta selviy-
tymiskeinoa, Asumpta sanoo.

Sekä turisteja että paikalli-
sia palvelevaan seksikauppaan 
Kenian rannikolla osallistuu eri 
arvioiden mukaan kymmeniä-
tuhansia alaikäisiä.

Gasin ranta-alueen hallin-
non varapuheenjohtaja Iddi 
Abdulrahman Juma syyttää 
vanhempia, jotka lähettävät 
lapsensa ostamaan kalaa.

– Se on vaarallista. Rannal-
la näkemämme lapset ovat 
12–17-vuotiaita. Monet ovat ras-
kaana ja toiset vakavasti sairaita.

Paikallinen Scope-järjestö tekee 
yhteistyötä hollantilaisen Terre 
de Hommesin kanssa lapsipros-
tituution lopettamiseksi Keni-
an Kwalen piirikunnassa, joka 
on rantojensa vuoksi suosittu 
turistikohde. Kampanjaan kuu-
luu asukkaiden valistaminen 
tuhoisasta ilmiöstä ja innosta-
minen toimintaan sitä vastaan.

– Perinteiset tabut estävät 
vanhempia puhumasta lastensa 
kanssa avoimesti lisääntymis-
terveyteen liittyvistä asioista. 
Lasten hyväksikäyttäjät saavat 
kulkea vapaina samojen tabu-
jen ansiosta, hankkeen vetäjä 
Emanuel Kahaso sanoo.

Alueen heimojen perinnäis-
tavat eivät tue sukupuolten tasa-
arvoa ja saattavat sallia lasten 
seksuaalisen hyväksikäytön. 
Laaja lukutaidottomuus ja köy-
hyys täydentävät yhtälön.


