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Uutisia maailmalta

Zimbabwen inflaatio
ylitti miljoona prosenttia
Zimbabwen inflaatio on ylittänyt jo huimat miljoona pro-
senttia. 200 miljoonalla Zimbabwen dollarilla saa nyt
yhden leivän, kun vuosikymmen sitten summalla olisi
saanut 12 uutta autoa.

Riippumattomat finanssitalot ilmoittivat tällä viikolla,
että peruselintarvikkeiden hintojen mukaan laskettu vuo-
si-inflaatio nousi tässä kuussa 1,063,572 prosenttiin.

Paketti paikallista kahvia maksaa lähes miljardin – kym-
menen vuotta sitten miljardi olisi riittänyt 60 uuteen au-
toon. Hintojen odotetaan nousevan vielä entisestään.

Virallisia lukuja ei ole julkistettu sitten helmikuun, jol-
loin inflaatio oli 165,000 prosenttia.

Taloudellisesta ja poliittisesta kaaoksesta kärsivässä
Zimbabwessa odotetaan nyt käyttöön uutta puolen mil-
jardin dollarin seteliä. Käteisestä on pulaa, kun tähtitie-
teellisissä luvuissa laukkaava inflaatio syö jatkuvasti pien-
ten setelien arvoa.

Keskuspankin viimeviikkoinen ilmoitus uuden setelin
liikkeellepanosta oli jo neljäs tänä vuonna. Tammikuussa
esiteltiin kymmenen miljoonan dollarin seteli, huhtikuussa
50 miljoonan ja aiemmin toukokuussa sadan miljoonan
dollarin seteli. (HS)

Noidiksi epäiltyjä
poltettiin elävältä Keniassa
Toistakymmentä ihmistä sai surmansa Länsi-Keniassa,
kun raivostunut väkijoukko poltti heidän kotinsa. Väki-
joukon mukaan kuolleet olivat noitia, jotka piti tappaa
polttamalla, kertoivat viranomaiset keskiviikkona.

Kisiin alueella paikalliset uskomukset elävät edelleen
vahvana. Paikallisten viranomaisten mukaan ainakin 11
ihmistä kuoli. Lähes kaikki olivat 70–90-vuotiaita.

Alueelle on lähetetty lisää poliiseja estämään kosto-
hyökkäyksiä. (HS)

Oikariselta uusi kirja
Michiganilaisen Peter Oikarisen kirja “Armour: A Lake
Superior Fisherman” esiteltiin Canadan Sanomissa pari
vuotta sitten. Kirja kertoo amerikansuomalaisen poika-
miehen Armas Särkelän elämästä
kalastajana Superior-järven
amerikanpuoleisella ranni-
kolla.

Oikariselta on nyt ilmesty-
nyt toinenkin Superiorin ka-
lastajia koskeva, kiinnostavaa
historiaa tallentava kirja nimel-
tä “Island Folk. The People of
Isle Royale”. Tarkemmin sanot-
tuna kyseessä on uudistettu ver-
sio Oikarisen kirjasta, jonka
alunperin julkaisi Isle Royale
-saaren luonnonhistoriayhdistys
vuonna 1979. Uusi versio on osa
Minnesotan yliopiston julkaisemaa sarjaa, jonka tarkoituk-
sena on edistää Minnesotan ja koko USA:n ylä-keskilän-
nen ymmärtämistä ja arvostamista.

Isle Royale on suuri Superior-järven saari lähellä Thun-
der Baytä. Se kuuluu Michiganin osavaltiolle, vaikka se
todellisuudessa sijaitsee lähempänä sekä Minnesotan että
myös Ontarion rantoja. Vuonna 1940 saaresta tehtiin
USA:n kansallispuisto - Isle Royale National Park.

Saarella on yli sadan vuoden ajan asunut lukuisia ka-
lastajaperheitä, useimmat varsin alkeellisissa oloissa.
Lähes koskemattomasta luonnostaan nykyisin tunnettu
Isle Royale oli kuitenkin aikanaan kuuluisa myös lois-
tokkaista lomahotelleistaan. Niiden aikakausi jäi saaren
historiassa tosin varsin lyhyeksi.

Luonnonkaunis saari on tarjonnut kaikenlaisille ihmi-
sille “tavallisista” turisteista ganstereihin, miljonääreihin
ja elokuvatähtiin mahdollisuuden eristäytyä hetkeksi hil-
jaisuuteen kaupunkielämän metelistä. Vakituiset asukkaat
sen sijaan ovat olleet enimmäkseen ammattikalastajia,
jotka myös parhaiten tuntevat sen historian.

Kalakantojen väheneminen ja puiston perustaminen
ovat johtaneet siihen, että vuosikymmenien saatossa am-
mattikalastus saaren ympärillä Superiorilla on nyt loppu-
nut lähes kokonaan. Vakituisista asukkaista on enää muu-
tama jäljellä ja vuonna 2007 vain viisi elinikäistä
vuokrasopimusta ja joitakin erikoiskäyttöoikeuksia oli
enää voimassa. Vain muutamia historiallisesti merkittä-
vinä pidettyjä rakennuksia on säilytetty, mutta useimmat
kalastajien talot, venevajat ja liiterit on hävitetty tai nii-
den annetaan vähitellen maatua olemattomiin.

Oikarinen kävi henkilökohtaisesti 1970-luvun lopulla
kuvaamassa ja haastattelemassa monia iäkkäitä saarelai-
sia heidän kodeissaan, joko itse Isle Royalella tai joilla-
kin muilla pikku saarilla aivan sen tuntumassa. Osa haas-
tatelluista asui jo mannermaalla. Useimmat eivät silti
vanhanakaan lähteneet Superiorin rantoja kauemmaksi ja
monet viettivät kesänsä kalastellen saarella vielä myöhäi-
sinä eläkevuosinaan - niin vahva on Isle Royalen viehä-
tys henkilöille, jotka ovat sitä kutsuneet kodikseen.

Saarelta löytyy merkkejä ihmisten puuhista jopa vuosi-
tuhansien takaa. Alkuperäisväestöön kuuluvien “kaivos-
työläisten” jäljiltä saarelta on löydetty yli tuhat kaivaus-
ta, joista jotkut ovat kymmenen metrin syvyisiä. Ne on
määritelty jopa 4,000 vuoden ikäisiksi.

Ennen valkoihoisten tuloa Isle Royale oli Chippewa-
intiaanien territoriota, mutta heidän ja saaren alkuperäis-
ten kuparinkaivajien välillä ei tiedetä olevan yhteyksiä.
Eurooppalaiset alkoivat kaivostoiminnan saarella 1840-
luvulla, jolloin saarella jo oli valkoihoisia kalastajia. Ka-
lastus oli alkanut suuressa mittakaavassa vuonna 1837,
jolloin American Fur Company toi saarelle 33 miestä.
Tämä porukka täytti kolmessa vuodessa 11,000 sadan
paunan tynnyriä suolatulla kalalla.

Monet Oikarisen haastattelemista kalastajista tunsivat
saaren historiaa jo omien isovanhempiensa ajoilta lähti-
en ja muistivat yksityiskohtaisesti kohokohtia elämänsä
eri ajoilta, olipa kysymyksessä sitten uivan hirven seläs-
sä ratsastaminen tai kamppailu elämästä ja kuolemasta
jossain Superiorin rajuista myrskyistä. Usean muistissa
oli vuoden 1936 valtava metsäpalo, joka tuhosi viiden-
neksen saaren metsistä.

Useimmat saarelaisista elivät melko eristettynä muusta
maailmasta omassa rauhassaan, mutta yhteisiä rientoja
myös järjestettiin asukkaiden keskuudessa. Saarella seik-
kailleita turisteja ilmestyi usein yllätysvieraiksi. Tekemistä
oli aina riittämiin sekä kalastajilla että heidän vaimoil-
laankin. Haastatellut olivat selvästi tyytyväisiä elämään-
sä ja ammatinvalintaansa.

Oikarisen mustavalkoiset valokuvat ovat arvokas lisä
kirjalle, jossa Isle Royalen historia aukenee viidentoista
kalastajan, aviopuolison tai kalastajapariskunnan omakoh-
taisten kertomusten muodostamana kokonaisuutena. Oi-
karinen antaa haastateltavien kertoa kokemuksistaan
omaan henkilökohtaiseen tyyliinsä ja lisää heidän tarinoi-
densa lomaan kommentteja heidän tavoistaan ja elinym-
päristöstään, palasia saaren historiasta jne.

Suomalaisista ei Oikarisen kirjassa mainita, mutta hei-
täkin on saarella varmaan ollut, ainakin metsänkaatohom-
missa viime vuosisadan alkupuolella. Haastatelluista
monet olivat norjalaista tai ruotsalaista syntyperää, mu-
kavilta kuulostavia ihmisiä. Alueemme historiasta kiin-
nostuneille kirja tarjoaa mainion makupalan.             A.E.

Ranskassa lakkoiltiin
eläkeuudistusta vastaan
Kymmenettuhannet ihmiset lakkoilivat viime torstaina
Ranskassa presidentti Nicolas Sarkozyn eläkeuudistusta
vastaan. Viisi suurinta ammattiliittoa yhdistivät voiman-
sa ja kehottivat ihmisiä osoittamaan mieltään kymmenis-
sä eri kaupungissa.

Esityksen mukaan ihmisten täytyisi jatkossa työsken-
nellä 41 vuotta ennen kuin he ovat oikeutettuja täyteen
eläkkeeseen. Nykyisin raja on 40 vuotta.

Rautatietyöläiset johtivat yksipäiväistä mielenilmaus-
ta niin, että vain puolet junista oli liikkeellä Ranskassa.
Pelätty ruuhka-ajan kaaos ei kuitenkaan toteutunut Parii-
sissa ja muissa suurissa kaupungeissa. Ammattiliitot nou-
dattivat uusia sääntöjä, joiden mukaan palvelujen mini-
mitasosta pidetään kiinni lakon aikana. (Aamulehti)

American Airlines
velottaa matkatavaroista
American Airlines ryhtyy ensimmäisenä lentoyhtiönä pe-
rimään 15 dollarin maksua kustakin ruumaan menevästä
laukusta. Yhtiö perustelee päätöstään ennätyskorkealla ja
jatkuvasti kallistuvalla öljyn hinnalla.

Maksu ei koske käsimatkatavaroita, vaan koneen ruu-
massa kuljetettavia laukkuja. Maksua ei myöskään peritä
kansainvälisillä lennoilla. Myös lentoyhtiön uskollisim-
mat kanta-asiakkaat välttyvät maksuilta.

Huippukallis öljy on syönyt pahasti lentoyhtiöiden kan-
nattavuutta. Muiden amerikkalaislentoyhtiöiden uskotaan
ottavan matkatavaramaksun käyttöön American Airline-
sin esimerkin mukaisesti.

American Airlines kertoi samassa yhteydessä vähentä-
vänsä kalustoaan ja lentojaan. Yhtiön osakekurssi painui
ilmoituksen myötä yli 20 prosentin laskuun. (Aamulehti)

Puolet amerikkalaisista
jättää loman väliin
Yli puolet amerikkalaisista ei aio pitää lainkaan kesälo-
maa tänä vuonna, kertoo Yahoo Hotjobs -nettipalvelun
tekemä kysely. Viime vuonna 45 prosenttia amerikkalai-
sista ilmoitti jättävänsä kesäloman väliin.

Amerikkalaiset eivät uskalla lomailla, koska maan ta-
lous on taantumassa ja työpaikat ovat epävarmalla poh-
jalla. Toisaalta liki 57 prosenttia vastaajista katsoi ole-
vansa "loppuun palaneita" jo nyt.

Työntekijöitä stressaavat muun muassa ylisuuri työtaak-
ka, maan kurja talous ja surkeat pomot. (IL)

Hurja hurrikaanikesä
luvassa Atlantilla
Amerikkalaisten meteorologien tuoreiden ennusteiden
mukaan kesäkuussa alkavasta Atlantin hirmumyrskykau-
desta tulee keskimääräräistä rajumpi. NOAA- säätutki-
muslaitoksen mukaan kauden aikana voi syntyä 12-16 hir-
mumyrskyä, joista jopa yhdeksän voi yltyä hurrikaaniksi
saakka. Ennuste on samansuuntainen kuin Coloradon yli-
opiston säätutkijoiden tekemä aiempi arvio.

Hirmumyrskyt voivat olla huono uutinen myös kulut-
tajille, sillä ne saattavat nostaa bensan hintaa entisestään.
Lähes 40 prosenttia Yhdysvaltain öljynjalostamoista si-
jaitsee Meksikonlahdella, joka on usein hurrikaanien tem-
mellyskenttänä.

Jos vuoden 2005 Katrina -myrskyn kaltainen myräkkä
iskee, voi bensan hinta voi nousta nopeasti jopa pari dol-
laria gallonalta. Yhdysvalloissa bensa maksaa jo nyt lä-
hes neljä dollaria USA:n gallonalta. (Aamulehti)

Gambian presidentti
uhkasi mestata homot
Länsi-afrikkalaisen Gambian presidentti Yahya Jammeh
on uhannut mestata kaikki maan homot, jos he eivät läh-
de maasta.

"Gambia on uskovaisten maa, eikä täällä suvaita mo-
raalittomia tekoja, kuten homoseksuaalisuutta. Leikkaan
pään jokaiselta homolta, joka jää Gambiaan", presidentti
uhkasi taannoisessa puheessaan. Asiasta kertoivat paikal-
liset toimittajat uutistoimisto AFP:lle torstaina.

Myös hallituksen linjaa myötäilevässä Daily Observer
-lehdessä hyökättiin tällä viikolla kovin sanoin homoja
vastaan.

Seksuaalisten vähemmistöjen oikeuksia puolustavien
ryhmien mukaan presidentin lausunnot ovat omiaan kar-
kottamaan maasta niin ulkomaisen avun kuin turistitikin.
Gambian talous on voimakkaasti riippuvainen matkaili-
joista.

Presidentti Jammeh väitti tammikuussa löytäneensä pa-
rannuskeinon aidsiin. Se perustui yrttilääkkeisiin ja Ko-
raanin säkeisiin. (HS)

Kalastajatkin kovilla
polttoainehintojen takia
Ranskalaiset kalastajat protestoivat polttoaineiden korkei-
ta hintoja vastaan. Kymmenet kalastusalukset häiritsivät
perjantaina liikennettä Calais'n salmessa. Samaan aikaan
kalastajat estivät pääsyn öljynjalostamoon Dunkerquessa.

Kalastajat tekivät iskuja myös kalatukkuihin tarkastaak-
seen, oliko myynnissä maahan ulkomailta tuotua kalaa.

Vastalauseet jatkuivat siitä huolimatta, että presidentti
Nicolas Sarkozyn hallitus ilmoitti 110 miljoonan euron
tukiaisista kalastuselinkeinolle. Kalastajat katsovat, että
polttoaineiden korkeat hinnat tekevät tyhjäksi heidän pon-
nistuksensa.

Belgiassa kalastajat jakoivat kalaa ilmaiseksi Zeebrug-
gen satamakaupungissa. Espanjassa kalastajat ovat ko-
koontumassa Madridiin mielenosoituksiin ensi perjantai-
na. Portugalissa kalastajat ovat menossa lakkoon. (AL)

Etiopian ex-diktaattorille
kuolemantuomio
Etiopian korkein oikeus langetti maanantaina kuoleman-
tuomion maan entiselle diktaattorille Mengistu Haile
Mariamille. Mengistu oli jo aiemmin tuomittu elinkauti-
seen vankeusrangaistukseen kymmenien tuhansien ihmis-
ten surmauttamisesta vallassaolonsa aikana.

Mengistu tuomittiin poissaolevana. Hän elää maanpa-
ossa Zimbabwessa. Samalla kuoleman-rangaistuksen sai
myös 17 Mengistun avustajaa. Oikeudenkäynti kansan-
murhasta syytettyä Mengistua vastaan alkoi vuonna 1994.

Mengistu nousi Etiopian johtoon keisari Haile Selassi-
en syrjäyttäneessä vallankaappauksessa vuonna 1974.
Mengistu pakeni maasta vuonna 1991 nykyisen presiden-
tin Meles Zenawin syrjäytettyä hänet joukkoineen. (HS)

Zimbabwelaiset pakenevat
Etelä-Afrikan kaunaa
Ainakin 25,000 zimbabwelaista siirtolaista pakenee Ete-
lä-Afrikan siirtolaisvastaisten väkivaltaisuuksien vuoksi
kohti Sambiaa. Tuhansia on matkalla myös Mosambikiin
ja Botsuanaan. Tiedot ovat Etelä-Afrikan Punaiselta Ris-
tiltä. Punaisen Ristin edustajat edellämainituissa maissa
valmistautuvat vastaanottamaan pakolaisia.

Siirtolaisvastaiset väkivaltaisuudet ovat riehuneet Ete-
lä-Afrikassa jo pari viikkoa. Viitisenkymentä ihmistä on
saanut surmansa ja noin 26,000 siirtolaista on lähtenyt
väkivaltaisuuksien alettua.

Etelä-Afrikkaan lasketaan tulleen Zimbabwesta jopa
kolme miljoonaa pakolaista maan taloudellisen kurjuu-
den vuoksi. (HS)

Suomalaista radio-ohjelmaa “Soitellaan” voi
kuunnella Real-Audio -lähetyksenä Internetissä lau-
antaiaamuisin klo 9.30 - 11.00 länsirannikon aikaa
(PT), 12.30-14.00 ET. Osoite on http://cfuv.uvic.ca


