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Vähän voimia,
paljon uhmaa 

AFGANISTAN | Kabulilaisen sillan alla narkomaani poseeraa hyväntuulisena. Hän on juuri saanut 
annoksensa. Palkittu valokuvaaja Hannes Heikura käy kerta toisensa jälkeen Afganistanissa 
katsomassa miten maa toipuu vuosikymmenten sodista. Ainakin yhden asian Heikura on
matkoillaan oppinut: se, mitä pidämme pahuutena, kumpuaa äärimmäisestä köyhyydestä.  » 6
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Oman 
onnensa
nojaan
SIIRTYMÄVAIHE | Länsimaat vetävät sotilaansa 
Afganistanista ensi vuonna. Sen jälkeen maa jää
oman armeijan ja poliisin käsiin. Palkittu valokuvaaja
Hannes Heikura kävi Kabulissa viidettä kertaa
ja löysi narkomaanien ja keräjäläisten lisäksi 
myös toivoa. Sitä edustaa esimerkiksi 14-vuotiaat
tytöt Alina ja Zakia Hussaini, jotka kävelevät 14 kilometriä 
päivässä päästäkseen nostelemaan painoja.
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Helatiksi (kesk) esittäytynyt 
poika ui kavereineen hylätyllä 
uima-altaalla keskellä Kabu-
lia Wazir Akbar Khan kukkulal-
la. Likaista vettä on niin vähän, 
että hyppääminen altaaseen on 
kielletty.
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K
aikki ajavat Toyotal-
la. Näkymä Afganis-
tanin pääkaupungis-
ta on kuin japanilais-
autojen testiradalta. 
Kuoppaisella tiellä 
keikkuu vastaan lo-
puton Corolla-jono.

Se on tällä kertaa ensimmäinen havainto, 
jonka valokuvaaja Hannes Heikura tekee 
matkustaessaan Kabulin lentokentältä kohti 
kaupungin keskustaa.

Tämä on hänen viides matkansa Afga-
nistaniin. Edellisestä on vuosi. Sinä aika-
na liikenteestä on tullut entistä sekasortoi-
sempaa.

Ehkä näillä asvalttiriekaleiden täplittä-
millä teillä ei pärjää ilman Corollaa. Mon-
tut ovat pahimmillaan rantapallon kokoisia.

Heikura ei voi olla ihmettelemättä, mi-
hin kaikki ovat matkalla, mistä tolkuton lii-
kenne kumpuaa. Maksaahan bensiini tässä 
äärimmäisen köyhässä maassa kuitenkin 
dollarin litralta.

Edellisestä reissusta katukuva on muu-
tenkin muuttunut.

Keskustaan on kohonnut lasisia julkisi-
vuja, jotka kertovat omaa tarinaansa kan-
sainvälisen rahan rantautumisesta Kabuliin.

–�Ymmärsin, että kyseiset rakennukset 
ovat pankkeja ja rikkaiden yhtiöiden toi-
mistoja. Minulla ei ole minkäänlaista aavis-
tusta siitä, mitä pölyisten, pesemättömien 
lasien takana tapahtuu. Katutason putiikit 
ovat edelleen tiilestä ja savesta muokattu-
ja. Kaikki myytävä on esillä puulaatikoissa, 
Heikura selvittää.

Helsingin Sanomista freelanceriksi jättäyty-
nyt Heikura esittelee kuvia tietokoneeltaan 
helsinkiläisen kahvilan pöydässä.

Hän viihtyy Kampin kiiltävässä kauppa-
keskuksessa, valovuosien päässä Kabulin 
hiekkaisista teistä, kaukana suomalaisesta-
kin maaseudusta.

Kabulissa hän käy silti niin usein kuin 
pystyy. Ensimmäisen kerran hän kävi maas-
sa Helsingin Sanomien leivissä vuonna 2009.

Silloin suurikokoinen vaalea mies pystyi 
huoletta matkustamaan Kabulista Taliba-
nin hallitsemaan Kandahariin ja suomalais-
joukkojen asemapaikkaan Mazar-i-Sarifi in.

Nyt ajatus on mahdoton. Heikuran pai-
kallinen opas ei suostu ottamaan riskiä.

Heikurakaan ei halua lähteä seikkaile-
maan henkensä uhalla. Hän kertoo palaa-
vansa maahan toistuvasti vain nähdäkseen, 
miten se toipuu lähes 35 vuotta kestäneestä 
yhtämittaisesta sodasta.

–�En näe mitään mieltä matkustaa Kreik-
kaan tai Espanjaan. Jos lähden ulkomaille, 
lähden Afganistaniin. Minua eivät kiinnos-
ta kriisit tai sankaruus. Haluan nähdä, mitä 
tapahtuu kriisin jälkeen, mitkä ovat sodan 
seuraukset, Heikura puhelee tyylilleen us-
kollisesti. Hyvin vakavana.

Viidennelle Afganistanin-matkalleen hän 
lähti tarkoituksenaan seurata kameroineen 
kansallisen armeijan ja poliisin toimintaa.

Maassa 12 vuotta viipyneiden Naton joh-
tamien Isaf-joukkojen on määrä poistua en-
si vuonna. Sen jälkeen järjestyksenpito jää 
afganistanilaisten omiin käsiin.

Se on järjettömän toiveikas tavoite maas-
sa, joka on maailman köyhimpiä, jossa 80 
prosenttia kansasta ei osaa lukea, jossa elää 
kymmeniä toisilleen vihamielisiä ryhmiä, 

jonka rajanaapureita ovat Iran ja Pakistan ja 
joka kaiken lisäksi on äärimmäisen vaikea-
kulkuinen, käytännössä täysin vailla käyt-
tökelpoisia teitä. 

Kaikki, mikä toimii, toimii ilmasta. Nyt 
taivaalla pörräävät Nato-joukkojen kopterit.

–�Armeijan edustajat kertoivat minulle, 
että tavoite on saada omat ilmavoimat toi-
mimaan jo vuonna 2015, Heikura sanoo pää-
tään pudistellen.

Päästäkseen haluamiinsa paikkoihin Af-
ganistanin kaltaisessa maassa on siedettä-
vä aikaa ja hermoja kuluttavaa byrokratiaa.

Kahvia kuluu toinenkin kuppi Heiku-

ran selittäessä, miten vaivalloista oli päästä 
poliisikouluun tai armeijan harjoituksiin, 
miten monen ministeriön oven takana oli 
odotettava.

Korruptio ja siitä seuraava järjetön byro-
kratia ovat Afganistanin suurimpia ongel-
mia. Valtioiden korruptoituneisuutta kuvaa-
van Transparency Internationalin listalla 
Afganistan on sijalla 187. Sen taakse jäävät 
vain Somalia ja Pohjois-Korea.

Edes tavallisten ihmisten kuvaaminen ja 
haastatteleminen ei onnistu Kabulissa il-
man esiliinoja, paperisotaa ja jonottamista.

Paikalliset syyttävät tästä arkea vaikeut-
tavasta farssista kansainvälistä koalitiota.

–�Heidän mukaansa länsi toi mukanaan 
korruption. Ulkomaalaisten joukkojen tul-
lessa maahan alkoi lahjonta, rahan levittely 
ja jakaminen, josta hyötyivät vain harvat.

Se näkyy muutenkin kuin valokuvaajan 
työssä. Heikuran mukaan Kabul kuhisee. 
Aikaisesta aamusta lähtien kaikilla tuntuu 
olevan tärkeää tekemistä.

–�Tuo kaikki on kuitenkin näennäistä. 
Vain rikkaat rahoittavat talourakoita tai ra-
kennuttavat teitä. Kaikki on hyvin tehoton-
ta, huolimatonta. Keskushallinto ei huoleh-
di infrastruktuurista, saati koulutuksesta tai 
terveydenhuollosta.

Sota ja köyhyys ovat luoneet muitakin on-
gelmia. Yksi niistä iskee silmille teiden var-
silla, mutta varsinkin syrjemmällä, siltojen 
alla. Afganistan kylvää maailmalle heroiinin 
raaka-ainetta unikkoa, mutta tavaraa jää yl-
lin kyllin myös kotimarkkinoille.

Heikura kertoo käynnistään Kabulin kes-
kustassa sijaitsevalla Pul-e-Sokhta-alueella.

–�Pyysin opasta etsimään käsiinsä poliisin, 
jotta pääsisimme sillan alle. Opas ei halun-
nut. Sen jälkeen poliisikaan ei halunnut. He 
soittivat komentajalleen, joka kielsi aikeet 
ehdottomasti. Lopulta saimme kokoon nel-
jän poliisin partion ja pääsimme laskeutu-
maan jyrkkää liukasta rinnettä kuohuvan 
likaisen joen rantaan.

Sillan alta löytyi päivittäisen annoksensa 
äsken saaneita hyväntuulisia narkkareita, 
jotka alkoivat kameran nähdessään pullis-
tella langanlaihoja lihaksiaan. Sitten paikal-
le ilmaantui proteeseja, siis sotainvalideja.

–�Poliisit halusivat nopeasti maan pinnal-
le. He pelkäsivät narkomaaneja, jotka saat-
taisivat vaikkapa purra.

Hashmat (ylh. oik.) 
on juuri valmistunut 
poliisiksi ja on var-
tijana poliisien kou-
lutuskeskuksessa. 
Hänen kanssaan ju-
tustelu on kuitenkin 
lopetettava lyhyeen, 
kun esimies ilmestyy 
paikalle.

Afganistanin armei-
ja alkaa puolustaa 
omaa maataan, kun 
9 500 YK:n alaista 
sotilasta ja rauhan-
turvaajaan poistuu 
maasta ensi vuon-
na. Nyt armeijalla 
on muutama oma 
helikopteri, mutta 
omien ilmavoimien 
pitäisi olla toimin-
takunnossa jo 2015. 
Tässä on meneillään 
päivittäiset harjoi-
tukset koulutuskes-
kuksessa.

”Kaikki on hyvin 
tehotonta ja 
huolimatonta. 
Keskushallinto 
ei huolehdi 
infrastruktuurista, 
saati koulutuksesta 
tai terveydenhuollosta.”
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Afganistanissa on miljoonia Neuvostoliiton miehitystä
paenneita ja sittemmin kotiin palanneita pakolaisia. Liiken-
teen keskellä heitä näkee paljon, koska jonot etenevät hi-
taasti ja autot seisovat pitkiä aikoja paikallaan.

Narkomaaneja on Kabulissa kaikkialla. Eniten heitä löytyy siltojen alta keskustan Pul-e-Sokhta-nimiseltä
alueelta. Se on seutua, jonne poliisikaan ei mielellään eksy.
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Vasta 14-vuotias 
Alina kuuluu kah-
deksan naisen val-
mennusryhmään. 
Hän tekee harjoi-
tuksissa loputtomia 
tempauksia ja työn-
töjä enimmillään 50 
kilon painoilla. Ta-
voite on näyttää esi-
merkkiä nuoremmil-
le tytöille.

Sosiaaliset ongelmat kasvavat sitä mukaa, kun 
tiilestä ja savesta kyhätyt slummit laajenevat 
Kabulia ympäröivillä vuorilla. 

Vanhassa Kabulissa oli sentään sähköt. Nyt ei 
ole edes juoksevaa vettä. Maan virallisesti noin 
27,5 miljoonasta asukkaasta viisi miljoonaa on 
pakkautunut pääkaupunkiin.

–�Kun George Bush vuonna 2002 ilmoitti, et-
tä sota on ohi, naapurimaihin paenneet afgaanit 
alkoivat muuttaa takaisin. Sen jälkeen heitä on 
tullut arviolta kymmenen miljoonaa. He ovat 
pakolaisina omassa maassaan, heillä ei ole kotia, 
ei perhesiteitä, ei mitään. He ovat hylkiöitä ja 
heidän lapsensa kerjäävät kaduilla. Näitä lapsia 
on arviolta 90�000, Heikura selvittää.

Hyviäkin asioita tapahtuu. Vaatii puoli päivää 
urheiluministeriössä ja Arfganistanin olympia-
komitean puheenjohtajan kädenpuristuksen, 
jotta pääsee näkemään, että sodan runtelemalla 
maalla on vielä toivoa.

Heikura on pyytänyt yhteyshenkilöään autta-
maan päästäkseen kuvaamaan urheilevia naisia. 
Siihen tarjoutuu lopulta mahdollisuus Kabulin 
olympiapuiston painonnostokeskuksessa.

Siellä, liiton johtajan kuhmuisella sohvalla, 
neljän hyvin rotevan miehen keskellä, nököttää 

kaksi hentoa tyttöä ujosti hymyillen:
He ovat Alina, 15 ja Zakia Hussaini, 14, maan-

sa painonnoston nuoret toivot.
–�He olivat uskomattomia tapauksia. Koska 

matkarahaa ei ole ja liikenne on sellaista kuin 
on, tytöt useimmiten kävelevät seitsemän kilo-
metrin matkan edestakaisin päästäkseen har-
joituksiin, Heikura ihmettelee.

Kabulilaisten tyttöjen halu urheilla saa vaka-
van miehen ensimmäistä kertaa hymyilemään.

–�He kertoivat motiivikseen afgaanitraditioi-
den ja perheen perinteiden vastustamisen. He 
haluavat olla esimerkkejä, jotta yhä useammat 
naiset aloittaisivat harrastuksen, josta saa hyvän 
terveyden ja vahvistuneen itsetunnon.

Miltä tulevaisuus näyttää kun 200 suomalaista 
rauhanturvaajaa ja 35 muun maan sotilaat ovat 
palanneet koteihinsa? Siitä saa aavistuksen Af-
ganistanin kansallisen armeijan koulutuskes-
kuksessa, tunnin ajomatkan päässä Kabulista.

–�Kymmenen vuotta sitten koulutettavia so-
tilaita oli 400, nyt 14�000. Minulle kerrottiin 
keskuksessa, että kouluttajatkin ovat jo omasta 
maasta, eivät enää Isafi n joukoista.

Armeijan johto ei ole huolissaan Naton ja 
YK:n sotilaiden lähtemisestä. Aseistus voisi toki 

olla parempi. Tarvittaisiin tankkeja ja helikop-
tereita. On kuitenkin positiivista, että nuorille 
miehille työ armeijassa ja poliisivoimissa on it-
setuntoa kohottava statusasia.

–�Armeijan suosio johtuu varmaan myös siitä, 
että se tarjoaa peruskoulutuksen. Siellä opete-
taan lukemaan ja laskemaan. Jo harjoitteluajalta 
saa 8�000 afgaanin, noin 110 euron kuukausi-
palkkaa. Valmistuneiden palkka nousee keski-
määrin 11�000 afgaaniin (150 euroon). Sillä kyllä 
pystyy elättämään perheensä, Heikura kertoo.

Samaa kertoo Poliisiakatemia Kabulin ku-
peessa. Siellä koulutetaan kaikki maan poliisit.

–�Jos uusia poliisiopiskelijoita tarvitaan tuhat, 
hakemuksia tulee vähintään 8�000.

Vastustaja on kuitenkin vahva. Kuluneella vii-
kolla pommi räjähti liki joka päivä. Iskut on 
useimmiten suunnattu Natoa tai sen tukijoita 
vastaan. Yleensä asialla on Taliban-liike.

Kabulissa ei kuitenkaan enää uskota Taliba-
nin nousuun. Parhaimmillaan koko maata hal-
linneen joukkion valtakausi on ohi.

Vaitelias Heikura äityy yksinpuheluun. Hän 
haluaa tehdä selväksi, ettei Afganistanin kaltai-
sessa maassa ole selkeästi hyvää tai pahaa. Se, 
mikä länsimaisin silmin näyttäytyy pahuutena 
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» Yksi palkituimmista suomalai-
sista lehtikuvaajista.
» Kolminkertainen vuoden lehti-
kuvaaja, ottanut seitsemän ker-
taa vuoden uutis- tai lehtikuvan. 
Hän on saanut myös Fotofi nlan-
dian ja Suomen Kuvalehden jour-
nalistipalkinnon.
» Suuri yleisö muistaa hänet 
parhaiten kuvasta, jossa hiihtäjä 
Mika Myllylä nojaa sauvoihinsa 
haapajärveläisellä suolla.
» Työskenteli 20 vuotta lehti-
kuvaajana Helsingin Sanomissa, 
kunnes jättäytyi freelanceriksi 
2010.
» Karviassa syntynyt 55-vuotias 
kolmen lapsen isä asuu Helsingin 
ydinkeskustassa.
» Heikuran kuville ovat ominai-
sia voimakkaat valot, tummat 
varjot ja voimakas vastavalo.

 ■ KUKA  ■ MIKÄ

Hannes Heikura Afganistan

tai ääri-islamistisena terrorismina, kumpu-
aa äärimmäisestä köyhyydestä.

Hän muistuttaa, että Taliban syntyi Venä-
jän miehityksen aikana Yhdysvaltain tuella. 
Se ei ollut lähtökohtaisesti uskonnollinen 
liike, vaan nousi vastustamaan Kabulissa 
vallan kaapanneita sotaherroja.

–�Sotaherrat ovat hallinneet yksityisar-
meijoillaan, tappamalla. Nyt heistä on pu-
kuun pukeutuneina tullut johtavia poliitik-
koja. He hallitsevat ministeriöitä ja heidän 
käsiinsä kertyy varallisuus, hän paheksuu.

Tavallinen kansa alkaa olla kurkkuaan 
myöten täynnä Talibania, sotaherroja, so-
taa ja korruptiota. Se haluaisi vihdoinkin 
elää normaalia elämää, käydä töissä, kasvat-
taa lapsiaan, ehkä hiukkasen haaveillakin.

Heikuralta ei irtoa toiveita nostattavaa 
optimismia. Hän tokaisee, että journalistin 
tehtävä on pitää heikkojen puolta, ja heik-
koja on Afganistanissa kaikkialla aatteista, 
etnisestä taustasta tai asemasta riippumatta.

–�Minä en tiedä, mitä Afganistanissa ta-
pahtuu. Kukaan ei tiedä. Ihmiset, joita mat-
kallani kohtasin, sanovat, ettei mikään ole 
varmaa, Kaikki on jälleen kerran jumalan 
käsissä.

Kabulin kadulla kulkevat ihmiset näyttävät siltä, että kaikilla on tärkeää tekemistä heti aamusta lähtien. Se on kui-
tenkin vain pintaa. Työtä ei ole. Palveluita ei ole. Kaupankäynti on alkeellista ja koko yhteiskunta on raunioina teistä 
lähtien.

Kabuliin rakenne-
taan nyt kauppakes-
kuksia, jotka ovat 
kaukana kadun var-
sien savisista putii-
keista, joissa kaikki 
myytävä on pakattu 
puisiin laatikoihin.

» Noin 27,5 miljoonan asukkaan 
maa, jonka elintaso on yksi maa-
ilman alhaisimpia.
» Maassa puhutaan vähintään 
30:tä kieltä ja siellä elää luke-
mattomia etnisiä ryhmiä. Suurin 
ryhmä on pataanit.
» Sodat ovat riepotelleet mui-
naisten kulkureittien varrella si-
jaitsevaa maata aina. Neuvos-
toliitto miehitti maata vuodesta 
1979 lähtien kymmenen vuotta.
» Yhdysvallat hyökkäsi Afganis-
taniin lokakuussa 2001, kuukausi 
New Yorkin WTC-tornien iskun 
jälkeen. Se epäili iskut suunni-
telleen Al-Qaida-johtaja Osa bin 
Ladenin piileskelleen maassa.
» Naton johtamat, YK-valtuutta-
mat rauhanturvajoukot ovat ol-
leet maastas vuodesta 2002. So-
tilaat poistuvat ensi vuonna.Mia Ylisuutari/Aamulehti
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