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G Jatkuu seuraavalla sivulla

KATON rajasta tuijottavat viime
vuonna kuolleen Venezuelan
presidentin Hugo Chávezin sil-
mät. 

Toinen seinämaalaus kuvaa
Jeesuksesta viimeisellä illallisel-
la. Opetuslasten paikalla istuvat
Marx, Lenin, Che Guevara,
Mao Zedong ja muut tunnetut
nimet.

Venezuelan pääkaupungin Ca-
racasin 23 de Enero -lähiössä tu-
lijaa eivät tarkkaile ainoastaan
menneisyyden radikaalit silmä-
parit. 

Naapurustoa valvovat kiistellyt
ruohonjuuritason järjestöt, ”los
colectivos” eli kollektiivit. Ne sa-
novat olevansa vallankumouk-
sellisen sosialismin asialla. Vas-
tustajat pitävät niitä aseellisina
rikollisjoukkoina. Edes Caraca-
sin poliisi ei yleensä tule 23 de
Eneroon. 

Venezuelan viime aikojen le-

vottomuudet ovat nostaneet co-
lectivot jälleen tapetille. Mootto-
ripyörillä liikkuvien ja aseistau-
tuneiden colectivojen jäsenten
syytetään pahoinpidelleen ja
ampuneen useita hallituksen
vastaisia mielenosoittajia. Hel-
mikuussa alkaneissa protesteissa
on kuollut ainakin 39 ihmistä.
Uhreja on rintamalinjojen mo-
lemmin puolin.

Yksi ensimmäisistä kuolleista
oli Juan ”Juancho” Montoya, ni-
mekäs colectivon johtaja 23 de
Eneron lähiöstä. 

COLECTIVOT itse sanovat teke-
vänsä yhteiskunnallista työtä. 23
de Enerossa ne pyörittävät
muun muassa sosialistista leipo-
moa, kirjakauppaa, eläinlääkä-
riklinikkaa, radioasemaa, lasten
kesäleirejä ja ruokalaa. 

”Kuten näette, emme tapa ih-
misiä. Täällä eletään ja tehdään
töitä normaalisti. Lapset käyvät
koulussa”, sanoo David Sanelli
La Piedrita -colectivosta. 

La Piedrita on colectivoista
tunnetuimpia. Pari vuotta sitten

sen Facebook-sivulle ladatut ku-
vat aseistautuneista lapsista syn-
nyttivät skandaalin. Niissä lapset
istuvat rynnäkkökiväärien kans-
sa taustallaan seinämaalaus, jos-
sa Jeesus pitelee Kalašnikovia.

Sanellin mukaan kuvat olivat
väärennöksiä. Järjestö on aiem-
min sanonut, että kyse oli teatte-
riharjoituksesta ja aseet olivat
jäljitelmiä.

”La Piedrita on colectivoista
demonisoiduin. Kun jossain len-
tää kivi, ihmiset väittävät, että se

oli La Piedrita”, Sanelli sanoo. 
La Piedrita tarkoittaa kirjai-

mellisesti pikku kiveä. 

VENEZUELAN colectivojen juuret
ovat 1960-luvun vasemmistolai-
sissa sissiliikkeissä. Hugo Cháve-
zin aikana niistä kehittyi halli-
tuksen tukijoukkoja, joita Chá-
vez nimitti ”vallankumouksen
aseelliseksi käsivarreksi”.

”Ennen Chávezia olimme vai-
nottuja. Vasemmistolaisia pan-
tiin vankilaan ja tapettiin. Sellai-
nen on tämän maan oikeiston
käsitys ihmisoikeuksista”, sanoo
Sanelli. 

Nykyisin Chávezin hautapaik-
ka on 23 de Enerossa sijaitsevas-
sa museossa. 

Alueella asuu noin 100 000
ihmistä, ja siellä toimii lukuisia
colectivoja, jotka pitkälti vastaa-
vat lähiön järjestyksenpidosta.
Katoilla on valvontakameroita,
ja iltaisin joillain alueilla pystyte-
tään katusulkuja ja pysäytetään
ohikulkijoita.

Vallankumouksen asialla
Maria Manner HS

Caracas

”Colectivot” valvovat katuja Venezuelassa. Vastustajat pitävät niitä rikollisjoukkoina.

”Tämä on köyhää aluetta, mutta täynnä taistelutahtoa”, sanoo José Rodriguez colectivojen sydänmaana tunnetussa 23 de Enero -lähiössä Venezuelan pääkaupungissa Caracasissa.
Talon seinää koristaa Venezuelan edesmenneen presidentin Hugo Chávezin kuva.
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G Venezuelan hallituk-
sen vastaiset protestit
alkoivat helmikuun alus-
sa.
G Mielenosoittajien
tyytymättömyyden ai-
heita ovat muun muassa
heikko turvallisuustilan-
ne, pula perustarvikkeis-
ta ja Kuuban vaikutus-
valta Venezuelassa.
Hallitus on syyttänyt
oppositiota vallankaap-
pausyrityksestä. 
G Monissa kaupungeissa
”colectivoina” tunnetut,
moottoripyörillä liikku-
vat aseistetut ryhmät
ovat hyökänneet mie-
lenosoittajia vastaan.
Ne on yhdistetty usei-
den ihmisten kuolemiin. 

Tästä on kyse
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Kirjeen-
vaihtajat

VASTUSTAJIEN mielestä colec-
tivot ovat aseistautuneita ri-
kollisryhmiä, jotka häiriköi-
vät hallituksen poliittisia vi-
hollisia. 

”Fidel Castro opetti Cháve-
zille, että jos haluat pitää
kiinni vallankumouksesta, si-
nun on luotava aseistetut jou-
kot, jotka puolustavat sinua
siinä tapauksessa, että armei-
ja tekee vallankaappauksen”,
sanoo politiikan tutkimuksen
professori José Vicente Car-
rasquero. 

Monet colectivot ovat eri
yhteyksissä kiistäneet aseet.
Mutta Venezuelassa on paljon
laittomia aseita, eikä edes osa
hallitusmyönteisistä tahoista
kiistä, etteivätkö jotkut colec-
tivoista olisi aseistautuneita. 

Helmikuussa kuollut colec-
tivojohtaja Montoya sanoi vii-
me vuonna televisiokanava
Al-Jazeeralle, että jos Cháve-
zin seuraaja Nicolás Maduro
ei olisi voittanut vaaleja, hä-
nen väkensä ei olisi hyväksy-
nyt sitä. 

HALLITUKSEN mukaan oppo-
sitio yrittää mustamaalata co-
lectivot leimaamalla ne väki-
valtaisiksi. Joidenkin hallituk-
sen tukijoiden mielestä ketä
tahansa moottoripyörällä liik-

kuvaa punapaitaa kutsutaan
colectivon jäseneksi.

Sosiaalisessa mediassa on
paljon kuvaa aseistautuneista
ja moottoripyörin liikkuvista
porukoista, jotka ilmestyvät
paikalle hallituksen vastaisiin
mielenosoituksiin. ”Colecti-
voina” tunnettuja ryhmiä
syytetään väkivaltaisista
hyökkäyksistä hallituksen
vastustajia kohtaan kansallis-
kaartin silmien alla.

”Ne määrittelevät itse it-
sensä colectivoiksi. Minä kut-
suisin niitä hallituksen tuke-
miksi paramilitaareiksi”, sa-
noo Gaby Arellano, joka on
hallituksen vastaisen opiskeli-
jaliikkeen kärkihahmoja. 

Arellanon mukaan köyhissä
kaupunginosissa toimii myös
colectivoja, jotka tekevät oi-
keasti sosiaalityötä eivätkä
ole osallistuneet väkivaltai-
suuksiin. 

David Sanellin mielestä oi-
keisto-oppositio haluaa lei-
mata collectivot herättääk-
seen pelkoa kansassa ja pääs-
täkseen takaisin valtaan. Se ei
tule onnistumaan, sanovat
monet colectivojen jäsenet 23
de Enerossa. 

”Meille on hyvin selvää, et-
tä vallankumous jatkuu”, Sa-
nelli sanoo. 

Colectivon jäsen katseli ohikulkijoita moottoripyörän selästä
yhdellä ryhmien 23 de Enerossa sijaitsevalla tarkkailupisteellä.
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VENÄJÄN presidentti Vladimir
Putin otti asialistalleen Venäjän-
mielisen Transnistrian kaista-
leen Ukrainan ja Moldovan välis-
sä maanantaina, kun hän kes-
kusteli Ukrainan kriisistä puheli-
mitse Saksan liittokanslerin An-
gela Merkelin kanssa.

Uutistoimistojen mukaan Pu-
tin korosti ”tarvetta määrätietoi-
siin toimiin, jotta alueen tosiasi-
allinen saarto voitaisiin lopet-
taa”.

DNESTR-JOEN itärannalla sijaitse-
va Transnistrian alue julistautui

vuonna 1990 itsenäiseksi Moldo-
van neuvostotasavallasta, joka
puolestaan itsenäistyi Neuvosto-
liiton romahdettua seuraavana
vuonna. Transnistrian itsenäi-
syys on jäänyt vaille kansainvä-
listä tunnustusta.

Transnistrian tilannetta on pi-
detty niin sanottuna jäätyneenä
konfliktina. Runsaan puolen mil-
joonan asukkaan alueella pidet-
tiin vuonna 2006 kansanäänes-
tys, jossa valtaosa äänestäneistä
kannatti ”itsenäistymistä ja liit-
tymistä Venäjään”.

VENÄJÄN pääministeri Dmitri
Medvedev puolestaan vieraili
maanantaina ensimmäisenä kor-
kea-arvoisena Venäjän johtajana
Krimillä sen jälkeen, kun Venäjä
liitti Ukrainalle kuuluvan niemi-
maan itseensä.

Medvedev tapasi Simferopolis-
sa Krimin uutta venäjämielistä
johtoa ja vakuutti, että Venäjä
tulee tekemään kaikkensa Kri-
min taloudellisen kehityksen
käynnistämiseksi.

”Krimin tasavallan ja Sevasto-
polin kaupungin kehittäminen
ovat meille valtiollinen prioreet-
ti”, Medvedev julisti uutistoimis-
to Interfaxin mukaan. Hän ker-
toi, että Venäjän tarkoituksena
on tehdä Krimistä erikoista-
lousalue Kaukoidän verovapai-
den alueiden tapaan.

Lisäksi Venäjän hallitukseen
perustetaan erityinen Krimin
asioiden ministerinsalkku. Med-
vedevin mukaan salkku anne-
taan taloudellisen kehityksen va-
raministerille Oleg Saveljoville.
Kremlin asioiden ylimmäksi val-
vojaksi nimettiin presidentti Pu-
tinin luottopelaaja, varapäämi-
nisteri Dmitri Kozak.

Ukraina tuomitsi maanantaina
Medvedevin Krimin-vierailun
jyrkin sanoin. 

VENÄJÄ liitti Krimin itseensä
kansainvälisistä vastalauseista
huolimatta sen jälkeen, kun nie-
mimaalla oli pidetty maaliskuun
16. päivänä asiaa koskeva pikai-
nen kansanäänestys.

Putin vaati ratkaisua
Transnistrian ”saartoon”
Medvedev vieraili
Venäjän johtajista
ensimmäisenä
maahan liitetyllä
Krimillä

Pekka Hakala HS

Moskova

Pääministeri Dmitri Medvedev kävi maanantaina Krimin vierailullaan muun muassa paikallisessa koulussa.

ALEKSANDR ASTAFYEV AFP

Vallankumouksen asialla
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Lyhyesti

DAKAR. Länsiafrikkalaisessa
Guineassa leviävä ebolaepidemia
on ennätyksellisen paha, apujär-
jestö Lääkärit ilman rajoja sanoi
maanantaina.

”Meneillään on epidemia,
jonka levinneisyyden mittaluok-
kaa emme ole aiemmin tässä
maassa nähneet”, järjestön
paikallinen koordinaattori Maria-
no Lugli sanoi.

Viruksen aiheuttaman veren-
vuotokuume on tappanut Gui-
neassa jo ainakin 78 ihmistä. 

Lääkärit ilman rajoja -järjestön
mukaan ebolan levinneisyyden
maantieteellinen laajuus vaikeut-
taa huomattavasti epidemian
hallitsemista.

Tauti leviää lähellä Sierra
Leonen ja Liberian rajaa. Senegal
sulki Guinean-vastaisen rajansa
epidemian vuoksi.

Lääkärit ilman rajoja aikoo
lähettää loppuviikkoon mennes-
sä kuutisenkymmentä kansain-
välistä kenttätyöntekijää viruk-
sen levinneisyysalueille. Ryhmäs-
sä on mukana lääkäreitä, sairaan-
hoitajia, vesi- ja hygienia-asian-
tuntijoita ja antropologeja.

Ebola on yksi mailman tappa-
vimmista tartuntataudeista. AFP

Guinean
ebolaepidemia
ennätyspaha

PARIISI. Yksi maailman pahamai-
neisimmista terroristeista, ”Sa-
kaalina” ja ”Carlosina” tunnettu
Ilich Ramírez Sánchez, sai maa-
nantaina 2 500 euron sakot
juutalaisvastaisista pilkkahuu-
doista. 

Summasta 1 500 euroa on
varsinaista sakkoa ja 1 000 euroa
korvausta naisuhrille, joka työs-
kentelee samassa ranskalaisvan-
kilassa, jossa Sakaali suorittaa
kahta elinkautistuomiotaan.
AFP

”Sakaalille” sakot
juutalaisvastaisesta
huutelusta

TEL AVIV. Israelilainen tuomiois-
tuin katsoo entisen pääministerin
Ehud Olmertin syyllistyneen
lahjusten ottamiseen. Tuomio
liittyy suureen rakennusprojek-
tiin Jerusalemissa. Olmert toimi
tuolloin kaupungin pormestari-
na.

Maanantaina ei ollut tiedossa,
milloin oikeus määrää rangais-
tuksen. On mahdollista, että
68-vuotias Olmert saa vankeus-
tuomion.
STT–AFP–Reuters

Israelin
ex-pääministerille
lahjustuomio

Sakaalina tunnettu Ilich Ramírez
Sánchez saapui oikeuden eteen
Pariisissa joulukuussa. 
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