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GIORGIO PALMERA

Kultakuume
nousee tropiikissa
Amazonin sademetsän sydämessä kaiken
voi maksaa kullalla. HS:n Brasiliankirjeenvaihtaja Maria Manner vieraili
viidakon villeillä kultakaivauksilla, joilla
vallitsee rahan ja vahvimman laki.

Villi Amazon
Sarjassa perehdytään konflikteihin
Amazonin sademetsässä. Osa 2/4.

G Jatkuu seuraavalla aukeamalla

Keskipäivä Porto Ricon kultakaivoksella Parán osavaltiossa Brasiliassa. Luvattomat kaivokset muuttavat sademetsää hiekkaerämaaksi.
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! Berliini Tiina Rajamäki ! Bryssel Virve Kähkönen ! Lontoo Annamari Sipilä
! Moskova Pekka Hakala ! Peking Mikko Paakkanen ! Rio de Janeiro Maria Manner
! Tukholma Elina Kervinen ! Washington Laura Saarikoski

Kirjeenvaihtajat

GIORGIO PALMERA

Kullanhuuhtojien kylän asukkaita baarin edessä. Kaivoksilla asuu nykyään myös lapsiperheitä.
GIORGIO PALMERA

Mies työskentelee vedessä
Porto Ricon kaivauksilla. Vanhimmat kultakaivoksista on
perustettu Porto Ricon tavoin
kymmeniä vuosia sitten.
Laittoman kullankaivun köyhdyttämää Amazonin sademetsää Parán osavaltiossa.

Kultakuume
nousee
tropiikissa
G Jatkoa edelliseltä sivulta

Maria Manner HS
Giorgio Palmera, kuvat
Jacareacanga, Pará
SEKATAVARAKAUPASSA
kassakoneen vieressä on pieni vaaka.
Sillä punnitaan kulta, jota asiakkaat vaihtavat olueen, papuihin,
riisiin ja lihakimpaleisiin.
Porto Ricossa kaiken voi maksaa kullassa. Se on joskus ainoa
omaisuus, mitä ihmisellä on.
Kullan vuoksi tänne tullaan.
Porto Rico on yksi Amazonin
sademetsän lukemattomista villeistä kaivoksista eli garimpoista.
Jalometallien hinnan kova nousu
2000-luvulla on ruokkinut äkkirikastumisesta haaveilevien vael-

lusta maailman suurimpaan sademetsään.
Porto Ricon kylänraitilla sijaitsevat keskeiset palvelut: kauppa,
ravintola, baarit, kirkko ja kabaree eli bordelli. Kullanhuuhtojien kylät tunnetaan huonomaineisina paikkoina, joissa vallitsee rahan ja vahvimman laki.
”Edellisen kerran täällä tapettiin mies pari vuotta sitten. Joskus ennen heitä tapettiin kolme
yössä”, sanoo Marcelo Muniz
baarin hämärässä.
Lähimpään kaupunkiin on
jokea pitkin kolme tuntia. Tietä
ei ole.
näkyy ensin
vain tuuhea vihermeri ja sitä
halkovat leveät joet. Ympärillä
levittäytyy yli puolitoista kertaa
Euroopan unionin kokoinen
Amazonin sademetsän alue.
Mutta ei tarvitse lentää kauan,
kun viidakon keskeltä erottuvat
hiekkaiset rinteet pienine parakkeineen.
Olemme
lähteneet
aamuvarhain Jacareacangasta, kullankaivajien kansoittamasta pikku-
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kaupungista Parán osavaltiossa
Amazonin sydämessä.
Marcelo Muniz on kuljettanut
Amazonin kultakaivoksille tuhansia miehiä. Hän oppi lentämään teini-iässä, kun seurasi
isäänsä kaivoksille.
Muniz kaartaa yksimoottorisen lentokoneen jyrkästi sivuun
kiertääkseen nopeasti liikkuvan
trooppisen sadekuuron.
”Kasvoin
kultakaivoksilla.
Maanteitä oli vähän, ja kullan
luo oli vaikea päästä. Se sai mei-

dät lentämään”, hän sanoo ja
tyrkkää lännenhattua otsaltaan.
Myöhemmin Muniz muutti
Yhdysvaltoihin ja hankki oikean
lentoluvan mutta palasi kultakaivosten mutaisille kiitoradoille.
”Olen menettänyt monta ystävää, kun kone on pudonnut
viidakkoon. Mutta lentäminen
Amazonilla on unelmani”, hän
sanoo.
KULLANKAIVAJA Lorival Nunes,
43, näyttää varautuneen huojentuneelta. Hän johdattaa meidät
puskien läpi pienten parakkien
ja kaivauksen laidalle.
”Luulin, että olette liittovaltion väkeä”, hän sanoo.
On piinaavan kuuma. Puuttomalla aukealla ei ole missään
varjoa. Hiekkakuopan pohjalla
puoliksi veden alla miehet seulovat kultaa.
Porto Ricossa työskentelee
noin 3 000 miestä. Tarkkaa lukua on mahdoton tietää.
Täällä ei pidetä liittovaltiosta
eikä varsinkaan ympäristöaktivisteista. Ulkopuolisiin suhtaudutaan epäilevästi. Kaivostoiminta

on luvanvaraista, eivätkä luvat
ole aivan kaikilla kunnossa.
Vain vähän aikaisemmin viranomaiset ovat räjäyttäneet dynamiitilla lähiseudun laittoman
kultakaivoksen koneet ja polttaneet asumukset.
”Ihmisiä pelottaa, että sama
tapahtuu täällä”, Nunes sanoo.
Nunesilla on reikäinen paita ja
auringon paahtamat kasvot. Hän
on asunut Porto Ricon kaivauksilla yli kymmenen vuotta ja
edennyt koneen johtajaksi. Kultaa etsitään pumppaamalla kovalla paineella vettä ja johtamalla kultapitoinen seos erotettavaksi. Jokaisella koneella työskentelee neljä miestä ja johtaja.
Nunesin puisessa mökissä on
laverit vaimolle ja neljälle lapselle. Katoksen alla on satelliitti-tv
ja vaskooleja kullanhuuhdontaan. Kaivoksille Nunes lähti 16vuotiaana, kun isä heitti kotoa.
”En ole nähnyt isääni sen jälkeen. Enkä tule ikinä näkemäänkään.”
HARVA rikastuu kullalla loppu-

elämäkseen. Kaivoksella tiedeSI1 2
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Marcelo Muniz oppi ohjaamaan lentokonetta Amazonin kaivoksilla.
GIORGIO PALMERA

Lorival Nunes on nähnyt monien yrittävän turhaan pois kaivokselta.
GIORGIO PALMERA

Kaupan sivuhuoneessa on välineet kullan työstämistä varten.
GIORGIO PALMERA

tään kuitenkin miehiä, jotka
ovat löytäneet viikossa kilon tai
kaksi kultaa, enemmänkin.
Kultagramman hinta kylässä
on noin 80 realia (26 euroa), ja
pienemmillekin ansioille jäävät
voivat tienata kaivoksella selvästi
enemmän kuin vähän koulutusta vaativissa töissä kaupungissa.
Jos kultaa löytää, siitä on paras vaieta. Miehet kaivoksella valittavat, etteivät ole onnistuneet
saamaan mitään muuta kuin
malarian. Lörpöttely voi olla
vaarallista.

Sääntöjä on:
Kaverin kuolemaa
ei saa kostaa.
Ruumis haudataan,
ei muuta.
”Toiset kullankaivajat varastavat joskus kultaa öisin”, Nunes
kuiskaa. Hikipisarat saavat hänen kasvonsa kiiltämään.
Kaikki alkaa yleensä juorusta.
Ensin joku löytää maaperästä
tiettyä vaaleaa kivilajia. Se mer-

kitsee kultaa. Pian sana leviää, ja
hetkessä paikalle saattaa saapua
5 000 miestä.
”Kullankaivajat eivät lopulta
ikinä malta olla hiljaa. He pitävät
sokeriruokoviinasta ja juoruilusta”, Nunes sanoo.
Säästämisen sijasta päivän ansiot on tuhlattu kaivoksilla viinaan, kokaiiniin, uhkapeleihin
ja prostituoituihin. Joskus syntyy tappeluja.
Ammuskelu on perimätiedon
mukaan hyvä merkki: mitä
enemmän laukauksia ja uhreja,
sitä enemmän kultaa alueella.
EI SILTI pidä luulla, että elämä

kaivoksella olisi lain ja järjestyksen tuolla puolen. Sääntöjä on:
Musiikin äänenvoimakkuutta
täytyy alentaa keskiyön jälkeen.
Prostituoidulle täytyy maksaa,
sakinhivutuksen uhalla.
Kaverin kuolemaa ei saa kostaa. Ruumis haudataan, ei muuta. Kultakaivoksella ei ole tosi ystäviä, enintään solidaarisuutta.
Nunes on nähnyt kultakaivoksella kolmesti miehen ampuvan
toisen.

tuu nopeammin. Me tuhoamme
luontoakin nopeammin”, Muniz
sanoo.
Tuhon jäljet näkyvät selvästi.
Sademetsän entisellä paikalla on
hiekkadyynejä. Kullan erottamisessa käytettävä elohopea saastuttaa maaperää ja vesistöjä, ja
kaivokset kuivattavat jokia.
VAIN vähän matkan päässä mon-

Kultavaaka myymälän kassalla.

”Mutta nykyään sellaista käy
harvemmin. Ennen kaivokset
olivat levottomampia.”
Kaivosten villeimmät päivät
ovat jääneet taakse, 1980- ja
1990-luvuille. Tämä johtuu miesten mielestä ainakin siitä, että
kultaa ei ole niin helppo löytää
kuin ennen. Jalometalli on aiempaa syvemmällä, ja garimpot
ovat joutuneet tekemään tilaa
teollisille kaivoksille.
Moni muukin asia on toisin.
”Ennen ei ollut traktoreita ja
koneita. Nykyään kaikki tapah-

tusta on painaumia hiekassa.
”Puuman jäljet. Niitä on täällä
joka viikko”, Nunes sanoo. Hän
ei liiku öisin ilman haulikkoa.
Nunes tahtoisi ostaa talon
kaupungista, jotta hänen lapsensa saisivat kunnon koulutuksen.
Mutta kultakaivokselta ei lähdetä noin vain. Nunes on nähnyt
monen miehen hankkivan työpaikan kaupungista ja tulevan
silti lopulta takaisin.
”On vaikea tottua elämään
kaupungissa, jos on ollut pitkään kultakaivoksella”, hän sanoo.
Kaivoksella
piinana
ovat
trooppiset taudit ja kahdentoista
tunnin työpäivät, mutta vaakakupissa painaa kutkuttava mah-

dollisuus tienata paljon rahaa
hetkenä minä hyvänsä.
On lukuisia tarinoita siitä, miten kultakuumeen tartuttamat
perheenisät jättävät ammattinsa
ja lähtevät kaivoksille.
Kyse ei ole vain rahasta, Nunes sanoo.
”Kultakaivoksella on vapaus.
Ja kun työt ovat ohi, voi mennä
huvittelemaan curutelaan”, hän
sanoo. Se tarkoittaa kullanhuuhtojien kylää.
Ympäristöviranomaiset voivat
kyllä räjäyttää koneet, mutta
niin kauan kuin Amazonilla on
jäljellä kultaa, kissa ja hiiri -leikki jatkuu toisaalla.
Auringon polttaman hiekkakuopan pohjalla uurastaa punapaitainen mies. Paidan selkämyksessä on englanniksi teksti:
”Syntynyt vapaaksi.”

G Katso video Amazonin sademetsän laittomista kultakaivoksista
osoitteessa HS.fi/hstv.
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