
Pääkirjoitus

Maailma vuonna 2019?
Tammikuiset TV-dokumentit orjuudesta ja kansainvälisen 
avustusjärjestö Oxfamin raportti vaurauden jakautumises-
ta maailmassa ovat pysäyttäneet minut. Maailman rikkain 
prosentti rikastui 82 %, maailman köyhimmälle puoliskolle 
(3,7 miljardia) ei kertynyt mitään. Me maksamme veroja myös 
pienistä eläkkeistä, mutta sijoittajat vain murto-osan veroja 
sijoituksistaan.

ORJUUS NYT: Lähi-idän kotiorjat. Dokumentti kertoo mm. 
Afrikasta tulevien kotiapulaisten kohtalosta Lähi-idässä. He 
tekevät 18 tunnin työpäiviä. Heitä mm. pahoinpidellään ja 
raiskataan. Libanonilainen välittäjä Doumit toteaa, että ehkä 
Euroopassa on ihmisoikeuksia, mutta Lähi-idässä ei. Hallituk-
set vähät välittävät laeista ja kaikki haluavat rahaa. Libano-
nissa kotiapulaisten kuolemista 67 %:ssa syynä oli itsemurha. 
Vuonna 2016 Keniaan palautettiin 110 kotiapulaisen ruumis-
ta. Kaltoinkohtelun vuoksi esim. saudityönantajia pakenee yli 
10 000 kotiapulaista vuodessa. Välit-
täjä toteaa, että toiset vain ovat kor-
keammassa asemassa ja muut palve-
levat heitä. 

ORJUUS NYT: Lapset kauppatavara-
na. Intiassa rikkaimmat rikastuvat 
ja keskiluokka vaurastuu. Maaseu-
dun sivukylien kastittomien ja lu-
kutaidottomien lapset eivät pääse edes kouluun, koska hei-
dän työpanoksensa tarvitaan elämiseen tai ihmiskauppiaat 
kaappaavat lapset myydäkseen heidät tehtaisiin, kotiorjiksi 
tai seksiorjiksi. Varsinkin tyttöihin suhtaudutaan omaisuute-
na. Joka minuutti myydään kahdeksan lasta, vaikka laki kiel-
tää ihmiskaupan. Ihmisoikeusjuristi pitää yhteiskunnan vä-
linpitämättömyyttä häpeänä koko Intialle.

Jouko Halmekoski kertoo kirjassaan Orjamarkkinat huu-
tolaisuudesta 1800–1900-lukujen Suomessa. Kunnat möivät 
viattomien lasten päivän huutokaupoissa orpoja lapsia ja van-
huksia perheille, jotka vaativat vähiten huoltomaksua. Huuto-
laisista suuri osa joutui tekemään raskasta työtä ilman ihmis-
arvoista elämää. Köyhäinhoitolaki kielsi huutokaupat vuonna 
1923. Suomessa asiat ovat onneksi muuttuneet, vai ovatko? 
Me sodan jälkeen syntyneet sukupolvet olimme ensin haaste 
koulujärjestelmälle, mutta myöhemmin kansantaloudellisesti 
myönteinen ilmiö, koska olimme yhteiskunnallisesti tuottoi-
sin. Eliniän pidentyessä meitä on elossa vielä vanhanakin pal-
jon.  Kun aikanaan tarvitsemme hoivaa, kunta myy meidät 
hoidettaviksi laitokseen, joka vaatii vähiten huoltomaksua tai 
jätetään yksin kotiin kotihoidon pikakäyntien varaan. 

Kauhulla odottaen.

Merja Kumpula
kunniapuheenjohtaja
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