
Aihe: Afrikasta 

Hei, 

Nyt olen ollut Afrkassa turistina. Minua on hellitty länsimaiseen tyyliin rakennetuissa Spa 

laitoksissa, syötetty ranskalaistyylisesti pienillä, herkullisilla annoksilla, kuljetettu katsomassa 

toiveiden mukaan kutakin suojeltavaa eläintä erikseen. Jokainen hotelli on julistanut 

luonnonmukaista yrirysilmapiiriä, ympäristötietoista yrityskonseptia ja lähialueita vilkastuttavaa 

yhteisöllisyyttä. Kuitenkin lakanat vaihdetaan päivittäin, uima-altailla pyyhkeitä jaetaan sadoittain, 

ruokabuffetit notkuvat lajeja, joita varmasti turistit eivät saa syötyä loppuun minään kertana. 

On vaikea arvioida, millaista vahinkoa me teemme yrittäessämme tutustua kulttuureihin, 

viedessämme outoja tapojamme ja erityisruokavalioitamme kaukaisiin maanosiin. Afrikka tältä osin 

kun nyt olen sen nähnyt, on huomattavasti siistimpi kuin neljä vuotta sitten. Jäitä uskaltaa ottaa 

juomiin, jäätelöä voi huoletta syödä, rojuja ei näy röykkiöittäin katujen tai teiden varsilla, 

muoviroskat ovat vähentyneet kymmenesosaan entisestään ja Etelä-Afrikan vaurastuminen näkyy 

tiilimajojen kattomateriaaleissakin. Täällä ei savimajaa enää näy. 

Ajoimme vanhoja rallireittejämme katsomaan ja päädyimme Drakensbergin upeille rinteille. 

Drakensbergin Sun oli paikoillaan, turvatarkastus sinne menijöille oli siirretty porttien ulkopuolelle. 

Vartijoita oli aikaisempien kahden sijasta neljä ja tie oli blokeerarttu tarkastuksen ajaksi liikenteeltä 

molempiin suuntiin. Afrikassa ei siis ole maaseudullakin turvallista. 

Ylikansoitus tuo mukanaan monia käytännön ongelmia. CIA arvioi maailman väestön kehitystä 

vuonna 2000 siten, että viidentoista seuraavan vuoden aikana Afrikan väestönkasvu pysähtyy siis 

vuoteen 2015 mennessä vaikeiden sairauksien kuten AIDS ja Ebola, keskinäisten kahnauksien, 

sisäisten ikääntymisongelmien ja monien muiden syiden vuoksi. Näin ei kuinkaan ole tapahtunut, 

vaan arvioista riippumatta väestönkasvu jatkuu ja oletettavaa on, että väkiluku tulee meidän 

elinikänämme vielä kaksinkertaistumaan. Tällä hetkellä asukkaita on noin 1 miljardi koko Afrikassa 

ja luku siis kaksinkertaistuu seuraavien viidentoista, kahdenkymmenen vuoden aikana. Tämä on 

selkokielellä tilanne, jossa maapalloa kuormittaa tällä mantereella 2 miljardia ihmistä. 

Ruokatalouden hoitaminen joudutaan ratkaisemaan globaalisti täysin uusin keinoin. Tähän 

ongelmaan pureutuu Expo2015 Milanossa ja tätä varten Koulutus Elämään on ottamassa yhä 

suuremman osion kulutus ja ravitsemusopetukseensa. Toivomme saavamme osallistumisen Expoon 

maksettua ja sitä varten kerään varoja erilaisin tempauksin Sami Teikon lähettämiseksi Italiaan 

keväällä. 

Moniavioisuus tukee väestön räjähdysmäistä kasvua. KvaZuluNatalissa, missä pääasiallisesti olen 

turisti, on tavallista, että miehellä on 6 vaimoa, jokaisen kanssa on 6 tai useampia lapsia. Vain 

vanhin poika perii maan. Tytöt vaihdetaan lehmiin, eli 11 lehmää on tavallinen sukujen välinen 

tasinko avioliiton yhteydessä. Avioeroa ei tunneta. Jos sellainen tilanne olisi, lehmät tulisi palauttaa 

tytön isälle. Kävimme tutustumassa elämään kylissä, jossa alkukantaiset uskomukset elävät 

sitkeässä ja elämäntyyli on vanhojen uskomusten ja tapojen orjuudessa. Pienet lahjoituksemme 

eivät ratkaise edes yhden perheen ongelmia, mutta on mahdotonta olla helpottamatta hetkellisesti 

elämää ja antamatta apua kun meillä on niin runsain mitoin. 

 

 

Tytöt, meillä on maailman laajuinen ongelma. Osaammeko tarttua siihen? Pystymmekö opettamaan 

perimästään ja kulttuuristaan ylpeille Afrikan kansoille kiinalaisen lisääntymispolitiikan hyvät 

puolet? Saammeko äänemme kuuluviin maapallon puolesta. Mitä keinoja meillä on? Näen, että 100 

000 jäsenemme kautta meillä on mahdollisuuksia tähänkin. 

Olinko mahtipontinen, taisipa olla, muta samalla todella huolissani maapallon kantokyvystä. 

 

Monin terveisin Pirkko 

 


