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Nuoria mielenosoittajia, mel-
lakkapoliiseja, kyynelkaasua:
tuttu näky pääkaupungeissa
Välimeren kummallakin puolen.

Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän
arabikevät kaatoi kokonaisia
hallintoja. Nyt Etelä-Euroopan
työttömien nuorten keskuudes-
sa tikittää uusi aikapommi.

Työttömyysluvut ovat en-
nennäkemättömät: Portugalis-
sa, Espanjassa, Ranskassa, Ita-
liassa ja Kreikassa on työttömiä
15–24-vuotiaita jo noin 2,8 mil-
joonaa.

–�Arabikeväässä huudettiin
leipää, vapautta ja yhteiskun-
nallisia oikeuksia. Oikeastaan 
ihan samoja asioita eteläeu-
rooppalaisetkin nuoret vaativat
itselleen, sanoo Nuorisotutki-
musverkoston tutkija Sofi a Lai-
ne.

Hän on väitellyt nuorten kan-
sainvälisestä poliittisesta toi-
minnasta.

Arabikevään moottorina oli-
vat nuoret, työttömät miehet.
Heitä riittää myös Etelä-Euroo-
passa, koska nimenomaan mies-
ten työpaikat ovat viime vuosina
vähentyneet, sanoo Lapin yli-
opiston sosiologian professori
Asko Suikkanen.

Euroopan työmarkkinoita
tutkineen Suikkasen mielestä 
on kiinnostavaa, miksei etelän
radikalismi ole jo ollut laajem-
paa.

–�Nyt on tärkeää, katkeaako
nuorten työttömyys: voidaanko
nuorille tarjota jotain näköalo-
ja joko koulutuksen tai jonkin
muun vaihtoehdon kautta. Mut-
ta kun ongelmat kasautuvat ja
työttömien määrä kasvaa, voi 
olla, että näissä maissa tapahtuu
nuorten radikalisoitumista ensi
keväänä tai kesänä.

Ääri-ilmiöt uhkana
Nuorisotyöttömyys vaikuttaa
koko yhteiskuntaan. Luokka-
erot kasvavat ja yhteiskunnal-

linen rauhattomuus lisääntyy, 
kertoo Tampereen yliopiston 
nuorisotutkimuksen emerita-
professori Helena Helve.

–�Korkea nuorisotyöttömyys
voi johtaa nuorten syrjäytymi-
seen, vähäosaisuuteen ja mar-
ginalisoitumiseen. Jo meillä-
kin Suomessa on nähty, miten
huono-osaisuus periytyy. Kun
näinkin suuri osa sukupolvesta
on työttömänä, köyhyys kasvaa.
Myös ääri-ilmiöt lisääntyvät ta-
loudellisessa ja yhteiskunnalli-
sessa eriarvoisuudessa, Helve 
sanoo.

Asko Suikkanen korostaa, et-
tä töihin pääsy ja toimeentulon
hankkiminen ovat keskeisiä asi-
oita, jotka kiinnittävät nuoret
yhteiskuntaan.

–�Historia on osoittanut, että
ongelmia syntyy, jos työttömät
nuoret kokevat, ettei heillä ole
yhteiskunnassa mitään roolia.

Sofia Laine uskoo, että protes-

tit jatkuvat Etelä-Euroopassa,
koska pikaista parannusta nuor-
ten tilanteeseen ei ole tiedossa.
Välimeren tällä puolen ollaan
kuitenkin vielä kaukana arabi-
nuorten ahdingosta.

–�Joidenkin arvioiden mu-
kaan arabimaissa on 100 miljoo-
naa nuorta ilman töitä 10 vuo-

den sisällä. Siellä väestöstä noin
70 prosenttia on alle 30-vuotiai-
ta, Laine sanoo.

Itsetunto heikkenee
Suikkanen arvioi, että tulevai-
suudessa vaikein tilanne on
nuorilla Kreikassa ja Portuga-
lissa.

Hänen mukaansa Espanjan ja
Italian nuorille – varsinkin kou-
lutetuille – tarjoutuu mahdolli-
suuksia sekä omassa maassaan
että maastamuuton kautta.

Työttömyyden tragedia on
kuitenkin lopulta henkilökoh-
tainen.

Helve kertoo, että nuoren it-

setunto on kovilla erityisesti sil-
loin, kun nuorella on koulutus-
ta, mutta hän ei saa sitä vastaa-
vaa työtä.

–�Psykologisissa tutkimuksis-
sa on huomattu, että itsetunnon
heikentyminen on yleisempää
nuorilla miehillä. Se saattaa joh-
taa jopa itsemurhiin.

Suurtyöttömyys työntää Etelä-
Euroopan nuoret marginaaliin
Uhka:
Välimeren
protestiaalto
voi kuohua yli,
jos töitä ei löydy

Fakta

Työttömät nuoret

Etelä-Euroopassa
15–24-vuotiaita työttömiä on

jo noin 2,8 miljoonaa.

Arabimaissa voi olla arviolta

jopa 100 miljoonaa nuorta

työttämänä seuraavan kym-

menen vuoden aikana.

Kun luokkaerot kasvavat,

rauhattomuus lisääntyy.
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Kun mielenosoitus muuttuu
mellakaksi, siitä tulee viimeis-
tään uutinen.

–�On median taktiikka kuvata
väkivaltaisesti käyttäytyviä mie-
lenosoittajia ja mellakkavarus-
teisia poliiseja. Se on harmil-
lista, koska siihen liittyy pelon
politiikkaa: uutiskuvan katso-

jalle saattaa syntyä mielikuva,
että mielenosoitukset ovat vaa-
rallisia tai jopa laittomia, vaik-
ka rauhanomaiset protestithan
ovat kansalaisten perusoikeus
demokratiassa, sanoo nuoriso-
tutkija Sofi a Laine.

Monista uutisista syntyy myös
käsitys, että mielenosoituksiin
osallistuu vain kiviä heittele-
viä nuoria miehiä. Suurin osa
mielenosoittajista on kuitenkin

rauhanomaisia ja heihin kuuluu
yhtä lailla miehiä ja naisia.

–�Haastattelin kerran tunisia-
laista aktivistinaista. Hän kertoi,
että kun mellakkapoliisit saa-
puivat, mielenosoitukseen osal-
listuneet nuoret miehet vaativat
naisia lähtemään pois, Laine sa-
noo.

–�He kokivat, etteivät voisi 
suojella naisia poliisien väki-
vallalta.

Mielenosoituksia ei pidä pelätä

Espanjassa Madridissa oikeistopuolue PP:n päämajan edessä on osoitettu mieltä sen jälkeen, kun El Pais -lehti julkaisi uutisen PP:n korruptioepäilyistä.

Angel Diaz/EPA

VIDEO. Kairon mellakoissa
hakattu mies syyttää mel-
lakkapoliisia pahoinpitelys-
tään.

Egyptin oppositio epäilee,
että viranomaiset pelotteli-
vat uhria, jotta hän ei syyt-
täisi poliiseja.

Tapahtumista on video,
jolla joukko poliiseja raahaa
ja hakkaa pampuilla alas-
tonta viisikymppistä miestä
presidentinpalatsin edessä.
Syyttäjän mukaan mies otet-
tiin kiinni, koska häneltä
löydettiin palopommeja. Vi-
deo on kiihdyttänyt levotto-
muuksia Egyptissä.

Presidentti Mohamed
Mursi on luvannut, että ta-
paus tutkitaan.
STT, AFP, REUTERS/KAIRO

Selvisikö
avaruusapina
elävänä takaisin?
EPÄILY. Iranin ilmoitus on-
nistuneesta apinalaukai-
susta herättää epäilyjä. Iran
ilmoitti aiemmin onnistu-
neensa toimittamaan api-
nan avaruuteen ja takaisin
maanpinnalle elävänä. Api-
nasta ennen ja jälkeen ava-
ruusmatkan julkaistut kuvat
kuitenkin eroavat toisistaan.

Iranin median ennen lau-
kaisua välittämissä kuvissa
apinalla on vaaleanharmaa
turkki ja syntymämerkki
oikean silmän yläpuolel-
la. Kapselin laskeutumisen
jälkeen julkaistuissa kuvissa
apinan turkki on tummem-
pi. Myöskään syntymämerk-
ki ei ole kuvissa oikealla
paikallaan.

Iranin hallitusta lähellä
olevat nettisivustot väittä-
vät, että laukaisun alla jul-
kistettu kuva oli otettu edel-
lisestä laukaisusta.
STT, AFP/TEHERAN

Maahanmuuttajien
määrä kunnassa
ei näy ongelmissa
TUTKIMUS. Ruotsissa yh-
teiskunnallisia ongelmia on
eniten paikkakunnilla, joissa
asuu vähän maahanmuutta-
jia, kertoo selvitys. Refor-
minstitutet-tutkimuslaitos
tarkasteli Ruotsin kuntien
ongelmia suhteessa niiden
maahanmuuttajamääriin.

Reforminstitutetin johtaja
Stefan Fölster kirjoittaa sa-
nomalehti Dagens Nyhete-
rissä, että huonoiten pärjän-
neissä 20 kunnassa oli Ruot-
sin keskiarvoa vähemmän
maahanmuuttajia. Fölsterin
mukaan Ruotsin poliittinen
keskustelu on keskittynyt
liikaa maahanmuuton on-
gelmiin.
STT, TT/TUKHOLMA

Haave upeista
viiksistä ajaa
miehiä Turkkiin
USKOTTAVUUS. Turkki on
saamassa uuden houkutuk-
sen, jonka uskotaan lisäävän
matkailua maahan: viikset.

Turkissa kuten muualla-
kin Lähi-idässä viikset ovat
yhä vertaansa vailla oleva
miehisyyden merkki. Niitä
arvostetaan siinä määrin et-
tä miehet, joilla on heikom-
pi parrankasvu, hakeutuvat
yhä useammin plastiikka-
kirurgien vastaanotoille saa-
dakseen viiksisiirteen.

Yksi eturivin kirurgeis-
ta on Selahattin Tulunay, 
menestyneen istanbulilais-
klinikan johtaja. Hänen kli-
nikkansa erikoistui aiemmin
hiussiirteisiin, mutta nyt
viikset työllistävät eniten.

–�Monet miehet tulevat
vastaanotolleni ja sano-
vat, että ”olen 40-vuotias ja
suuren firman johtaja, eikä
kukaan ota minua vakavasti
ulkomailla”, kertoo Tulunay.
STT, AFP/ISTANBUL

Lyhyesti

Väkivaltainen
poliisi raivostutti
Egyptissä

Torikauppa

Kauppahalli

Tule sinäkin
TÄNÄÄN

KESKUSTORIN
MARKKINOILLE

klo 6–18

-

Baba De Caracol Regenerating Cream   

ETANAVOIDE

NYT MEILTÄ!

Pehmeä, hyvin imeytyvä, ihoa 
tehokkaasti uudistava voide.

IHOSI

TERVEYDEKSI!HUIPPUEDULLISESTI!

Vahva magnesium

MAGNESIA 350mg 

140tabl.

NYT VAIN

590
(sh. 10,50)

Lihaskramppeihin, heikkouteen,

sydämelle

������������� ������������� �� ���� ���� �� �� ����

T E R V E Y S T UO T E K AU P PA

Bioteekin  tuote-esittely tänään.

Kuivan ihon ja limakalvojen hoitoon

OMEGA 7  
�����������������

NYT VAIN

ISO
�����

120
tabl.

(25,-)

Kiinteyttävä rasvanpolttaja     
��������
CLA+kromi  

150
kaps.

30
00
(60,-)

Kiinteyttää 
vartaloa

- Nopeuttaa 
painonpudotusta

Tasoittaa ryppyjä,
lisää ihon kosteutta 
ja kimmoisuutta.

Vahva arginiini       
���������������

NYT  
60  

tabl.
Verenkierrolle, sydämelle,  
lihaksille ja nostamaan potenssia.

20
00
(36,-)

Aurinkoenergiaa!    
Tri Tolosen  

(16,70)

Liika kolesteroli kuriin!

�������
PUNAINEN
��������������

Vahva ja tehokas     
���������

karpalouutekapseli 
��������

Puhdistu   Hoikistu    Virkisty   

PIRTEÄNÄ KOHTI
KEVÄTTÄ !   

45
90

(59,-)

Iso  
rasia  
150

kaps.  

NYT

2 ra
siaa

(49,50)3390
NYT VAIN

D-VITAMIINI 25μg Huippuvahva omega 3-kapseli 

������
������

Tärkeitä rasvahappoja aivojen, sydämen 

ja nivelien terveydeksi.

NYT  

100 kaps

1790
(30,-)

Hyvin imeytyvä laadukas öljykapseli

NYT

60 tabl.

Hyaluronihappotabletti

VIVANIA

19
90

(30,-)

itseruskettava, kosteuttava 
emulsio

VIVANIA  
������

700
NYT (14,-)

15
90

Notkeat nivelet    
��������������
Nokkos-kalkki-inkivääri-vihersimpukka

18
90
(36,-)

Luonnon tehoaineita
nivelten terveydeksi

Vatsan hyvivoinnille   
���������� ����

Vahva maitohappobakteeri-
valmiste, josta saat riittävästi

hyviä bakteereja vatsan ja
koko elimistön suojaksi

125
kaps.

19
90
(28,-)

19
90

(26,-)

Tuplateho nivelille! Bioteekin  

����������
�����������������
iso rasia 160 kaps.
+ 20 kaps. kaupanpäälle

Tri Tolosen    
��������������

31
90

Hidastaa iän mukanaan
tuomia muutoksia,
vahvistaa lihaksia

����������������������������

16
90 26

90

Tri Tolosen  
��������

Alkujaan ikivanha
kansanlääke, jota nyt

tutkitaan vilkkaasti
mm. diabeteksen,

sydäntautien ja mie-
lenterveysongelmien

ehkäisyssä.

60 tabl. 120 tabl.

(21,20) (34,50)

2 RASIAA

Iso rasia

120 kaps. 890

1500

Bioteekin vahva omega3    
����������
Terveyttä sydämelle ja
nivelille, virkeyttä aivoille.

33
00
(45,-)

NYT 120+15kaps. 


