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Kuka: Brasilian entinen pre-
sidentti Luiz Inácio Lula da 
Silva, 66.

Mitä: Brasiliassa on aloitettu 
maan historian suurin lah-
jusoikeudenkäynti, jossa on 
epäiltynä kaikkiaan 38 en-
tistä poliitikkoa. Syytettyjen 
joukossa on muun muassa 
useita entisiä ministereitä.

Miksi: Ex-presidentti Lula 
da Silvan vasemmistohal-
litusta ja työväenpuoluetta 
syytetään siitä, että ne os-
tivat ääniä saadakseen hal-
lituksen esityksiä läpi par-
lamentissa. Lahjukset pal-
jastuivat vuonna 2005. Lula 
da Silvaa ei syytetä, mutta 
epäiltyjen joukossa on hä-
nen lähipiiriään. Poliitikko-
ja syytetään muun muassa 
kavalluksesta, rahanpesusta 
ja korruptiosta.

Sairastelu: Kurkunpään syö-
västä toipuva Lula da Silva 
ilmoitti torstaina, että hän ei 
aio seurata oikeudenkäyn-
tiä, mutta on pyytänyt jul-
kisesti anteeksi puolueensa 
puolesta. STT, AFP/BRASILIA

Päivän kasvo

Lahjusskandaali 
varjostaa Brasilian 
ex-presidenttiä

Poliisin tietoon tulleet
raiskaukset ovat lisääntyneet selvästi 

Oslossa. Vuoden alkupuoliskolla raiskauksia 
ilmoitettiin 111, mikä on 15 enemmän kuin
viime vuonna vastaavaan aikaan.

Nyt

YDINKIISTA. Israelin isku 
Iranin ydinlaitoksia vastaan 
viivyttäisi sen ydinohjelmaa 
vain parilla vuodella, kertoo 
kertoo israelilainen päivä-
lehti Haaretz. Kaksi vuotta 
on Israelin oma tämänhetki-
nen arvio asiasta.

Iranin ydinohjelma ottaisi 
teknisessä mielessä taka-
pakkia vain vuoden, mutta 
hyökkäyksen sivuvaikutuk-
sista aiheutuisi vielä toinen, 
vuoden mittainen viivytys. 
Haaretzin mukaan isku ei 
missään tapauksessa ole 
todennäköinen ainakaan 
ennen Yhdysvaltain marras-
kuisia presidentinvaaleja. 

Yhdysvaltain nykyinen hal-
linto vastustaa iskua. STT/
JERUSALEM, HELSINKI

Valko-Venäjä
karkotti Ruotsin 
suurlähettilään
NALLEKARHUT. Valko-Ve-
näjä on karkottanut Ruot-
sin suurlähettilään maasta. 
Ruotsin ulkoministerin Carl 
Bildtin mukaan syy on, että 
suurlähettiläs on ollut yhte-
ydessä Valko-Venäjän oppo-
sitioon. Hän pitää syytöksiä 
naurettavina. Vielä ei tiede-
tä, liittyykö karkottaminen 
ruotsalaisen pr-toimiston 
väitettyyn tempaukseen, 
jossa pudotettiin sananva-
pautta vaativia nallekarhuja 
Minskiin. STT, TT/MINSK

Lyhyesti

Israelin isku Iraniin
viivyttäisi ydin-
ohjelmaa 2 vuotta

a
Hallitus tekee selväksi, että ovet ovat 
avoinna niille, jotka haluavat astua

sisään. Sheikh Sharif Sheikh Ahmed 
Somalia harkitsee presidenttinsä mukaan yleistä armahdusta rannikko-
alueensa merirosvoille, jos nämä vapauttavat valtaamansa laivat sekä
panttivankeina pitämänsä merimiehet.

STT, REUTERS
Oslo

Grönlannin jääpeite ei ehkä 
ole niin altis ilmastonmuu-
toksen vaikutuksille kuin on 
luultu, sanoo tanskalaistutki-
ja Kurt Kjär. Science-lehden 
artikkelissa Kjär katsoo, että 
on liian aikaista ennustaa jää-
peitteen tuhoa.

Huolet Grönlannin kohta-
losta heräsivät heinäkuussa, 
kun Nasa ilmoitti, että Grön-
lannin pintajää oli sulanut 
lähes kauttaaltaan ennätys-
lämpimän alkukesän sääjak-
son vuoksi.

Kjärin tutkijaryhmä tar-
kasteli vanhoja ilmavaloku-
via, ja niistä paljastui, että 
Grönlannin luoteisjääti-
köt ohenivat huomattavas-
ti vuosina 1985–1993. Sama 

sulaminen toistui uudestaan 
2005–2010.

– Sulaminen alkaa ja sit-
ten loppuu. Tämä poikkeaa 
siitä ajatusmallista, että kun 
se kerran lähtee liikkeelle, se 
vain kiihtyy ja nielaisee koko 
Grönlannin, Kjär sanoi.

Hän kuitenkin muistuttaa, 
ettei jääpeite ole myöskään 
kasvanut sulamispulssien vä-
lisenä aikana.

1980-luvun sulamisen ai-
heuttivat ilmeisesti muutok-
set merivirroissa. Merivir-
tojen muuttumisen syytä ei 
tiedetä.

Grönlannin tutkimusta 
haittaa mittaustietojen niuk-
kuus. Satelliittidata ulottuu 
vain vuoteen 2000, eikä il-
mavalokuvillakaan aikaja-
naa saada pidennettyä kuin 
15 vuotta.

Ilmastonmuutos 
ei sulata kaikkea 
jäätä Grönlannista

Israelilaiset tankit harjoittelivat elokuun alussa Golanin kuk-
kuloilla lähellä Syyrian rajaa.

Atef Safadi/EPA
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Urheilu on mitä enimmissä 
määrin myös politiikkaa, 
ainakin olympialaisissa.
Tämän sai huomata 23-vuotias 
saksalaissoutaja Nadja Drygal-
la, joka joutui perjantaina jättä-
mään Saksan olympiajoukkueen 
äärioikeistolaisten yhteyksiensä 
takia.

Drygallan poikaystävä on mu-
kana Saksan kunnallispolitii-
kassa Rostockin kaupungissa ja 
edustaa äärioikeistolaista NPD-
puoluetta.

Yhteydet rasismista syytet-
tyyn puolueeseen olivat liikaa 
Saksan olympiakomitealle, jon-
ka kanssa Drygalla kävi yhdek-
sänkymmentä minuuttia kestä-
neen keskustelun ”olympiahen-
gen kunnioittamisesta”.

Ei tehnyt mitään väärää
Olympiakomitean mukaan Dry-
galla päätti itse lähteä olympia-
laisista, jotta ei olisi taakaksi 
soutujoukkueelleen.

Kilpailuista Drygallan ei tar-
vitse jäädä pois, sillä hänen 
edustamansa naisten kahdek-
san hengen soutujoukkue tippui 
lajin fi naalista jo torstaina.

Saksan olympiajoukkue ei ole 
kuitenkaan antanut selkeää syy-
tä Drygallan lähdölle, mikä on 
herättänyt mielipiteitä ylirea-
goinnista asiaan.

– Meille tämä ei ollut ongel-
ma, sillä hän ei ole sanonut tai 
tehnyt mitään väärää olympia-
laisiin liittyvissä asioissa, Kan-
sainvälisen olympiakomitean 
edustaja Mark Adams sanoi.

Ero myös aikaisemmin
Mediakohun herättänyt eroa-
minen ei ollut todennäköisesti 

seurausta pelkästään Drygallan 
poikaystävän äärioikeistolaisuu-
desta. Soutajalla on nimittäin 
ollut vaikeuksia yhteyksiensä 
takia myös urheilumaailman 
ulkopuolella.

Drygalla on entinen poliisi-
opiskelija, mutta erosi Saksan 
poliisivoimista viime syyskuun 
jälkeen.

Drygallan Koillis-Saksassa si-
jaitsevan kotiosavaltion viran-
omaisten mukaan eroaminen 

tapahtui, kun Drygallan kans-
sa oli käyty tiiviitä keskusteluja 
tämän äärioikeistolaisesta tut-
tavapiiristä.

Drygallaan yhdistetyllä NPD-
puolueella on edustajia paikal-
lispolitiikassa, mutta liittovalti-
on parlamenttiin asti äärioikeis-
tolaiset eivät ole päässeet.

Murhat kuohuttivat
Saksassa äärioikeistolaisongel-
mat nousivat pinnalle viime 

vuoden lopussa, kun poliisi pal-
jasti siirtolaisia murhanneen 
uusnatsiryhmän. 

Toiseen maailmansotaan liit-
tyvien muistojen vuoksi rasis-
mi ja juutalaisvastaisuus ovat 
edelleen tabuja Saksassa, joten 
yhdeksän turkkilais- ja kreikka-
laissiirtolaisen surman paljastu-
minen järkytti koko maata.

Kaiken lisäksi Saksan poliisi 
löysi vuosien 2000–2007 aikana 
surmatyönsä tehneen uusnatsi-

ryhmän vain puhtaan sattuman 
kautta. Ennen terroristisolun 
paljastumista Saksa oli saanut 
olla suhteellisen rauhassa uus-
natsiongelman kanssa vuonna 
2000 tapahtuneen äärioikeiston 
väkivalta-aallon jälkeen.

Saksan soutuliiton puheen-
johtaja Siegfried Kaidel sanoi 
liiton keskustelevan uudelleen 
Drygallan kanssa tämän tule-
vaisuudesta olympialaisten pää-
tyttyä.

Saksalaissoutaja jätti olympialaiset 
äärioikeistolaisyhteyksien takia
Rasismikohu: Saksa ei anna 
uusnatsiyhteyksien häiritä
olympiahenkeä Lontoossa

Fakta

NPD-puolue
Saksan turvallisuuspalvelu 
pitää Saksan kansallisdemo-
kraattista puoluetta (NDP) ra-
sistisena ja antisemitistisenä 
liikkeenä, joka ihannoi natseja.
Puolueen paikallisvaalivaali-
kampanjat syyttävät siirtolai-
sia rikollisuudesta ja työttö-
myydestä.
NPD:n kannattajat ovat lähin-
nä työttömiä, vähän koulutet-
tuja nuoria miehiä.
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Olympialaiset ovat olleet kautta 
historian tärkeitä sen hetkisen 
maailmanpolitiikan tilanteen 
näyttämöitä.

Poliittiselta viestiltään ehkä 
kuuluisimmat olympialaiset ki-
sailtiin vuonna 1936 Berliinissä. 
Kesäolympialaisista oli tarkoi-
tus tulla silloisen natsi-Saksan 
voiman julistus, mutta arjalai-
sen rodun ylivertaisuus ei toteu-
tunut ainakaan kaikilta osin.

Kisojen suurimmaksi kunin-
kaaksi nousi sekä miesten pika-
matkat että pituushypyn voit-
tanut yhdysvaltalainen Jesse 
Owens. Afroamerikkalaisen 
Owensin tumma ihonväri ja kul-
tamitalisade syövyttivät omalta 
osaltaan natsien propagandaa.

Owensin menestystä ei tosin 
osattu käyttää kokonaisuudes-
saan hyödyksi edes urheilijan 
kotimaassa, jossa rotuerottelu-
politiikka riisti Owensilta laa-
jemman mediahuomion.

Kylmänsodan aikana Yhdys-

vallat ja Neuvostoliitto boiko-
toivat kilvan toistensa järjestä-
miä olympialaisia. Moskovassa 
ei vuonna 1980 nähty yhdys-
valtalaisurheilijoita, kun taas 
neuvostoliittolaiset jäivät pois 
vuoden 1984 kesäolympialaisis-
ta Los Angelesissa.

Nykykisoissa olympialaisten 
poliittista näkyvyyttä on käyt-
tänyt eniten hyödykseen Kii-
na, jonka nousevaa talousmah-
tia korostivat Pekingin vuoden 
2008 kotikisoista saadut huikeat 
51 kultamitalia.

Maailmanjärjestys näkyy olympialaisista
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Brysselin Luxemburgin aukio 
sykkii Euroopan parlamentin 
tahtiin. 

Arkisin liituraitaväki täyttää 
kadut. Iltaisin EU-harjoittelijat 
ja jalkapallofanit kansoittavat 
terassit. Viikonloppuisin Lu-
xemburgin aukiolla on autiota 
ja tyhjää. 

Mahtipontisen parlamentti-
rakennuksen kahdeksannessa 
kerroksessa, sokkeloisten käytä-
vien päässä sijaitsee europarla-
mentaarikko Petri Sarvamaan 
(kok) työhuone. 

Pienen työhuoneen silmiin-
pistävin huonekalu on vaatima-
ton sohva. Se voi olla tarpeen, 
sillä tapaamiset, valiokuntien 
kokoukset ja täysistunnot alka-
vat aamuvarhaisella ja jatkuvat 
myöhään iltaan.

– Mepin hommassa on aivan 
keskeistä, miten verkostoidut. 
Se on asia numero yksi, jota olen 
tehnyt aamusta iltaan joka iki-
nen päivä, Sarvamaa kertoo.

Mepillä on valtaa
Sarvamaa työskenteli ennen 
Brysseliin tuloaan tampere-

laisessa rekrytointiyrityksessä 
Sihti Oy:ssa kehitysjohtajana. 
Keväällä tuli kutsu Euroopan 
parlamenttiin, kun Ville Itälä 
siirtyi EU:n tilintarkastajaksi.  
Miltä europarlamentaarikkona 
työskentely on tuntunut?

– Mahtavalta, Sarvamaa vas-
taa.

Sarvamaa ylistää Euroopan 
parlamentin dynaamisuutta ja 

demokraattisuutta. 
– Tämä tarjoaa valtavia mah-

dollisuuksia ihan yksittäisen 
mepin näkökulmasta.

Sarvamaa siteeraa Eurooppa-
ministeri Alexander Stubbia, 
jonka mukaan hyvin asemoitu-
neella mepillä voi olla enemmän 
valtaa kuin ministerillä.

Hänen mielestään on sääli, et-
tä äänestysaktiivisuus eurovaa-
leissa on niin alhainen. 

– Ei pitäisi olla ollenkaan sa-
mantekevää, kuinka tärkeäksi 
esimerkiksi suomalaisten sa-
tamien merkitys koetaan Eu-
roopan liikenneverkossa, hän 
kuvaa.

Ruokaa ja rauhaa
Maatalousasioissa Sarvamaal-

la on Suomen kannalta tärkeä 
pesti. Hän on ainoa suomalais-
meppi, joka on EU-parlamentin 
maatalousvaliokunnassa muka-
na. 

Parhaillaan EU:ssa neuvotel-
laan seuraavasta 2014–2020 ra-
hoituskaudesta, mikä tarkoittaa, 
että Suomenkin maataloustu-
et ovat jälleen kerran vaakalau-
dalla.

Ulko- ja turvallisuuspolitiik-
kaan erikoistuneen entisen tv-
toimittajan päätyminen maata-
lousvaliokuntaan hieman kum-
mastuttaa. 

Sarvamaa peri paikan edeltä-
jältään ja vakuuttaa itse halun-
neensa Suomen ”ruokamepik-
si”, koska kokee tehtävän tär-
keäksi.

Ruoka-asioiden ohella Sarva-
maa puhuu palavasti Euroopan 
yhtenäisyyden puolesta. Hän 
sanoo olevansa Euroopan par-
lamentissa ruuan ja rauhan asi-
alla – Suomi-kulma edellä.

– Suomen etujen ajaminen on 
minulle tärkeää kaikissa niissä 
kysymyksissä, joissa vain voin, 
Sarvamaa sanoo.

Ruokameppi ajaa Suomen etua
Siirtotyöläinen: Entinen
tv-toimittaja Petri Sarvamaa
päättää Euroopan maataloustuista

Fakta

Petri Sarvamaa
Ikä 51 vuotta.
Asuu toistaiseksi majatalos-
sa Brysselissä, koti Helsingin 
Katajanokalla.
Media-alalla oleva vaimo se-
kä 9- ja 3-vuotiaat lapset asu-
vat tällä hetkellä Suomessa.

Petri Sarvamaa nousi keväällä Euroopan parlamenttiin toiselta varasijalta, kun Keskuskauppakamarin johtaja Risto E.J. Penttilä kieltäytyi tehtävästä. Sarvamaa sanoo 
olevansa Euroopan parlamentissa ruuan ja rauhan asialla – Suomi-kulma edellä.

Juha Roininen
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Belgiassa asuu noin 4000 suo-
malaista. Heistä tuhatkunta on 
EU:n palveluksessa.

Moni muuttaa Belgiaan pysy-
västi. Sopeutumista helpottavat 
Eurooppa-koulut, jossa lapset 
voivat saada opetusta osin omal-
la äidinkielellään.

Toiset käyvät Brysselissä vain 
töissä. Niin myös europarlamen-
taarikko Petri Sarvamaa, joka 
on toistaiseksi viettänyt viikot 

majatalossa ja lentänyt viikon-
lopuksi koti-Suomeen.

Perheen muutto Brysseliin on 
harkinnassa. Se helpottaisi ar-
kea, mutta vaakakupissa painaa 
myös lasten etu.

– Lapsen elämä on parempaa 
Helsingissä, Sarvamaa sanoo.

Sarvamailla on kokemusta ul-
komailla asumisesta. Heidän 9-
vuotias poikansa vietti ensim-
mäiset neljä vuotta elämästään 
Yhdysvalloissa.

Palkkataso EU:ssa on hyvä 
verrattuna suomalaisten virka-

miesten tai kansanedustajien 
palkkoihin.

Kielitaitoiset ja hyvin koulu-
tetut suomalaiset ovat myös ha-
luttua työvoimaa, mutta jäävät 
usein EU:n kilpailuissa rannalle 
puutteellisten esiintymistaito-
jen vuoksi.

Lähivuosina EU:hun pääsy 
voi entisestään vaikeutua, sillä 
meneillään on taloustilanteen 
sanelema säästökuuri, jonka ta-
voitteena on vähentää työnteki-
jöiden määrää ja heikentää vir-
kamiesten etuisuuksia.

Lasten etu hillitsee muuttohaluja

TURVALLISUUS. Yhdysvallat 
on sulkenut ainoan ydinase-
kelpoisen uraanin käsitte-
ly- ja varastointilaitoksensa 
toistaiseksi. Syynä on ydin-
aseita vastustavien aktivis-
tien alkuviikolla tekemä 
isku, joka herätti huolen lai-
toksen turvatoimien tilasta.

Kolmen aktivistin ryhmä 
onnistui keskiviikkona tun-
keutumaan Tennesseen Oak 
Ridgessä sijaitsevan laitok-
sen alueelle ja maalaamaan 
iskulauseita uraanin varas-
torakennuksen seinään. Yk-
si aktivisteista on 82-vuotias 
nunna.

Kolmikko laukaisi laitok-
sen alueella liikkuessaan hä-
lytyksen, mutta he pääsivät 
siitä huolimatta varastolle 
asti, ennen kuin turvamie-
het ehättivät paikalle.

Laitos on kiinni ainakin 
ensi viikkoon asti. Alueen 
turvallisuudesta vastaa yk-
sityinen turvayhtiö WSI 
Oak Ridge, jonka omistaa 
kansainvälinen turvallisuus-
jätti G4S.

Emoyhtiö sai huonoa mai-
nosta jo alkukesästä, kun se 
ei pystynyt toimittamaan lä-
heskään kaikki lupaamiaan 
turvamiehiä Lontoon olym-
piakisoihin. STT, REUTERS/
WASHINGTON

Clinton kehotti 
Sudaneita sopuun 
öljyriidassa
ÖLJYKIISTA. Yhdysvalto-
jen ulkoministeri Hillary 
Clinton kehotti perjantaina 
vierailullaan Etelä-Sudaniin 
maata pyrkimään sopuun 
pohjoisen naapurinsa Suda-
nin kanssa. Clintonin mu-
kaan maiden on ratkaistava 
öljyriitansa pikaisesti.

Etelä-Sudan toimittaa öl-
jynsä maailmalle pohjoisen 
naapurinsa alueen kautta. 
Kiistaa on siitä, mikä öljy-
toimitusten hinta maiden 
välillä on.

Etelä-Sudan itsenäistyi 
Sudanista vuosi sitten pit-
kän sisällissodan jälkeen. 
Maat ovat olleet lähes so-
dan partaalla muun muassa 
rajariitojen takia. Maiden 
välisellä raja-alueella on öl-
jyvarantoja.

YK:n turvallisuusneuvos-
ton maille antama taka-raja 
keskinäisten kiistojen sopi-
miselle umpeutui torstaina. 
Jos riitely jatkuu, YK saattaa 
asettaa maille muun muassa 
talouspakotteita.

Clinton oli tähän asti kor-
kea-arvoisin ulkomainen 
vieras nuoressa Etelä-Su-
danissa. Clinton vierailee 
reilun viikon aikana kaikki-
aan yhdessätoista Afrikan 
maassa. STT, REUTERS/JUBA

Yhdysvaltojen
ydinaselaitoksella 
huono valvonta

Siirtotyöläinen
Aamulehti seuraa suoma-
laisten työviikkoa maail-
malla. Sarjan ensimmäises-
sä osassa arjestaan kertoo 
meppi Petri Sarvamaa.
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Brasilian ex-presidentti on 
pyytänyt anteeksi puolueen-
sa lahjusepäilyjä.

Andre Penner/AP


