
”TYYPILLINEN virhe suoma-
laisessa uutisoinnissa on se,
että somalialaiset mielletään
afrikkalaisiksi, vaikka todelli-
suudessa olemme kulttuuril-
tamme enemmän arabeja”, to-
teaa helsinkiläinen Ahmed
Said, 17.

Tämä näkyy muun muassa
vaatetuksessa. ”Somalialaiset
käyttävät selkeästi peittäväm-
piä asusteita kuin esimerkiksi
kenialaiset.”

Said on syntynyt Suomessa,
mutta vieraillut Somaliassa
monesti. 

”Suomessa kaikki uutiset
ovat pääkaupunki Mogadis-
hun näkökulmasta. Monipuo-
lisen kuvan saamiseksi olisi
hyvä nähdä muutakin, sillä eri
puolilla Somaliaa elämä on
hyvin erilaista.”

SOMALIMAAN runonlausun-
taperinteestä ja somalialaisen
kulttuurin erityispiirteistä voi-
si kertoa enemmän, Said an-
taa esimerkin. ”Runot ovat
opettavaisia. Niissä on hieno
sanoma, kuten ystävää ei jäte-
tä.”

Suomessa uutisoidaan
muun muassa Somalian nä-
länhädästä, terrorismista ja

merirosvoudesta. ”Meriros-
vous on epätoivoisten ja näl-
käisten viimeinen vaihtoehto.
Kukaan tuskin haluaa meri-
rosvoksi.”

NÄLKÄKRIISI riepottelee nyt
Somaliaa. Said huomauttaa,
etteivät kaikki somalialaiset
lapset ole pyöreämahaisia luu-
rankoja, joita uutiskuvissa nä-
kee. ”Joskus somalilasta esittä-
vässä kuvassa saattaa olla jopa
kenialainen lapsi.”

Said muistuttaa, että Soma-
liassa on saatu myös hyvää ai-
kaan. Kriisitilanteita on saatu
hallintaan, ja Mogadishuun
on avattu uusia kouluja.

”Parannuksista ei juuri ole
uutisoitu”, Said toteaa.

Somalialaisten ylpeys on
heidän iloinen ja optimistinen
elämänasenteensa, jota Saidin
mukaan pitäisi korostaa me-
diassa enemmän.

Uutinen voi tehdä 
somalialaisesta kenialaisen

”Olemme kulttuuriltamme
enemmän arabeja”, Ahmed
Said, 17, sanoo.
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”ENNEN Kreikasta tuli mie-
leen hyvä ruoka ja romantti-
suus, mutta nykyään sanasta
Kreikka muodostuu assosiaa-
tio velkakriisiin”, kertoo Mar-
tinos Delikouras, 21. 

”Enää ei ole yhtä cool sanoa
olevansa kreikkalainen kuin
ennen velkakriisiä.”

DELIKOURAS asuu talvet Suo-
messa, mutta vierailee suku-
laistensa luona Kreikassa.
Kreikkaa koskevia uutisia hän
seuraa netistä.

”Velkakriisistä uutisoidaan
paljon, joten siihen on kylläs-
tytty, ja aiheesta on alettu
heittää läppää.”

Yksi esimerkki velkavitsistä
on Suomessa radiossa kuultu
pätkä, jossa mainostettiin
veronpalautusten ennakko-
maksua. Anna Kreikan pojan
vippailla, todetaan mainokses-
sa.

VELKAVITSIT saattavat johtua
siitä, että kriisistä uutisoidaan
liian yleisellä tasolla, Delikou-
ras pohtii. 

Hän on havainnut, että me-
diassa ei juuri näe yksittäisten
ihmisten tarinoita. 

Esimerkkinä hän mainitsee
taloudelliseen ahdinkoon jou-
tuneiden itsemurhat. 

”Velkakriisi on yhtälailla in-
himillinen kriisi kuten nälkä-
kriisi.”

”Kun uutisoidaan velkakrii-
sistä, usein haastateltavana on
ateenalainen liikkeenpitäjä.
Maaseudulla velkakriisi on
voinut aiheuttaa jopa enem-
män haittaa, jos sato on me-

netetty samaan aikaan”, Deli-
kouras pohtii.

SUOMALAISET ovat alkaneet
nähdä kreikkalaiset laiskoina
ja tuhlailevina, hän sanoo. 

”Kerran luin artikkelin, jos-
sa kerrottiin siitä, miten kreik-
kalaiset saavat bonuksia, jos
tulevat ajoissa töihin. Todelli-
suudessa työpaikoilla on käy-
täntö, jossa myöhässä tuleva
työntekijä menettää rahallisia
etuuksiaan.”

Kirjoittaja on Pääkaupunkiseu-
dun Nuorten ääni -toimituksen
toimittaja. Helsingin nuoriso-
asiainkeskuksen hankkeessa
nuoret tuovat näkökulmiaan
esille mediassa.

Suomalaismedia uutisoi niukasti tavallisten ihmisten elämästä ulkomailla, sanovat maahanmuuttajataustaiset nuoret. Talouskriisimaan ihmiset saatetaan nähdä laiskoina ja tuhlailevina.
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Mielikuva kreikkalaisesta voi muuttua aiheetta

Martinos Delikouras, 21, kokee, että uutiskuviin pääsevät liian usein eniten raivoavat kreikkalaiset. 

KAI SINERVO HS

PUTIN, vaalit ja sananvapaus
ovat ainoat asiat Venäjältä,
jotka pääsevät uutisiin Suo-
messa. Ainakin, jos kysytään
23-vuotiaalta Andrei Vorobjo-
vilta.

”Vain Moskovasta ja Pieta-
rista uutisoidaan. Venäjä on
suuri maa. Pienemmistä kau-
pungeista ja niiden asukkaista
ei kerrota ollenkaan”, Vorob-
jov arvioi, vaikka toteaa, ettei
aivan kaikesta Suomen ulko-
puolella tapahtuvasta tarvitse-
kaan uutisoida.

Vorobjov muutti kaksivuo-
tiaana Venäjältä Suomeen,
mutta vierailee entisessä koti-
maassaan usein.

Hän kokee, että suomalaiset
uutisoivat enemmän Suomen
sisäisistä tapahtumista, kun
taas Venäjän mediassa puhu-
taan enemmän maailman
asioista.

MONIPUOLISEMPIA lisätietoja
Venäjästä Vorobjov etsii venä-
läisten uutistoimistojen netti-
sivuilta.

Uutisoinnin yksipuolisuus
näkyy myös lehtikuvissa.

”Uutiskuva on usein otettu
dramaattisimmasta henkilös-
tä tai näkökulmasta.”

Vorobjovin mukaan Suo-
messa uutisoidaan negatiivi-
sista asioista enemmän kuin
positiivisista. 

”Venäläisten tekemistä ri-
koksista puhutaan enemmän
kuin suomalaisten tekemistä.
Tällaisesta syntyy stereoty-
pioita.”

Yksi muodostunut stereoty-
pia on Vorobjovin mukaan kä-
sitys siitä, että Venäjällä on
paljon uusrikkaita.

”KÖYHYYSRAJAN alapuolella
elävästä suuresta määrästä ih-
misiä ei uutisoida tarpeeksi”,
Vorobjov pohtii. 

Hän toteaa samalla, etteivät
venäläiset juo niin paljon
vodkaa kuin annetaan ym-
märtää.

”Venäläiset miehet ovat erit-
täin kohteliaita ja naiset
maailman kauniimpia”, Vo-
robjov lisää.

”Venäjällä on vähemmän uusrikkaita
kuin suomalaiset luulevat”

Andrei Vorobjovin, 23, mukaan
media antaa suomalaisille
totuudenmukaisen mutta yksi-
puolisen kuvan Venäjästä.
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VIIME vuodet Kreikka on pysy-
nyt otsikoissa talousvaikeuksien-
sa vuoksi. 

Alijäämäinen budjetti ja
ulkomaisen velan rutka määrä
ajoi maan varsinaiseen talous-
kriisiin vuoden 2009 loppupuo-
lella.

Viime päivinä on keskusteltu
siitä, tulisiko euromaiden antaa
anteeksi Kreikalle myönnettyjä
lainoja.

Kamppailua
talousvaikeuksissa
jo vuosia

TAUSTA

SOMALIAN lähihistoriaa leimaa
toistakymmentä vuotta jatkunut
sisällissota. Pohjoisen Somali-
maa on julistautunut itsenäisek-
si.

Viime aikoina on seurattu
etenkin vuosikausia terroria
harjoittaneen islamistisen al
Shabaab -liikkeen aseman heik-
kenemistä.

Pitkittyneelle
sisällissodalle ei näy
loppua

TAUSTA

VIIME vuoden aikana Venäjä-
uutisointia on leimannut opposi-
tion liikehdintä.

Vallanpitäjiin kohdistuva
arvostelu on kuitenkin lieventy-
nyt Vladimir Putinin noustua
uudelleen presidentiksi.

Syksyllä esillä olivat Suomen ja
Venäjän käsitykset lastensuoje-
lusta.

Vallanpitäjien
arvostelua ja
lapsikiistoja

TAUSTA

Iittala-verkkokauppa: 
store.iittala.com
Joulun parhaat lahjat 
vaivattomasti verkosta.

Iittala-myymälä:
Helsinki/Esplanadi, Helsinki/Itäkeskus, 
Helsinki/Kamppi, Espoo/Iso Omena, 
Espoo/Sello, Vantaa/Jumbo.

Iittala outlet:
Helsinki/Arabia, Espoo/Lommila, 
Vantaa/Tammisto, Fiskars shop.

Iittala/Marimekko Kivi-kynttilälyhdyt 60 mm ja 80 mm 
kaikki värit –20% vain Myiittala-jäsenille 31.12.2012 asti
esim. punainen 60 mm 12,80 € (16,00 €) 

Perinteikästä
joulutunnelmaa.
Hanki lahjasi Iittalan myymälöistä ja verkkokaupasta: store.iittala.com

Erikoiserä! Birds by Toikka 
Tirri vihreä 75x110 mm
64,00 €

Saatavilla nyt 
vain Iittala-
myymälöistä, 
outleteista ja 
verkkokaupasta


