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Surijat
halusivat
iskupaikalle
Maija Salmi

Meillä ei ole mitään tekemis•tä –terrorismin
kanssa. Olemme

barcelonalaisia ja haluamme rauhaa, sanoo pakistanilainen Simon
Afsan ja pitää kädessään kylttiä,
jossa lukee ”Barcelonassa vastustamme terrorismia”.
Hän on asunut Barcelonassa 15
vuotta ja kokee olevansa espanjalainen.
Afsan ja noin 30 muuta kaupungin muuta siirtolaisyhteisön jäsentä saapuivat lauantaina osoittamaan mieltä terrorismia vastaan Ravalin monikulttuuriseen
kaupunginosaan. Pakistanilaisyhteisön järjestämän mielenilmauksen viesti on selvä: islam ei ole
synonyymi terrorismille.
Mielenilmauksessa pidetään
hiljainen hetki terrori-iskussa
kuolleiden muistolle ja luetaan
Pakistanin pääministerin surunvalittelut.
Pian rauhalliseen mielenilmaukseen liittyy lisää ihmisiä.
Joukossa on myös syntyperäisiä
barcelonalaisia.

MAAILMA
Koonnut: Harri Ahola

Junaturman
uhreja etsittiin
edelleen Intiassa
PRADESH. Intias•saUTTAR
jatkettiin sunnuntaina

uhrien etsintää lauantaisen
junaturman jäljiltä. Ainakin
23 ihmistä kuoli ja toista sataa loukkaantui, kun matkustajajuna suistui raiteilta Uttar Pradeshissa Pohjois-Intiassa. Juna syöksyi
raiteilta noin sadan kilometrin vauhdilla. Vaunut
murskasivat alleen läheisen koulun ja asuintaloja.
Pelastustyöntekijät käyt-

tivät koiria apunaan löytääkseen mahdollisia uhreja vääntyneiksi metallikasoiksi runnoutuneista vaunuista. Rata on määrä saada
auki vielä sunnuntaina.
– Pelastumiseni on ihme,
sanoi turmasta vahingoittumattomana pelastunut
Nadeem Shauket,
Paikallisessa mediassa
onnettomuuden syyksi on
arveltu radan korjaustöitä,
joista ei ollut ilmoitettu ennalta. Viranomaiset tutkivat myös mahdollisuutta,
jonka mukaan juna olisi
suistettu raiteilta.
STT, AFP

D E M O K R AT I A L I I K E
AL E X H O FFO R D

MIELENOSOITUSTEN lisäksi La

Ramblalla on nähty ennen kaikkea surevia ihmisiä. Tragedia tuntuu entistä läheisemmältä, kun
uhrien nimiä on alettu julkaista.
Yksi oli belgialainen Elke Vanbockrijck, 44, joka halusi toteuttaa poikansa toiveen nähdä FC
Barcelonan jalkapallopeli. Pojan
unelma päättyi tragediaan.

Hongkong. Poliisin mukaan yli 20 000 ihmistä
vastusti Hongkongissa niin sanottua Sateenvarjoliikettä johtaneiden aktivistien vankeusrangaistuksia. Demokratiaa vaatineen kolmikon tuomiot
synnyttivät yhden suurimmista kaupungissa nähdyistä mielenosoituksista. STT, AFP

BARCELONAN pakistanilaisten

järjestämä mielenosoitus terrorismia vastaan oli osoitus siitä, että
valtaosaan Espanjan muslimeista
salafistiset puheet eivät uppoa.

Barcelonalaiset seisovat yhdessä kiihkoilua vastaan
●●Salafistinen imaami loi kahdessa vuodessa

terroristisolun. Järkyttyneet muslimit osoittivat
mieltään ääriajattelua vastaan.
LÄNNEN MEDIA
BARCELONASSA

Maija Salmi, teksti
Joel Maisalmi, kuvat

iskenyt terroristi•soluEspanjaan
koostui pääasiassa noin sa-

dan kilometrin päässä Barcelonasta sijaitsevasta Ripollista kotoisin olleista marokkolaisista tai
marokkolaistaustaisista nuorista miehistä. Ryhmän vanhin oli
34-vuotias, mutta nuorimmat vielä alaikäisiä.
He muuttuivat, kun kaupunkiin
saapui uusi imaami.
Kenelläkään nuorista ei ollut aiempaa rikostaustaa, eikä heidän
radikalisoitumisensa ollut poliisin tiedossa. Osa pärjäsi myös
koulussa ja töissä erinomaisesti.

Noin 11 000 asukkaan Ripollissa on 500 ihmisen, pääosin
marokkolaisista koostuva muslimiyhteisö.
Koko 12 hengen solu oli kotoisin sieltä: 11 nuorta miestä ja radikaali uskonoppinut.
Läheiset kertovat miesten käytöksen muuttuneen sen jälkeen,
kun imaami Abdelbaki Es Satty
aloitti paikallisen moskeijan johtajana. Silloin uskonto alkoi kiinnostaa nuoria aiempaa enemmän.
Kukaan ei tiedä, milloin ja miten heidät radikalisoitiin, mutta
todisteet viittaavat siihen, että

Es Satty oli merkittävä tekijä tapahtumissa.
MAROKKOLAINEN ES SATTY muut-

ti Ripolliin noin kaksi vuotta sitten ja johti toista kaupungin kahdesta moskeijasta. El Pais -sanomalehden lähteiden mukaan
imaami edusti salafismia, radikaalia islamintulkintaa, joka on
liitetty terrorismiin.
Es Sattyn taustalta löytyy myös
rikoksia. Europa Pressin mukaan
hän oli neljä vuotta vankilassa huumeiden salakuljetuksesta epäiltynä. Hänellä tiedetään
olevan yhteyksiä myös Madridin
vuoden 2004 terrori-iskun tekijöihin.
Nyt tusinan solu on lyöty rikki. Neljä heistä on telkien takana odottamassa oikeudenkäyntiä,
viisi kuoli poliisin luoteihin tulitaistelussa Cambrilsissa ja kolme

on kadonnut.
Kadonneiden joukossa on myös
imaami Es Satty.
El Paisin mukaan hän kuoli todennäköisesti ennen iskua Alcanarin kaupungissa sijaitsevan talon räjähdyksessä. Terroristien
logistiikkakeskukseksi ja räjähdevarastoksi epäillystä talosta löydettiin 106 kaasupulloa.
Osa pulloista sisälsi Islamilainen valtio -äärijärjestön suosimaa
TAPT-räjähdeainetta, joka tunnetaan suuren tuhovoimansa vuoksi lempinimellä ”Saatanan äiti”.
Naapurien mukaan terroriepäillyt viettivät talossa aikaa ainakin
kolme kuukautta ennen iskua.
Joidenkin uutislähteiden mukaan terroristien uskotaan suunnitelleen räjähdeiskun tekemistä esimerkiksi Barcelonan suosituimpaan turistinähtävyyteen
Sagrada Familian basilikaan. Yli

sata vuotta rakenteilla olleessa
kirkossa vierailee päivittäin arviolta 25 000 turistia.
Pommimateriaali kuitenkin räjähti ennen aikojaan, jonka vuoksi
terroristit päättivät surmata ihmisiä jo tutuksi tulleella keinoilla
ajamalla väkijoukkoon.
Poliisioperaation pelossa keksitty varasuunnitelma onnistui

Kukaan ei tiedä,
milloin ja miten
heidät
radikalisoitiin.
Todisteet viittaavat
siihen, että imaami
Es Satty oli merkittävä
tekijä.

valitettavan hyvin. Ainakin 13 ihmistä menehtyi ja yli 130 loukkaantui Barcelonan suositulla La
Ramblan kävelykadulla.
TERRORISTIEN PERHEILLE iski-

jöiden henkilöllisyyden paljastuminen on ollut valtava järkytys. El Paisin mukaan epäiltyjen
joukossa olevien Oukabirin veljesten sisko ei pysty käsittämään
veljiensä tekoa.
Tällä hetkellä poliisi keskittyy
22-vuotiaan Younes Aboyaaqoubin etsimiseen. Aboyaaqoubin
epäillään ajaneen pakettiautoa,
joka niitti kuolemaa La Ramblalla
Barcelonan keskustassa.
Myös Aboyaaqoubin äiti on vedonnut poikaansa median välityksellä, jotta tämä antautuisi.
– On parempi, että olet vankilassa kuin kuollut, kuului äidin
viesti.

FA K TA

Terroristitusina
•• 

Pidätettyinä ovat Driss
Oukabir, 28, Sahal El Karib, 34,
Mohamed Allaa, 27 ja Mohamed Houli Cheminial (ikä ei
tiedossa).
Cambrilsissa poliisin luoteihin kuolivat Moussa Oukabir,
17, Said Allaa, 19, Mohamed
Hychami, 24 sekä alaikäiset
Omar Hychami ja Houssaine
Abouyaaqoub.
Kateissa on kolme miestä.
Imaami Abdelbaki Es Sattyn
ja Youssef Allaan uskotaan
kuolleen Alcanarin räjähdyksessä. 22-vuotias Younes
Abouyaaqoub on pakomatkalla.

Irak hyökkää
seuraavaan Isiskaupunkiin

Mallin hakannut
Mugaben vaimo
ei saa syytettä

TAL AFAR. Irak on aloit- • HARARE. Etelä-Afrikka
•tanut
taistelun äärijärjestö on myöntänyt diplomaat-

Isisin hallussaan pitämän
Tal Afarin kaupungin takaisinvaltaamiseksi. Pohjois-Irakissa sijaitseva alue
on Isisille tärkeä tukikohta
ja yksi viimeisistä äärijärjestön hallussaan pitämistä
kaupungeista.
Tal Afar sijaitsee 70 kilometria länteen Mosulista, jonka Isis menetti viime
kuussa. STT, AFP

tisen koskemattomuuden
Zimbabwen presidentin
Robert Mugaben vaimolle. Grace Mugaben epäillään pahoinpidelleen eteläafrikkalaisen mallin hakkaamalla tätä jatkojohdolla
Johannesburgissa.
Päätös ei ole yllätys, sillä
syytteiden nostaminen aiheuttaisi pahan konfliktin
maiden välille. STT, AFP
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S OTA H I S TO R I A

1945

Amerikkalaiset tutkijat ovat löytä•neetFILIPPIINIENMERI.
Hiroshiman atomipommin toimittaneen amerik-

kalaisristeilijä USS Indianapolisin hylyn. Japanilaisen
sukellusveneen vuonna 1945 upottama alus löytyi yli viiden kilometrin syvyydestä Filippiinienmereltä. STT, AFP

