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Women in Black 

Vaikka yö on vasta äsken kääntynyt aamuksi, liikenne valtatiellä kohti Abu Dhabia on jo 
ruuhkautunut ja tietä reunustavat rakennustyömaat ovat täydessä iskussa. Töitä paiskitaan 
raksalla neljässä vuorossa. Kuulemma 20 prosenttia kaikista maailman nostokurjista on tällä 
hetkellä Arabiemiraateissa, joissa pilvenpiirtäjät kohoavat silmissä taivaisiin. Emiraattien 
uusi kansallislintu on nostokurki, minua valistetaan.  

Upouusia, lasipintaisia, värikkäitä ja luksukkaita pilvenpiirtäjiä 
on niin laajalti kuin silmät kantavat. Vanhoja rakennuksia ei ole, 
sillä lasilinnoissa asuvien emiraattikansalaisten vanhemmat 
olivat kalastajia ja beduiineja, jotka asuivat teltoissa. Tämä on 
ensimmäinen sukupolvi, joka asuu kalustetuissa huoneissa.      

Upporikas Abu Dhabi on yksi 
maailman johtavista öljyn- ja 
kaasuntuottajamaista. Ensimmäinen 
merkittävä öljyesiintymä löydettiin 
1958. Mutta viisikymmentä vuotta 
myöhemmin, maan seuraavalla 
suurella energiaprojektilla ei ole 
mitään tekemistä öljyn kanssa, vaan 

sen voiman lähde on aurinko. Kaupungin satama-alueelle 
nousee Masdarin uuden puhtaan energian hanke, jonka 
tutkimus ja kehitystyössä on mukana amerikkalainen 
huippuyliopisto MIT. Kun öljy aikoinaan nosti Saharan reunalla 
olevan kalastaja- ja beduiiniyhteisön maailman rikkaiden maiden joukkoon, niin nyt 
petrodollareita sijoitetaan uusiin innovaatioihin, jotka takaavat maalle vaurautta myös 
ekologisissa haasteissa. 

20.4.2007

Dubain lentokentän turvatoimet ovat tiukat. Tulevien 
matkustajien matkalaukkujen läpivalaisua tarkkailee 
tinkimättömällä arvovallalla nuori pitkään mustaan 
kaapuun, ”abayaan” pukeutunut naisvirkailija. 
Virkapäähineen asemasta hän on peittänyt hiuksensa 
mustalla huivilla. ”Women in black”, ajattelen. Mustahan on 
voiman, vetovoiman ja valta-aseman väri. Mutta mitä tämä 
musta verho pitää sisällään Arabiemiraattien kulttuurissa?  
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Entä nämä mustiin pukeutuvat naiset? Mikä on heidän osansa tästä rikkaudesta ja 
kehityksestä? Miten he tasapainoilevat vanhojen perhetraditioiden ja modernismin 
haasteiden paineissa. Mitä on mustien huivien takana? 

Suuri yllätys! Matkani Arabiemiraatteihin oli jatkuvien yllätysten ketju. Innostavat 
haastattelut talousministerin, suuren monitoimialan teollisuusjohtajan, pankinjohtajan, 
kauppakamarin johtajan, päätoimittajan, filmituottajan, käsitetaiteilijan, korutaiteilijan ja 
yritysvalmentajan ja monien muiden naisten kanssa avasivat minulle yllättävän uuden 
näkökulman arabinaisen maailmaan. Näiden naisten energia ja elämänhalu oli innostava ja 
heidän päämäärätietoisuutensa hämmästyttävä. ”Tiedän mihin pyrin ja mitä haluan 
saavuttaa. Olen joutunut muuttamaan keinoja ja strategiaani, mutta tavoitteestani en ole 
luopunut. Saavutan sen tavalla tai toisella.”      

Chargé d'Affaires Esa Hurtig, Ritva Kylämä-Hurtig ja Henna-
Riikka Pihlapuro Suomen Suurlähetystöstä, sekä Abu Dhabissa 
libanonilaisen aviomiehensä kanssa asuva Marjo Bayoud 
avasivat minulle ovet tähän hämmästyttävään maailmaan. He 
järjestivät minulle tehokaan aikataulun puitteissa 
henkilökohtaiset tapaamiset alueen mielenkiintoisimpien ja 
innostavimpien Emiraattien kansalaisten kanssa. Sain syksyllä 
ilmestyvään kirjaani uutta tietoa ja näkymää arabinaisten 
elämästä. En lähtenyt matkalle etsimään mitä nämä naiset eivät 
voi tehdä, siitähän me länsimaalaiset luemme päivittäin 
mediassa. Uutta on tietenkin se mihin kaikkeen nämä naiset 
”women in black” työssään ja elämässään pystyvät. Mihin he 

tähtäävät ja mitä he jo nyt ovat saaneet aikaan. Tämän kaiken toteaminen panee 
miettimään ja arvioimaan omat ennakkokäsitykset uudestaan. 

Vieraissa maissa ovet eivät avaudu tuntemattomalle, eikä tärkeillä ihmisillä ole aikaa 
henkilökohtaisiin tapaamisiin. Vaativien tapaamisien järjestämiseen tarvitaan henkilöitä, 
joilla on asema, suhteet sekä ennen kaikkea kyky ja halu auttaa. Matkani Arabiemiraatteihin 
oli täydellinen menestys, mutta sen menestyksen takasi nimenomaan Esa Hurtigin 
ainutlaatuinen apu. Kiitos!         
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Ulkoasiainhallinto 

Otto-toimitus 

Mutawa (Chairperson, Abu Dhabi Business Women Council), Marjo Bayoud 
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