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Arabiemiraattien liiton talousministerin,
Sheikha Lubna Bint Khalid Al Quasimin
mukaan naisen asema paranee emiraateissa
vauhdilla. Liittovaltio modernisoituu myös
panostamalla öljyn ohessa matkailuun ja
uusiutuviin energialähteisiin. Kirjailija Lenita
Airisto tapasi ministerin Dubaissa.
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etrodollarit valtaavat maailman kapitaalimarkkinoita.
Dubai ja Qatar omistavat jo
Lontoon pörssistä puolet ja
Borse Dubai on Nasdaqin suurin omistaja. Nyt tavoitellaan
OMX-yhtiötä, johon kuuluu
myös Helsingin pörssi. Mutta ei tässä
kaikki. Arabiemiraateissa, Lähi-idän tulevassa pörssi- ja finanssikeskuksessa muutetaan hartiavoimin myös naisen asemaa
arabikulttuureissa.
Arabiemiraattien talousministeri
Sheikha Lubna Al Quasimi on edellisenä

Talous ja yhteiskunta

Dubain salainen ase, Yhdistyneiden
Arabiemiraattien talousministeri Sheikha
Lubna Bint Khalid Al Quasimi. Nainen
joka puhuu suoraan, on huumorintajuinen
ja kaunis. ”Huumorintaju luo mukavuutta.
Nauru rikkoo jään ja ihmiset tulevat
heti lähemmäksi. Nekin, jotka miettivät
voiko mustiin pukeutuneen naisen
kanssa yleensä edes puhua.”

yönä palannut Yhdysvalloista.
Kun tervehtiessämme totean, että hän
ei ole vain naisten esikuva, vaan myös pikkutyttöjen roolimalli, hän myöntää sen.
– Kun liikun ostoskeskuksissa pienet
tytöt lähestyvät minua ja sanovat, että he
haluavat aikuisena saavuttaa saman kuin
minä. Vastaan heille, että se ei riitä sillä
heistä pitää tulla paljon enemmän.
Talousministerin mielestä naisten on
uskallettava astua esiin ja osallistuttava
maansa muutokseen ja kukoistukseen.
Sheikha Lubna on itse raivannut pois
kaikki naisille asetetut esteet ja kohonnut

ensimmäisenä naisena moniin korkeisiin
ja vastuunalaisin virkoihin.
Seitsemänkymmentäluvulla hän lähti ensimmäisenä naisena opiskelemaan
Californian State Universityyn tietokoneinsinööriksi. 80-luvulla hän suoritti
ensimmäisenä naisena Executive MBA:n
American Universityssä Sharjahissa. Sitten työskenteli ohjelmoijana intialaisessa
Datamation softafirmassa, työyhteisön
ainoana naisena.
Hänen tietojaan informaatioteknolo
giassa tarvittiin pian Dubain satamahallinnossa, ja hänet kutsuttiin hallinnon
it-johtajaksi. Seitsemän vuoden kuluttua
hän siirtyi toimitusjohtajaksi kehittämäänsä Lähi-idän ensimmäiseen sähköiseen bisness to bisness -markkinapaikkaan
ja vuonna 2004 hänet nimitettiin Yhdistyneiden Arabiemiraattien talousministeriksi.
Nyt Sheikha Lubna on noussut Emiraattien keulakuvaksi, maan ”kasvoiksi”
maailman mediassa. Hän kehittää maan
taloutta, solmii vapaakauppasopimuksia,
johtaa suuria liikemiesvaltuuskuntia ja
neuvottelee huippupoliitikkojen kanssa.
Kun nostan esiin, että Yhdistyneissä
Arabiemiraateissa valtio hallitsee öljyrikkauksia, kun taas naapurimaassa Saudi
Arabiassa varat ovat keskittyneet yksityisille, Sheikha Lubna Al Quasimi myöntää.
– Emme ole istuneet öljyrikkauksiemme päällä omahyväisinä. Emme
ajatelleet, että näin loisimme sosiaalisen
hyvinvointivaltion, kun jakaisimme öljytulot kansalaisille. Ei, me käytimme rahat
kansalaistemme koulutukseen ja loimme
sitä kautta kasvua. Öljy yksin ei luo työpaikkoja. Mutta kun rahaa investoidaan
viisaasti, niin kansalaisille avautuu uusia
mahdollisuuksia työelämässä.
– Emiraatit on nuori 35-vuotias ja asukasluvulta pieni maa, joten kutsuimme
tänne ihmisiä tekemään töitä. Toivotamme yhä tänne tervetulleiksi kaikki
työhaluiset, varsinkin luovat ihmiset. Me
opimme heiltä ja me kaikki yhdessä vaurastumme.
Uusiutuviin energiamuotoihin

Upporikas Abu Dhabi on yksi maailman
johtavista öljyn- ja kaasuntuottajamaista.

Mutta maan seuraavan energiaprojektin
voimanlähteinä ovatkin uusiutuvat energiat. Masdar Initiative on lyhyessä ajassa
kehittynyt monen miljardin dollarin
hankkeeksi, jonka tarkoituksena on tutkia
ja kehittää uusia energiamuotoja. Masdarin yhteistyökumppaneita ovat maailman
johtavat liikeyritykset ja tutkimuslaitokset Shellistä Ferrariin. Kohta kuuman Saharan reunalla kohoavien pilvenpiirtäjien
sisäilmaa viilennetään aurinkopaneeleilla
saadusta energiasta.
– Tämä on Emiraattien modus operandi. Kun tarkastelemme vuoden 2006
bkt:n nousua, niin 62 prosenttia siitä ei
olekaan lähtöisin öljytuloista. Se on ainutlaatuista maalle, jolla on näin paljon
öljyä. Palvelusektori varsinkin turismi
ovat kasvaneet voimakkaasti. Vuonna
2006 Emiraateissa kävi 8 miljoonaa vierailijaa. Lentokenttiemme kautta kulki 35
miljoonaa transit-matkailijaa ja tullivapaa
vähittäiskauppa lisäsi näin vähittäiskauppasektorimme volyymia. Tämä on tulos
open sky -politiikastamme. Uusia kasvun
toivealueita olisivat huipputekniikkaan
perustuvat tuotantolaitokset. Koska meillä ei ole suurta työvoimapohjaa, meidän
on suuntauduttava aloille, jotka tuovat
lisäarvoa.
Kun haastatteluaika on jo ylitetty talousministeri tarkistaa aikataulunsa ja
toteaa, että meidän on vielä puhuttava
naisen asemasta ja oikeuksista.
– Kun naisella on koulutus, hän pystyy
elättämään itsensä, selviytymään talou
dellisesti, eikä kukaan voi pitää häntä
heikompana sukupuolena. Naiset tuntevat
olevansa vähempiarvoisia ja kokevat itsensä hyväksikäytetyiksi vain silloin, kun
he jäävät ilman koulutusta. Koulutettu
nainen kouluttaa myös lapsensa, sillä hän
ymmärtää koulutuksen merkityksen, ministeri sanoo.
Islam ei alista naista

Arabiemiraattien neljän miljoonaan väkiluvusta vain 800 000 on maan omia
kansalaisia ja muut ulkomaalaisia työntekijöitä. Tämä tosiasia on radikaalisti
muuttamassa naisten asemaa yhteiskunnassa. Mutta miten uskonto suhtautuu
tähän muutokseen?

Talousministerin mielestä naisten on uskallettava
astua esiin ja osallistuttava maansa muutokseen
ja kukoistukseen.
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Women in Black
Yhdistyneiden arabiemiraattien
kauppakamarin naisten jaoston
johtaja Dr. Rawda Al Mutawa
on itsekin yrittäjä. Hän
kannustaa naisia perustamaan
palvelualan pienyrityksiä. Dr.
Rawda Al Mutawa on tuonut
Emiraattien naisyrittäjien
delegaation myös Suomeen.

Raja al Gurg on Forbesin
menestyjälistan kärkinimiä.
Hän johtaa yhtä Emiraattien
suurinta yritystä Easa Saleh
Al Gurg Groupia. Perheyritys
työllistää yli 2 500 ihmistä
ja käsittää 23 eri toimialaa:
teollista tuotantoa, kauppaa
sekä kiinteistöjä.

Nayla Al Khaja on media-alan
itsenäinen yrittäjä. Hänen
tuotantoyhtiönsä D-SEVEN
tuottaa sekä elokuvia että
dokumenttifilmejä, ja on
myös media- markkinointi- ja
mainostoimisto. Hänet valittiin
maansa Vuoden Naiseksi
sekä Vuoden 2005 nuoreksi
liikenaiseksi Lähi-idässä.

Fatima Al Tamimi on Abu
Dhabi Islamic Bankin pankin
johtaja, joka valmistelee
nyt kollegojensa kanssa
uuden kaupallisen pankin
perustamista Abu Dhabiin.

– Islam uskontona on ollut erittäin
avoin naisia kohtaan. Paras esimerkki on
profeettamme Mohammed, joka meni
naimisiin pomonsa Khadijahin kanssa.
Hän oli liikenainen ja 19 vuotta Mohammedia vanhempi. Kun tänään kummas-

tellaan, miten vanhemmat naiset menevät
naimisiin nuorempien miesten kanssa,
niin Mohammed teki sen jo kauan sitten.
Mohammedin aikaan naisilla oli ammatteja sotilaista sairaanhoitajiin. Toisin sanoen islam ei ole koskaan pistänyt naista

”Koulutettu nainen kouluttaa myös lapsensa,
sillä hän ymmärtää koulutuksen merkityksen”,
ministeri sanoo
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Käsitetaiteilijat Karima
Mohammad Al Shomely
(kuvassa vasemmalla
tyttärensä kanssa) ja Ebtisam
Abdull Aziz (keskimmäisessä
kuvassa) esittävät
tilateoksiaan The Sharjah Art
Museumin yhteisnäyttelyssä.
Karima toteaa: ”Pyrin
taiteilijana olemaan peili,
joka avaa ihmisten silmät,
haastaa, protestoi ja saa
aikaan tunnekuohuja.”
Ebtisam ei myöskään
päästä katsojaa helpolla:
”Minä käytän taiteessani
matematiikkaa ja tiedettä ja
vaadin ihmisiä ajattelemaan.”

Koruteiteilija Azza Al Qubaisi
keskittyy oman yrityksensä,
Arjmst-studion kehittämiseen.
Arvokorukokoelman
inspiraation lähteenä ovat
hiekka-aavikon pehmeät
linjat tai helmenkalastajien
työ meren syvyyksissä.

muottiin tai häkkiin piiloon. Kun puhutaan naisten huonosta asemasta joissakin
arabimaissa, niin juuret ovat kulttuurissa.
Tätä tapahtuu nimenomaan niissä maissa,
joissa on ääri-islamilainen eliitti. Islam ei
eroa muista valtauskonnoista. Se kehottaa
ihmisiä tekemään työtä ja arvostamaan
toinen toisiaan.
Kirjoittaja on luennoitsija kirjailija, joka on
käsitellyt laajasti arabinaisten voimaantumista
Yhdistyneissä Arabiemiraateissa uudessa kirjassaan ”Saanko luvan? Ei kun omin luvin!”

Talous ja yhteiskunta

Shoppailu ylellisissä ja
ilmastoiduissa ostoskeskuksissa
on suosittu harrastus.

Emiraattinaiset pukeutuvat
mustaan Abaya- ja Shailaeleganssiin, mutta maahan
muuttaneet 158 eri
kansallisuutta edustavat ihmiset
pukeutuvat oman makunsa
mukaan. Tämä on maan tapa,
jotta ihmiset viihtyvät.

Arabiemiraatit pyrkivät eteenpäin öljystä
emiirikunnat Abu Dhabi,
Ajman, Dubai, Fujaira, Sharjah ja Umm al-Qaiwain irtautuivat
Ison Britannian hallinnosta vuonna 1971 ja perustivat yhteisen
valtion nimeltä Arabiemiirikuntien liitto, englanniksi United Arab
Emirates. Seitsemäs emiraattikunta. Ra’s al-Khaima liittyi niihin
vuotta myöhemmin.
Sen rajanaapurit ovat Oman, Qatar ja Saudi-Arabia. Pääkaupunki on Abu Dhabi ja toinen suurkaupunki Dubai.
Valtion pinta-ala on vain 90 000 neliökilometriä, mutta sen alueella on lähes kymmenen prosenttia maailman öljyvaroista. Yli 90
prosenttia öljyvaroista sijaitsee Abu Dhabin alueella.

tyisesti Dubai on matkailun ja vapaan kaupan voimalla kohonnut
koko Persianlahden liikekeskuksen asemaan.
Uudet mielikuvitukselliset rakennelmat, kuten Burj al-arab
-hotelli ja Palmusaaret ovat nostaneet Dubain entistä merkittävämmäksi matkailukohteeksi. Dubai alkoi jo vuosia sitten panostaa matkailuu, koska sen alueen öljyvarojen uskotaan loppuvan jo
ensi vuosikymmenen aikana.
Finpron mukaan Suomen vienti Arabiemiirikuntiin oli 829 miljoonaa euroa ja tuonti 6,8 miljoonaa vuonna 2006. Kauppatase oli
siis Suomelle 823 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

väkiluvusta vain 800 000
on maan omia kansalaisia ja muut ulkomaalaisia työntekijöitä.
Tämä tosiseikka on radikaalisti muuttamassa naisten asemaa
yhteiskunnassa. Yhdistyneiden Arabiemiraattien parlamentissa
22 % on naisia, hallituksessa 8,7 %. Naisten osuus julkisen työvoiman sektorista 66 % ja yksityisen työnantajan palveluksessa
18 %. Työelämän johtoryhmissä ja päättävissä asemissa naisia
on 30 % ja naisopiskelijoiden osuus korkeakouluissa on noussut
77 prosenttiin. Tämänsuuntainen kehitys on välttämätön, jotta
Emiraattien kantaväestö pystyy jatkossakin kehittämään ja hallinnoimaan itse aluettaan.

Kimin sponsori

Arabiemiraattien 4,1 miljoonaan

liittovaltiolla on poikkeuksellisen
monipuolinen talous, joka ei ole täysin riippuvainen öljystä. EriMuista arabimaista poiketen

omistaa
Masdar Initiativen sijoitusyhtiönsä
Mubadala Groupin kautta. Mubadala
on suomalaisille tuttu nimi Kimi Räikkösen punaisesta lippalakista. Uusiutuviin energialähteisiin paljon panostava yhtiö arvostaa myös perinteisiä
hevosvoimia; Mubadalasta tuli kaksi
vuotta sitten Ferrarin osaomistaja
viiden prosentin osuudella. Nykyisin
Mubadala on myös Kimi Räikkösen
henkilökohtainen sponsori.
Abu Dhabin emiirikunta

Kuva : Shell Motorsports

Persianlahden etelärannan pienet
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