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Matkamuistomyyjä on otta-
nut kojunsa valikoimiin Do-
nald Trumpia ja Bernie 
Sandersia esittäviä paitoja. 
Varsinaisia vaalimainoksia 
sen sijaan ei Bostonin ka-
tukuvassa juuri näy, vaikka 
Massachusettsin osavaltion 
asukkaat äänestävät presi-
dentinvaalien esivaaleissa 
tänä tiistaina.

Vaalijulisteet eivät ole yh-
dysvaltalaisissa vaalikam-
panjoissa tärkeitä samaan 
tapaan kuin Suomessa. Eh-
dokkaat luottavat ennem-
min televisiossa ja interne-
tissä pyöriviin vaalivideoi-
hin ja ovikellojen soitteluun.

Joissakin osavaltioissa he 
kiertävät esivaalien alla hen-
kilökohtaisesti tapaamassa 
äänestäjiä, mutta tänne he 
vaivautuvat harvoin.

Monen muun osavaltion 
kanssa samaan aikaan niin 
sanottuna supertiistaina 
äänestävä Massachusetts 
jää usein vähälle huomiolle 
ehdokkailta, jotka kampan-
joivat supertiistain alla mie-
luummin isommissa osaval-
tioissa.

Kun ehdokkaat eivät eh-
di itse paikalle, paikallista 
kampanjatyötä tekevien va-
paaehtoisten merkitys ko-

rostuu. 33-vuotias Jenny 
kertoo, että hänen ovelleen 
tuli viikonloppuna Bernie 
Sandersin kannattajia ker-
tomaan, miksi tätä kannat-
taisi äänestää. Hän jutteli 
näiden kanssa hetken, mut-
ta ei vielä keskustelun jäl-
keenkään ole osannut päät-
tää, kummalle demokraat-
tien ehdokkaalle äänensä 
antaisi.

– Valinta ei ole helppo, 
koska demokraattien kaksi 
ehdokasta ovat vahvoja eri 
syistä, pohtii Jenny, joka ei 
tahdo sukunimeään julki. 

Ovilla kampanjoivia vapaa-
ehtoisia hän arvostaa.

– On hienoa, että ihmiset 
ovat niin intohimoisia, että 
käyttävät aikaansa auttaak-
seen suosikkiehdokkaansa 
voittoon.

”Hillaryn pitäisi  
olla vankilassa”
Päiväkävelyllä oleva Gaude-
tin perhe kertoo kannatta-
vansa republikaaneja, mikä 
on Massachusettsissa harvi-
naista.

– Meitä on täällä niin vä-
hän, ettei republikaanien ti-
laisuus vetäisi täyteen edes 
yhtä McDonaldsia, vitsailee 
43-vuotias Jerry Gaudet.

Hänen valintansa esivaa-

leissa on Marco Rubio.
– Hänellä on sellaiset kon-

servatiiviset arvot, jotka 
minulle ovat tärkeitä ehdok-

kaassa.
Myös Trumpin kannattajia 

on liikkeellä Bostonin kes-
kustassa.

– Ehdokkaani on Trump, 
koska kaikki poliitikot vi-
haavat häntä. Tämä maa on 
uskomattoman korruptoi-

tunut, ilmoittaa 65-vuotias 
Robert Gill.

Entinen pörssimeklari ei 
ole erityisen innostunut 
yhdestäkään ehdokkaista, 
mutta aivan erityisesti hän 
vastustaa Hillary Clinto-
nia.

– Hillaryn pitäisi olla van-
kilassa, hän sanoo.

– Hän väittää pistävänsä 
pankit kuriin, mutta pankit 
omistavat hänet –  ja pankit 
ovat kieroutuneempia kuin 
mikään, minä jos kuka sen 
tiedän.

”Trump ei pärjää  
ulkopolitiikassa”
Paula Martin puolestaan 
nimeää Trumpin inhokkieh-
dokkaakseen.  50-vuotias 
Martin aikoo äänestää de-
mokraattien esivaaleissa, 
mutta ei tahdo paljastaa va-
lintaansa.

– Trump luulee osaavansa 
kaiken tarvittavan, mutta ei 
hän pärjää ulkopolitiikassa.

Martinin mielestä olisi mu-
kavaa, jos ehdokkaat kävi-
sivät enemmän Bostonissa 
ja heidät olisi mahdollisuus 
nähdä kasvokkain. 

– Ehdokkaaseen tutustuisi 
paremmin, jos häntä voisi 
käydä kuuntelemassa pai-
kan päällä. Jos he kävisivät 

täällä enemmän, se voisi 
saada nuoria aktivoitua, 
Martin pohtii.

Samoin ajattelee 33-vuoti-
as Meredith Blumquist, 
joka ei aio äänestää esivaa-
leissa lainkaan.

– Esivaaleissa ratkaisevia 
ovat neljä ensimmäisenä ää-
nestävää osavaltiota. Ehkä 
olisin innostuneempi äänes-
tämään, jos tuntuisi, että 
Massachusettsin esivaalit 
ovat tärkeät.
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Turvapaikan- 
hakijat yrittivät  
tunkeutua  
Kreikasta  
Makedoniaan 

IDOMENI. Makedonian po-
liisi käytti maanantaina 
kyynelkaasua estääkseen 
irakilaisten ja syyrialais-
ten turvapaikanhakijoi-
den tulon Kreikasta. Tur-
vapaikanhakijat yrittivät 
tunkeutua väkisin Make-
donian pystyttämän piik-
kilanka-aidan läpi.

Välikohtaus sattui tun-
teja sen jälkeen, kun 
Makedonia oli sallinut 
noin 300 syyrialaisen ja 
irakilaisen ylittää rajan. 
Tämän jälkeen viran-
omaiset sulkivat rajan 
uudelleen, jolloin Krei-
kan puolelle jäi tuhansia 
muita.

– Avatkaa rajat, huu-
sivat rajalle juuttuneet 
turvapaikanhakijat.

Osa heistä heitteli kiviä 
piikkilanka-aitaa vasten, 
jolloin makedonialaiset 
poliisit käyttivät kyynel-
kaasua.

Maailman lääkärit 
-avustusjärjestö kertoi 
noin kolmenkymmenen 
ihmisen tarvinneen väli-
kohtauksen jälkeen ensi-
apua.

Avustusjärjestön mu-
kaan rajalle on pakkau-
tunut yli 7 000 ihmistä.

– Lähes puolet heistä 
on naisia ja lapsia, sanoi 
järjestön edustaja Vicky 
Markolefa. (STT–AFP)

Varapääministeri: 
Turkissa syntynyt 
yli 150 000  
syyrialaisvauvaa 

GENEVE. Turkissa on synty-
nyt yli 150 000 syyrialais-
lasta Syyrian konfliktin 
alkamisen jälkeen, sanoi 
Turkin varapääministeri 
Lutfi Elvan maanantai-
na. Elvan halusi korostaa 
YK:n ihmisoikeusneu-

voston avajaisistunnossa 
pitämässään puheessa, 
millaisen humanitaari-
sen taakan syyrialaispa-
kolaiset ovat aiheutta-
neet Turkille.

– Turkissa syntyneiden 
syyrialaislasten määrä 
on lähes 152 000, Elvan 
sanoi ja lisäsi, että Tur-
kissa asuu yli 2,7 miljoo-
naa syyrialaispakolasta.

Tämä on hänen mu-
kaansa enemmän kuin 
muissa Syyrian naapuri-
maissa.

Turkki on toistuvasti 
moittinut kansainvälis-
tä yhteisöä siitä, että se 
ei tee riittävästi Syyrian 
pakolaistaakan jakami-
sessa. (STT–AFP)

Kanada: Otimme  
25 000 pakolaista  
kuten lupasimme 
MONTREAL. Kanada sanoo 
täyttäneensä lupauk-
sensa 25 000 pakolaisen 
vastaanottamisesta. Uu-
si pääministeri Justin 
Trudeau sitoutui aiem-
min vaalikampanjassaan 
siihen, että Kanada ottaa 
vastaan 25 000 syyria-
laista pakolaista Liba-
nonista, Jordaniasta ja 
Turkista viime vuoden 
loppuun mennessä.

Viranomaisten mukaan 
tavoite saavutettiin lo-
pulta kaksi kuukautta 
myöhässä.

Kanadaan on saapunut 
viime joulukuusta lähti-
en pakolaisia noin sata 
lentokoneellista. Maa-
hanmuuttoviranomais-
ten mukaan hallitus ja 
yksityiset tahot maksa-
vat heidän kulunsa en-
simmäisen vuoden ajalta. 
Pakolaisia on muuttanut 
noin 250:een eri kuntaan.

YK:n pakolaisjärjestö 
UNHCR on tiedustellut 
kaikkiaan 70 000:lta Syy-
rian pakolaiselta heidän 
kiinnostuksestaan muut-
taa Kanadaan. Kiinnos-
tuneita on ollut alle puo-
let. Kuluvana vuonna 
Kanadan on tarkoitus 
ottaa 12 000 pakolaista 
lisää. (STT–AFP)
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Päiväkävelyllä ollut Gaudetin perhe kertoo kannattavansa re-
publikaaneja. 

USA:n presidentinvaalien kärkiehdokkaat jakavat jyrkästi äänestäjien mielipiteet.

Supertiistaina äänestävät saavat  
ehdokkailta niukasti huomiota

LONTOO. Britannian sanomalehtien kirjo kas-
voi maanantaina yhdellä, kun The New Day -sa-
nomalehti ilmestyi lehtikioskeihin.
  Lehden julkaisu on historiallinen, sillä Britanni-
aan ei ole ilmestynyt uutta, päivittäin ilmestyvää 
sanomalehteä 30 vuoteen.

The New Day on julkaisijajätti Trinity Mirrorin 
luomus, jonka ensimmäinen painos oli ilmainen. 
Lehdessä oli muun muassa reportaasi vanhem-
mistaan huolehtivista lapsista sekä pääministeri 
David Cameronin kolumni, jossa tämä vetosi 
Britannian EU:ssa pysymisen puolesta. (STT)

Britanniaan uusi sanomalehti 30 vuoden tauon jälkeen
Lehtikuva/AFP/Daniel Sorabji
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YK:n ensimmäiset rekka-
lastilliset kauan kaivattua 
hätäapua tavoittivat maa-
nantaina Syyrian, kun so-
dan osapuolten sopiman tu-
litauon alkamisesta oli kulu-
nut kolme päivää. Punaisen 
puolikuun mukaan ensim-
mäiset avustusrekat saavut-
tivat maanantaina Moada-
miyet al-Shamin kylän 
Damaskoksesta luoteeseen. 
Avustusjärjestön mukaan 
kapinallisten miehittämään 
ja hallituksen joukkojen pii-
rittämään kylään oli määrä 
toimittaa myöhemmin lisää 
hätäapua.

YK:n humanitaarisen avun 
Syyrian-koordinaattori Ya-
coub El Hillo toivoi, että 
apua saataisiin toimitettua 
yli 150 000 ihmiselle piiri-
tetyille alueille lähipäivinä, 
kun tilanne Syyriassa näytti 
verrattain rauhalliselta.

Painetta siviilien tilanteen 
helpottamiseksi on. YK:n ih-
misoikeuskomissaari Zeid 
Raad Al Hussein varoitti 
maanantaina, että piirite-
tyillä alueilla Syyriassa tu-
hannet ovat vaarassa kuolla 
nälkään.

– Nälänhädän aiheuttami-
nen tahallaan on yksiselit-
teisesti kielletty sodankäyn-
nin väline, Zeid painotti.

Kaikkiaan YK on valmis 
antamaan apua 1,7 miljoo-
nalle, vaikeasti tavoitetta-
villa alueilla asuvalle syy-
rialaiselle maaliskuun lop-
puun mennessä.

Täyttä hiljaisuutta ei  
ole saavutettu
Hätäavun toimittamisen se-
kä tulituksen rauhoittumi-
sen toivotaan antavan tukea 
helmikuun alussa katken-
neiden rauhanneuvottelujen 

jatkamiselle. YK:n Syyria-
lähettilään Staffan De 
Misturan mukaan rauhan-
neuvottelut hallituksen ja 
kapinallisten välillä voidaan 
aloittaa 7. maaliskuuta, jos 
tulitaukoa ei ole rikottu ja 
avustuskuljetukset ovat 
päässeet perille.

Tulitukset Syyriassa eivät 
ole täysin loppuneet. Suurin 
oppositiota edustava ryhmä 
HNC on syyttänyt hallituk-
sen joukkoja liittolaisineen 
tulitauon rikkomisesta. Pre-
sidentti Bashar al-Assadin 
liittolainen Venäjä puoles-
taan on syyttänyt ”maltilli-
sia” kapinallisia sekä jiha-
distiryhmiä tulitauon rikko-
misesta. Syrian Observatory 
for Human Rights kuitenkin 
raportoi, että Venäjä itse on 
tehnyt yhdeksän ilmaiskua 
kylään Haman maakunnas-
sa sekä iskenyt myös Alep-
pon maakunnassa. Siellä 
vaikuttaa jihadistijärjestö 
al-Nusran rintama.

Yhdysvallat toivoi kaikilta 
osapuolilta kärsivällisyyttä, 
jotta tulitauko voisi raken-
tua rauhassa.

– Takaiskut ovat väistä-
mättömiä, yhdysvaltalaisvi-
ranomainen sanoi.

Sodan osapuolten  
tulitauon on katsottu pitävän 
suhteellisen hyvin.

YK aloitti  
hätäapukuljetukset  
Syyriaan

YK:n ihmisoikeuskomissaari 
Zeid Raad Al Hussein varoitti, 
että piiritetyillä alueilla Syyri-
assa tuhannet ovat vaarassa 
kuolla nälkään.

Lehtikuva/AFP/Fabrice Coffrini
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