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Virtoja autiomaassa



1. Maantiede
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Maantiede
• Egyptistä on noin 97 % autiomaata. Maan pinta-

ala on 1 001 164 km2

• lähes kaikki Egyptin vesi saadaan Niilistä
• hedelmällisellä Niilin rannalla ja suistossa asuu

95 % maan väestöstä. Väkiluku on n. 84 milj.
• Niili on 6700 km pitkä ja maailman toiseksi pisin

joki. Niili virtaa 11 maan läpi halki Saharan, joka
on maailman suurin autiomaa

• Suezin kanava, joka on yli 160 km pitkä,
muodostaa väylän Välimereltä Punaiselle merelle
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Pyhän Katarinan luostari
Siinainvuori



Maantiede

• pohjoisessa Siinain niemimaa koostuu
pääasiassa tasaisesta hiekkaerämaasta,
etelässä vuoret ja laaksot ovat karuja

• Siinain vuorella Mooses sai kymmenen käskyä
• Siinain niemimaa muodostaa sillan Afrikan ja

Aasian välille
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2. Pääkaupunki Kairo
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Pääkaupunki Kairo

• Egyptin pääkaupunki Kairo on Afrikan suurin
kaupunki, jossa asuu 16 miljoonaa ihmistä

• egyptiläiset kutsuvat Kairoa ”Maailman
äidiksi”. Historiallisen vanhan kaupungin lisäksi
Kairossa on moderni liiketalouden keskus
Niilin itäpuolella
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Pääkaupunki Kairo

• Kairon eteläpuolella on Kairon vanhin kirkko,
Pyhän Sergiuksen ortodoksinen koptikirkko

• lisäksi alueella on ikivanha Ben Ezra -synagoga
muistona laajasta juutalaisyhteisöstä

• Al-Azharin yliopisto on sunni-islamin tärkein ja
vanhin oppilaitos
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Pääkaupunki Kairo

• puolet Kairon väestöstä asuu kaupunkia
ympäröivissä vaatimattomissa hökkelikylissä

• puhdasta juomavettä ei aina ole saatavilla eikä
muutakaan kunnallistekniikkaa ole kaikkialla
tarjolla



3. Talous
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Talous

• Egypti on Etelä-Afrikan ohella Afrikan
taloudellisesti johtavia maita ja maanosan
teollistunein maa

• kuilu rikkaiden ja köyhien välillä on viime
vuosikymmeninä syventynyt

• presidentti Mubarakin syrjäyttämisen jälkeen
Egyptin talous romahti ja aiheutti sosiaalisten
jännitteiden kasvun
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Talous

• Egyptissä kansantulo vuonna 2012 oli noin
USD 5200 asukasta kohti

• Egyptin taloutta hallitsevat maanviljelys,
teollisuus ja turismi

• vuonna 2010 Egyptissä kävi 15 milj. turistia
tuoden mukanaan 11 %  maan
bruttokansantuotteesta
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Talous

• maan virallinen työttömyysaste on 10 %,
mutta todennäköisesti kolmasosa maan
väestöstä on työtöntä

• monet saavat elantonsa myymällä tuotteita
teiden varsilla sekä korjaamalla ja
kuljettamalla tavaroita
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Talous

• ICT-yritykset ovat tuoneet mukanaan
puhelinpalvelukeskuksia ja teknologiapuistoja,
joissa tuotetaan tietotekniikan komponentteja

• Suezin kanavamaksut ovat merkittävä
valuuttatulojen lähde



4. Vesi
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Vesi

• monien muiden maiden tavoin Egyptissä on
puute vedestä. Jokaista egyptiläistä kohti on
käytössä vain noin 650 m3 vettä vuodessa

• Niili tuo 95 % Egyptin kokonaisvesimäärästä.
Vähäisen sademäärän vuoksi muita
luonnollisia vesilähteitä ei juuri ole
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Vesi

• vuodelta 1929 peräisin olevat kansainväliset
sopimukset sääntelevät valtioiden
vedenkäyttöoikeuksia

• suurin osa Niilin vedestä tulee Etiopian
ylängöiltä. Tästä seuraa erimielisyyksiä
Etiopian kanssa, joka myös tarvitsee suuria
määriä vettä maatalouden ja voimaloiden
käyttöön
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Vesi

• vedenpuute haittaa eniten naisia, jotka
pääosin huolehtivat perheestä ja kodista
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Vesi

• vedenkulutus jakautuu epätasaisesti erityisesti
suurissa kaupungeissa

• paikallisia viranomaisia vastaan järjestetään
jatkuvasti mielenosoituksia, koska vedenjakelu
on epäsäännöllistä, eikä kaikilla ole
samanlaisia mahdollisuuksia käyttää vettä

• tulevaisuudessa veden kysyntä lisääntyy
väestön kasvaessa ja maan teollistuessa



5. Islam
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Islam

• arabit toivat Koraanin Egyptiin vuonna 638
• islamilla on suuri vaikutus Egyptin elämään,

sillä siitä tuli valtion uskonto perustuslain
lisäyksellä vuonna 1980

• noin 90 % Egyptin muslimeista on sunni-
muslimeja
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Al-Azhar moskeija



Islam

• sunnien tärkein teologinen ja lainopillinen
oppilaitos Egyptissä on Al-Azharin yliopisto

• shialainen Fatimidin dynastia perusti sen
vuoden 900 tienoilla uskontokasvatuksen
instituutiksi, ja kolme vuotta myöhemmin se
muutettiin yliopistoksi. Sitä pidetään
maailman vanhimpana yliopistona

• yliopisto on ollut sunnien hallinnassa 1100-
luvulta lähtien
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Islam

• 1970-luvulle asti islamilla ei ole ollut poliittista
merkitystä. Sen jälkeen on esiintynyt
suuntauksia muuttaa islamia poliittiseksi
ideologiaksi
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Islam

• Mubarakin syrjäyttämisen jälkeen
Muslimiveljeskunta perusti ”Vapaus ja oikeus”
-puolueen, josta pian tuli voimakkain
poliittinen tekijä. Se haluaa säilyttää
perinteisen sukupuolten välisen tehtäväjaon ja
pitää naiset kodin piirissä

• kuitenkin Muslimiveljeskunnalla on
parlamentissa naispuolinen kansanedustaja,
Azza al-Gharf



6. Kristinusko
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Kristinusko
• Egyptin koptikirkko on Lähi-idän suurin kristillinen

yhteisö, johon kuuluu noin 8 miljoonaa jäsentä.
Kristityt ovat ylpeitä pitkistä, faaraoiden ajoilta
säilyneistä perinteistään. Nykyään kopteja on yli
12 % väestöstä

• ortodoksiseen koptikirkkoon kuuluu 90 % Egyptin
kristityistä. Presbyteerejä on 700 000 ja
roomalaiskatolilaisia 250 000. Lisäksi Egyptissä on
useita pienempiä kirkkoja, kuten kreikkalainen
ortodoksikirkko ja armenialainen kirkko
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Pyhän Antoniuksen kirkko



Kristinusko

• sana ’kopti’ (arabiaksi ’qibti’) tulee kreikankielen
sanasta ’aigyptos’, joka tarkoittaa egyptiläistä.
Monet Egyptissä puhutun arabian murteen
sanoista ovat peräisin Egyptin vanhasta
koptikielestä, jota nykyään käytetään ainoastaan
liturgisena kielenä

• ortodoksisen koptikirkon perustaja oli apostoli
Markus, joka oli myös Aleksandrian ensimmäinen
piispa. Hän kärsi marttyyrikuoleman
Aleksandriassa vuonna 68
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Kristinusko

• eri tunnustuskunnat ovat lähentyneet
toisiaan, mistä on osoituksena Egyptin
kirkkojen kansallisen neuvoston perustaminen
helmikuussa 2013

• neuvostossa kaikki kristilliset tunnustuskunnat
tekevät yhteistyötä tasaveroisina riippumatta
niiden jäsenmäärästä
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Kristinusko

• ortodoksisen koptikirkon uudeksi paaviksi
marraskuussa 2012 valitulla Tawadros II:lla on
Egyptin kirkkojen kansallisessa neuvostossa
tärkeä rooli

• 1900-luvun jälkipuoliskolta lähtien Egyptin
kristittyjen maastamuutto on kristittyjen
vainojen vuoksi lisääntynyt



7. Muinaishistoria
© Friedgard Marquardt



Muinaishistoria

• Egypti on yksi maailmanhistorian vanhimmista
maista, jossa sijaitsi kaksi maailman
muinaisesta seitsemästä ihmeestä: Gizan
pyramidit sekä Faroksen majakka, joka
tuhoutui 1300-luvulla maanjäristyksissä

• ensimmäisen Mooseksen kirjan lukujen 10 ja
11 mukaan Egypti asutettiin pian
vedenpaisumuksen jälkeen Misraimin, Haamin
pojan johdolla
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Muinaishistoria
• Egyptin kirjoitettu historia alkaa pyramidien

rakentamisen ajasta, noin 4000–2700 eKr.
Aikakautta kutsutaan Vanhan valtakunnan ajaksi,
jolloin pääkaupunkina oli Memfis pohjoisessa

• Vanhan valtakunnan ajan merkittävimpiin
keksintöihin kuuluvat hieroglyfit

• pyramidien uskottiin auttavan kuninkaita
nousemaan ylös kuolemanjälkeiseen elämään
niiden erikoisen muodon vuoksi, jossa neljä
kolmiota yhtyy kärjistään osoittaen kohti taivasta
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Hatshepsutin temppeli
Luxor



Muinaishistoria

• muinaisen Egyptin naisilla ja miehillä oli samat
lailliset ja taloudelliset oikeudet. Lakiin
perustuvat erot olivat suurempia eri
sosiaaliluokkien kuin eri sukupuolten välillä

• naishallitsijoilla, Kleopatralla, Nefertitillä ja
Hatshepsutilla, oli suuri vaikutus Egyptin
yhteiskuntaan. Nitokris, joka nousi
valtaistuimelle vuonna 2095 eKr., oli maailman
ensimmäinen itsenäinen naishallitsija
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Muinaishistoria

• Vanhan valtakunnan aika kesti noin vuoteen
2000 eKr.  Sitä seurasi Keskivaltakunnan aika,
jolloin pääkaupungiksi tuli Theba Etelä-Egyptissä

• Abraham eli tämän valtakunnan aikana
• Uusi valtakunta alkoi noin 1600 eKr. Maailman

ensimmäisen keisarikunnan kuuluisimman
hallitsijan Ramses II:n monumentaalisia patsaita
on yhä nähtävänä eri puolilla Egyptiä. Tämä oli
Joosefin ja Israelin kansan asutuksen (ja sitä
seuranneen orjuuden) aikaa Egyptissä



Muinaishistoria

• Uutta valtakuntaa seurannut Myöhäiskausi
jatkui vuoteen 332 eKr., jolloin Aleksanteri
Suuri valloitti Egyptin ja rakennutti
Aleksandrian Egyptin pääkaupungiksi

• Septuagintan julkaiseminen eli Vanhan
testamentin käännöstyö hepreasta kreikaksi
tapahtui juuri Aleksandriassa



8. Nykyhistoria
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Nykyhistoria

• 600-luvun muslimivalloituksen jälkeen
Egyptistä tuli islamilaisen kalifaatin osa

• 1517 maasta tuli Ottomaanien valtakunnan
provinssi. Tuolloin naisilla oli hyvä asema,
heillä oli jopa oikeus omaan omaisuuteen

• 1700-luvun lopulla Napoleon valloitti maan,
mutta menetti sen Britti-imperiumille, jonka
valta kesti aina 1900-luvulle asti
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Suezin kanava



Nykyhistoria

• heinäkuussa 1952 sotilasvallankaappaus riisti
kruunun kuningas Farukilta ja valtaan nousivat
Nasser ja Naguip. Nasser syrjäytti pian Naguipin
ja tuli maan presidentiksi 1954 ja hallitsi
kuolemaansa (1970) asti itsevaltaisesti

• kaikki sodat Israelia vastaan johtivat tappioon.
Rauhansopimuksen solmiminen Israelin kanssa
sekä Lännen kanssa harjoitettua avointa
talouspolitiikkaa vastaan noussut viha johtivat
presidentti Sadatin murhaan 1981
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Nykyhistoria

• Sadatia seurasi varapresidentti Hosni
Mubarak. Korruptio, rappeutunut talous ja
demokratiavaje nostattivat lopulta kansan
presidenttiä vastaan tammikuussa 2011

• Muslimiveljeskuntapuolueen edustaja
Mohammed Mursi valittiin kaadetun
Mubarakin tilalle. Mursi ei kuitenkaan pitänyt
lupauksiaan, ja kansa virtasi takaisin kaduille



9. Vuoden 2011 vallankumous
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Vuoden 2011 vallankumous

• vallankumous alkoi Tahrir-aukiolta 25.1.2011
• protestit Tahrir-aukiolla jatkuivat 18 päivän

ajan
• mielenosoituksia oli myös Aleksandriassa ja

muissa kaupungeissa
• seurauksena oli presidentti Mubarakin ero yli

30-vuotisen valtakauden jälkeen
• Egyptissä on vallankumouksen jälkeen eletty

siirtymäkautta
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Vuoden 2011 vallankumous

• arabikevät alkoi Tunisiasta
• levottomuudet levisivät Libyaan, Egyptiin,

Syyriaan ja Jemeniin
• naisilla keskeinen rooli kaikissa Egyptin

protestiliikkeissä, esimerkiksi Asmaa Mahfouz:
– oli perustamassa "huhtikuun 6. päivän

nuorisoliikettä” ja
– julkaisi videon, jossa kutsui ihmisiä Tahrir-aukiolle

korruptionvastaisiin mielenosoituksiin



10. Poliittinen järjestelmä
© MISEREOR e.V./Abt. Afrika/Naher Osten



Poliittinen järjestelmä

• levottomuuksien jälkeen Egypti on jakautunut maa
• Mubarakin jälkeen maassa on ollut monia

poliittisia käänteitä:
– Keväällä 2011 sotilasjohto otti vallan
– Kesäkuussa 2012 valtaan nousi Muslimiveljeskuntaa

edustanut Mohammed Mursi
– Heinäkuussa 2013 armeija kaappasi jälleen vallan

• Egypti on etsimässä tietä kohti demokratiaa
• levottomuuksien jälkeen naisten vaikutusvalta

politiikassa on vähentynyt
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11. Egyptin naisliikkeen historiaa
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Egyptin naisliikkeen historiaa

• arabimaiden naisliike syntyi Egyptissä 1900-luvun
alkupuolella

• naiset vaativat pääsyä korkeakouluihin, vapautta valita itse
ammattinsa, parempaa terveydenhuoltoa, oikeutta
osallistua moskeijoiden perjantairukouksiin ja yleistä
äänioikeutta

• naiset saivat Egyptissä äänioikeuden 1956 – kuitenkin
samana vuonna Egyptin Feministiunionin toiminta
kiellettiin. Kielto jatkui 1970-luvulle asti.

• Egyptin Feministiunionin nykyinen puheenjohtaja on Hoda
Badran

• naisaktivistit taistelevat oikeuksiensa puolesta syrjintää
vastaan
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Egyptin naisliikkeen historiaa

• naisjärjestöt saivat toimintavapauden 1970-luvulla presidentti
Anwar Sadatin aikana

• Nawal El Saadawi on lääkäri, kirjailija ja feministiaktivisti, joka
tuomitsi naisten ympärileikkaukset 1970-luvulla

• vuonna 2001 Egyptin koptikirkko kehotti jäseniään lopettamaan
naisten ympärileikkaukset

• vuonna 2008 naisten ympärileikkaukset kiellettiin
• Egyptissä perheitä koskevat erilaiset lait riippuen perheen

uskonnosta:
– kristityllä miehellä voi olla vain yksi vaimo, mutta muslimilla jopa neljä

vaimoa
– kristityille avioero ei ole sallittu, muslimimies saa eron vaimostaan

sanomalla todistajien kuullen kolmessa eri tilanteessa ’Otan eron
sinusta.’



12. Naiset tänään: vallankumouksen
jälkeenvallankumouksen jälkeen© Claudia Mende



Egyptin naiset tänään:
vallankumouksen jälkeen

• naisten oikeudet ovat tärkeä yhteiskunnallinen
kysymys

• egyptiläiset työskentelevät paremman
tulevaisuuden puolesta

• tavoitteena parempi perustuslaki sekä vahva,
demokraattinen hallitus, joka
– on kiinnostunut vähemmistöjen suojelusta ja

sosiaalisen ja taloudellisen oikeudenmukaisuuden
edistämisestä

– vakiinnuttaa maahan rauhan ja turvallisuuden
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Egyptin naiset tänään:
vallankumouksen jälkeen

• Egyptin perinteisiin sukupuolirooleihin ovat
vaikuttaneet:
– perinne
– uskonto
– kulttuuri
– koulutus
– yhteiskunnallinen ryhmä

• nykyisessä heikossa taloustilanteessa naisten
työssäkäynti on yleistynyt

• noin 30 prosentissa perhekunnista naiset
päättävät asioista
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Egyptin naiset tänään:
vallankumouksen jälkeen

• uusia naisryhmiä on syntynyt taistelemaan
syrjintää ja seksuaalista väkivaltaa vastaan

• vallankumouksen jälkeen naisiin kohdistuva
väkivalta on lisääntynyt

• 83 % naisista on kokenut seksuaalista
väkivaltaa

• tämä aikaisemmin tabuna pidetty ongelma
tiedostetaan nykyään hieman paremmin
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13. Naiset yhteisössä
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Rawia Abdel Kader
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Naiset yhteisössä

Esittelemme neljä egyptiläistä naista:
Rawia Abdel Kader

• 36-vuotias kolmen tytön äiti ja tunnettu keraamikko
• naimisissa muslimimiehen kanssa
• asuu taiteilijakylässä Fayoumin keitaalla tunnin

matkan päässä Kairosta
• perusti oman keramiikkapajan
• tuotteita myydään Punaisen meren turistikohteissa
• on antanut esimerkin yritteliäisyydestä ja koulutuksen

merkityksestä



Basma Abdel Aziz
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Naiset yhteisössä

Basma Abdel Aziz
• psykiatri, kirjailija ja aktivisti
• työskennellyt valtiollisessa mielisairaalassa ja

terveysministeriössä
• tukee Nadeem-keskusta, joka auttaa

kidutuksen ja seksuaalisen väkivallan uhreja
• auttaa valtion virastojen, armeijan ja

radikaalien ryhmittymien uhriksi joutuneita



Karima Kamal
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Naiset yhteisössä
Karima Kamal
• journalisti, itsenäisen Al-Masri Al-Yawn -lehden

(”Egypti tänään”) palveluksessa
• taistelee koptinaisten oikeuksien puolesta
• Kansallisen Naisjärjestöjen Keskusliiton jäsen
• puhunut siviiliavioliiton puolesta, jotta avioeron

saaminen helpottuisi
• koptikirkko hyväksyy avioeron perusteiksi vain

aviorikoksen tai uskonnon vaihtamisen;
saadakseen avioeron monet naiset kääntyvät
islamiin



Hoda Lutfi
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Naiset yhteisössä
Hoda Lutfi
• Egyptin kansainvälisesti tunnetuimpia

kuvataitelijoita
• pitänyt näyttelyitä Bonnissa, Dubaissa, Pariisissa,

Kööpenhaminassa ja New Yorkissa
• toiminut opettajana arvostetussa Kairon

Amerikkalaisessa Yliopistossa
• tutkijana omistautunut muinaisen Egyptin naisten

aseman tutkimukselle
• kuuluu intellektuellien ryhmään, joka vastustaa

valtion puuttumista sananvapauteen



14. Kulttuuri
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Kulttuuri

• Egyptissä on säilynyt muistomerkkejä kaikilta
historian ajanjaksoilta

• useita UNESCO:n maailmanperintökohteita:
– Gizan pyramidit
– Karnakin temppeli Luxorissa
– Koptilainen museo
– Kairon islamilainen vanhakaupunki
– Pyhän Katariinan luostari Siinain niemimaalla
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Kulttuuri

• Kairo on tärkeä viestintä- ja viihdeteollisuuden
keskus Lähi-idässä:
– sähköinen ja painettu media
– elokuvateollisuus
– vuosittaiset kansainväliset kirjamessut



Kulttuuri

• Aleksandriassa avattiin vuonna 2002
UNESCO:n avustuksella maailmankuulu
Aleksandrian Uusi Kirjasto

• Nobel-palkinnon ovat saaneet:
– Ahmad Zoweil: kemia, 1999
– Naguib Mahfouz: kirjallisuus, 1988
– Anwar Sadat: rauha, 1978

• Maggie Gobran eli ”Mama Maggie” oli ehdolla
v. 2012 Nobelin rauhan palkinnon saajaksi



15. Kaupunki ja maaseutu
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Kaupunki ja maaseutu

• Kairossa on uudenaikaisia kaupunginosia,
joissa ihmiset asuvat kuten missä tahansa
maailman pääkaupungissa

• maaseudulla kolmasosa väestöstä elää vain
USD 2:lla päivässä, mutta kaupungeissa 90
prosenttia väestöstä ylittää köyhyysrajan

• lähes puolet väestöstä elää kaupungeissa
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Kaupunki ja maaseutu

• monet maanviljelijät kyntävät edelleen
maansa härillä ja tuovat tuotteensa
markkinoille aasin rattailla

• viljelysalan vähentyessä monesta syystä, kaikki
maanviljelijät eivät enää saa riittävää elantoa
työstään
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Kaupunki ja maaseutu

• valtion tarjoama terveydenhoito on ilmaista,
mutta sairaaloiden varustus on kaukana
yleisistä standardeista

• joidenkin lääkäreiden ja sairaala-
henkilökunnan palkat ovat niin pienet, etteivät
he tule niillä toimeen

• suuri ongelma on eläkkeiden puuttuminen
laajalta kansanosalta
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Kaupunki ja maaseutu

• Kairon ja Aleksandrian kaupungeissa
eristäytyneisyys ja yksilökeskeisyys ovat
hävittäneet perheiden yhtenäisyyden
muodostaman avun ja tuen verkon



16. Sosiaaliset haasteet
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Sosiaaliset haasteet

• joka vuosi 1,5 miljoonaa lasta saavuttaa
kouluiän ja yli 90 % yli kuusivuotiaista lapsista
käy ala-astetta

• julkisissa kouluissa opetuksen taso on huono
• miehistä noin 20 % on luku- ja

kirjoitustaidottomia, mutta vastaava osuus
naisista on 40 %
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Sosiaaliset haasteet

• tällä hetkellä Egyptissä oleskelee kasvava
määrä Syyrian pakolaisia, noin 140 000

• Egyptillä ei ole valmiuksia vastata heidän
tarpeisiinsa



17. Taiteilija





Taiteilija

• tohtori Farid Fadel (s. 1958) on tohtori Mary
Fadellin, Egyptin MRP-komitean entisen
puheenjohtajan poika

• Farid Fadel on kunnostautunut lääketieteen,
taiteen ja musiikin saralla



Egyptin MRP-komitea



Egyptin MRP-komitea

• Egyptissä vietettiin ensimmäistä kertaa
Maailman rukouspäivää vuonna 1928

• tämän vuoden rukouspäiväohjelma on kolmas,
jonka Egyptin MRP-komitea on laatinut

• kiitos teille!



Autiomaan virta
Kairon Zamalekin Kaikkien Pyhien Katedraalin pastori Chris Chorltonin video


