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Satainassa iiikkui huhtikuussa
inerial an opiskeli ja Arabian nie—
rniniaan etelü k 1rjcsut. 4istiin
oppipojasta ei ollut tLillL kertaa
.kysymys: jernenilitinen Moha
med A h med Ab on Aden in sa—
tarnan kityilOosaston johtaja.
Am
tie tutustumiskäynnille
1-lelsingin satarnaan kulki YK:n
alaisen International Maritime.
Organizationin “meriyIiopis
ton’’, World N’taritinie U niversi—
tyn kautia. Tihiin kansainviiii—
seen merialan jirjestöün kutduu
11 0 maata. 2.0 % yliopision kurs—
sien opptlaista tulee kehitys—
nulista.
Kaksivuotista yleisen merihal
linnon kLirssia iV1alnüssii suorit—
tava Au tutustui neliiin yukon
aik;ina sat ni nnie toirnintaan.
Ojeutn kuuluivat
lash—
palvelut ja Jaskutus, sataman re—
surssit, r entaminen ja varus
tus, satanan tobtaininen ja ta—
bus seka sataman organisaatio,
ha) l.in to j a henkil öku rita.
Ennen i-[elsinkii Alin kurssi oil
vieraillut Le 1lavressa, iossa
pidettiin aiusten jolitarnista ki—
sittelevit seniinaari.

Kertoivitko hiernan ornii.v ía sam
inn—u/an tausiastasi?
Olen tyoskenncllyt ensin yksi
tyisessi
vausyhtiLissui a SittLfl
kansallisen Iaivausylitiön kiyt—
t:iosaston jolitajana. Viimeiset
kynimenen vuotta olen oliw
Jeiuenin s;itamnalaitoksessa Ade—
nm salainan kayttoosaston joh—
tajana. Olen myös opi skell Ut
kuijetusalan taloutta sekä sata—
man jo)’ tam sta ja suunn itrelua
Rosiockin satamavalmennus—
instituu tissa.
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kuva:
IIi/kka Polijola
Adeitin snr(iifl(1? .SP 1(i’i(ia
poikeiu aika Iui lb llL’/SIu1.. in Va—
hdita

lainasta :‘

-

12 KAL[ERI

sauna

tavarainanria

Jenu’nin satatnissa
-

liikkuu?

Kokonaisliikenteen miiiirii on

iniljoonaa tonniavuodessa. Tis—
tit 7 niiljoonaa tonnia on ö[iyn
vientiji ja tuontia; maahan tuo—
daan 3,5 niJi joonna tonnia dijyii,
joka jalostetnan vientilt varten.
‘l’iirkei mniit onat vien ittmottee t
ovat kala, suola ja puuvilla.

!ill!IStiliiiiii(’ii

/ /t’lsiiit,’tii

s(itaiimuIaim Oil Shiji (illil

I’ititllii olen saanut pal jon h’yö—
dylliSta kokemuksta ja tieton.
()len seurannu mnielenk un nolla
satarnan ne edeHeen keintti[niistt
ia byrokratan karsinhisra. Qina
satanalaitoksenime yrittiti par—
hail) aan keh ittiiä tekn isiit val—
niuksiaan ja tiirkein kehityssek—
tori on henki)ds’dn koulutus, jota
ilman teknisistt uudistuksista ci
ole hyutyi.
Kumi kysvn Al ilta pako’lisen
“kuinka olet mum ten vih tynyt
Suonien kynissLt kevLiiixsi’’—
kysytnyksen v iittaa hin nauiah—
taen oleskelunan lyhyy!een ja
tyiin ja velv.I] istiu ksieri niii—
riiin: I lelsirmkiir tLltustulninen on
1j(tttuut liihinnii satainaan. .Ia
rnila pohjoisi n beveyspi reihn—
iTie tu lee: y
ir niiiiriiinen villapaima
1
on oliul tarpeen.
—

1050— ja 60-luvuilla .Jcrnenin
satanussa ku!.ki sunria tankkiiai—
VOja, ja iiikenne palveli koko
nieiiiiniata. (kjyn iunnaflnou—
sun myötii naapurimaat rakensi—
vat suuria, moderneja satanhia ja
JCn1CIIT1 osuus lukenteest: vii—
heni. Toisaab.a ennen kansallis—
taniista 60—luvur lopull a sam—
nma palvelivat ennen kaikkea
hrittiliiisiit siirtokuntia, nyt ne
tukevat seiveminin rnaan koko
talouclellista kehitysii.
—
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