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SS. 50-51
Ryhmän häirintätoiminta ja pakkoauttaminen keskittyi ilmeisesti
sellaisiin perheisiin, joissa on ulkomaalainen vaimo. Siksi Ryökäle oli
ollut niin kiinnostunut meistä alusta asti. Ulkomaalaiset vaimot,
erityisesti kaukaisemmista Euroopan maista ja kehitysmaista kotoisin olevat, ovat kaiketi helppoja asiakkaita ainakin verrattuna tavallisiin suomalaisiin naisiin, joilla on ilmeisesti muutakin tekemistä
kuin käydä aktivistien kokouksissa. Ulkomaisten naisten "alikehittyneitä" perhekeskeisiä perusarvoja näköjään murennetaan suunnitelmallisesti ja heille tuputetaan kaamoksen yhteiskunnan kaikkivaltaa.
Saakeli, kyllä Suomeen mahtuu kaikenlaisia tyyppejä! Kuinka monta
perhettä on tällä tavoin hajotettu jo ennen meitä? Sain jotain hajua
asian laajuudesta, kun minulla oli tilaisuus keskustella erään virkamiehen kanssa yksityisesti.
- Onko meidän perheemme erikoistapaus?
- Ei missään tapauksessa. Näitä tapauksia on paljon. Naisaktivistiryhmien sekaantuminen kansainvälisten perheiden asioihin muodostaa yleisen ja koko ajan pahenevan ongelman.
- No eivätkö viranomaiset voi puuttua asioihin ja suojella perheitä?
- Sekaantumista vastaan on vaikea taistella johtuen ryhmien suorista
vaikutuskanavista korkeisiin päättäjiin ...
- Mitä? Siis todellinen miesvihaajien mafia!
- No, te sanoitte niin, en minä.
- Eikö laki kiellä tuollaisen toiminnan?
- Suomen lainsäädäntö on siinä mielessä ainutlaatuinen, että se antaa
yhteiskunnalle ainutlaatuisen suuren vallan ja tekee perheistä usein
suojattomia ulkopuolisia vastaan. Meillähän on jopa tarkkoja säädöksiä siitä, millä tavalla omaa lastaan voi koskettaa.
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- Ja poliisi kolkuttelee ovella.
- Niin, kotikaan ei enää viime vuosina ole ollut rauhoitettua aluetta.
- Viimeinen naula perheiden ruumisarkkuun. Ja jos perheet eivät
tottele ulkopuolisia pakkoauttajia ja heitä myötäileviä poliiseja, niin
kumipamput hakevat siinä tapauksessa lapset pois kotoa.
- Niin, Suomessa voi todella noinkin käydä. Ja byrokratian sisäpuolelta voin kokemuksesta kertoa teille, että jos joku virkamies uskaltaa
nousta naisryhmiä vastaan, hän saa heti sovinistin, rasistin, fasistin
ym. leimat.
- Voihan vi....
- Tässä teidän tapauksessanne on lisäksi kyseessä ulkomaalainen
vaimo.
- No mitä se vaikuttaa asiaan?
- Melkoisesti. Katsokaas, ulkomaalaisia meillä muka sorretaan yleisen propagandan mukaan, mutta käytäntö on ihan muuta. Ulkomaalainen saa näissä riitatapauksissa parempaa kohtelua kuin suomalainen, jotta häntä ei sorrettaisi.
- Ja yhteiskunta maksaa.
- Näin yleensä on. Kaikki virkamiehet pelkäävät etteivät vaan joudu
epäillyksi ulkomaalaisen sorrosta. Minäkään en voi työssäni toimia
lain mukaan ja karkottaa ulkomaalaisia väärintekijöitä, koska saisin
varmaan heti potkut ns. poliittisesti korrekteilta tahoilta. Minua suoraan sanoen ottaa päähän se etten saa tehdä työtäni.
- No olen kyllä itsekin aavistellut jotain tuollaista ... siis naiset ja ulkomaalaiset ovat vahvoilla.
- Kyllä. Valitettavasti teidän tapauksessanne vastassa on pahin mahdollinen poliittinen yhdistelmä.
- Ei siis hyvältä näytä. Kiitos muuten teille harvinaisen rehellisestä
asenteesta.
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SIVUT 198-199
- Okei, tuo riittää lapsen osalta. Sitten haluan sen kotiosoitteen.
- En voi antaa sitä.
- Olisi helpompaa, jos kertoisitte sen. Kuten itsekin varmaan Manilassa asuvana tiedätte, voin palkata paikallisen kaverin peräänne, ja
osoite selviää vuorokaudessa. En haluaisi ryhtyä sellaiseen, koska
haluan säästää valtion rahoja.
- Minä en kotiosoitettani anna, tehkää te mitä haluatte.
Mr Ruson jalo säästöpolitiikka vaikutti härskiltä valehtelulta mieheltä, joka sentään oli korkeassa asemassa koneistossa, joka oli jo
varmasti haaskannut satoja tuhansia markkoja takaa-ajoomme. Tiesin myös, että varjostamiseni ei olisi aivan niin yksinkertaista, sillä
turvatoimet kulkureittieni osalta oli suunniteltu eliminoimaan mahdolliset kyttääjät.
- Minullakin olisi yksi kysymys, herra suurlähettiläs.
- Olkaa hyvä.
- Haluaisin tietää niiden suomalaisten virkamiesten nimet, jotka ovat
häirinneet tai yrittäneet häiritä perhettämme asuessamme Filippiineillä.
- Minä en anna mitään nimiä. Minä itse vastaan lähetystön toimista,
ja muista mahdollisista häiritsijöistä en tiedä mitään.
Mr Ruso antoi pyytämieni nimien sijaan pari varomatonta lausuntoa
lapsipsykologian alalta. Rajuin lausuma tuli silloin kun suurlähettiläs ilmoitti, että lapsesta tulee "dorka", jos ei tapaa äitiään. Hän kuitenkin perääntyi tästä omatekoisesta teesistään, kun olin huomauttanut, että maailmassa taitaa moni lapsi elää jopa ilman molempia
vanhempiaan.
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- Niin, herra Jussila, minulla on jonkin verran kokemusta tällaisista
tilanteista. Ne johtavat helposti siihen, että lasta kaappaillaan vuorotellen useaan kertaan. Suosittelen, että ratkaisette asian neuvottelemalla vaimonne kanssa.
- Kuulkaahan nyt herra suurlähettiläs, minä olen tässä jo kymmenen
kuukautta ollut se joka neuvottelee ja tekee ehdotuksia. Vaimoni on
aktivistiryhmän manipuloima ja pysyy heidän neuvostaan härkäpäisesti omissa kohtuuttomissa vaatimuksissaan ja lisäksi panee kaikenlaisia ulkopuolisia perääni, esimerkiksi teidät. Neuvottelisin
kuitenkin vaimoni kanssa vielä enemmän, jos teidänlaisenne tyypit
jättäisivät minut rauhaan. Joten älkää te minua neuvoko neuvottelemaan. Lopettakaa minun vainoamiseni, niin sitä nopeammin neuvottelut etenevät.
Käsittelimme erilaisia mahdollisuuksia tilanteen ratkaisemiseksi. Mr
Ruson esittämän parin option lisäksi minä otin esille vielä yhtenä
vaihtoehtona turvapaikan hakemisen Filippiineillä. Hermostuneisuus palasi pulleille kasvoille.
- Ei, ei, ei sellainen ole mahdollista.
- Kyllä se on mahdollista. Olen jo keskustellut asiasta paikallisen juristin kanssa. Hänen mukaansa on aivan mahdollista hakea Filippiineiltä turvapaikkaa moraalisin perustein.
Mr Ruso hiljeni hetkeksi. Pokerinaama Rey katseli toisesta nojatuolista, mitä nyt tapahtuu.
Vaikutti lapselliselta ja samalla irvokkaalta, kun minua häirinnyt ja
uhkaillut mies vakuutteli, että lähetystö toivoo asian sopimista minun ja vaimoni kesken eikä sekaannu sen enempää asiaan. Kolme
kertaa pyysin Mr Rusoa soittamaan ja ilmoittamaan myös esimie-
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