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Somalian konfliktien taustaa 
itsenäistymisen jälkeisenä aikana

1960 Britannian ja Italian Somalimaat yhdistyvät itsenäiseksi Somalian tasavallaksi
1963-4 Rajakiistoja Kenian ja Etiopian kanssa
1969 Vallankaappaus, Mohamed Siad Barre nousee presidentiksi
1970 Somaliasta sosialistinen tasavalta, laaja kansallistamisohjelma
1974-5 Somalia liittyy Arabiliittoon, kuivuuskausiia, nälänhätä
1977 Somalia valtaa Ogadenin alueen Etiopiassa
1978 Somalijoukot ajetaan Etiopiasta Kuuban ja Neuvostoliiton tuella
1981 Barren hallintoa vastustava oppositio alkaa voimistua
1988 Rauhanneuvottelut Etiopian kanssa, sisällissota alkaa pohjoisesta
1990 Sisällissota ylettyy Mogadishuun, ulkomaiset kehitysyhteistyöhankkeet ja niiden 

työntekijät evakuoidaan, pakolaisvirrat suuntautuvat naapurimaihin ja kauemmas
1991 Barre lähtee maanpakoon; Somalimaa julistautuu itsenäiseksi
1992 Sisällissodan ja kuivuuden aiheuttama nälänhätä suuressa osassa maata, USA ja YK 

aloittavat operaation ’Restore Hope” 
1995 YK:n rauhanturvaajat poistuvat maasta epäonnistuttuaan tehtävissään. Somalia jää 

vaille keskushallintoa ja turvattomaksi.
1998 Puntinmaan alue koillisessa Somaliassa julistautuu autonomiseksi
2000 Klaanijohtajien kokous Artassa muodostaa uuden hallituksen. Presidentiksi valittiin 

Abdulkassim Salat Hassan.
2001 Etiopian tukemana osa sotapäälliköistä asettuu hallitusta vastaan.  Somalimaassa 

kansanäänestys tukee itsenäistymistä.
2002 Sotapäälliköt ja väliaikainen hallitus solmivat aselevon ja aloitetaan uudet rauhan-

neuvottelut.
2003 Rauhanneuvottelut ajautuvat kriisiin. Uudet neuvottelut käynnistetään Keniassa ja 

heinäkussa somalijohtajat sopivat liittohallituksen ja parlamentin perustamisesta; 
Somalimaassa   Dahir Riyale Kahin voittaa niukasti presidentinvaaleissa.

2004 Läpimurto rauhanneuvotteluissa: sotapäälliköt, klaanijohtajat ja poliitikot sopivat 
väliaikaisesta peruskirjasta ja parlamentin kokoonpanosta. Parlamentti valitsee 
presidentiksi Abdullahi Yusufin. Pääministerin Ali Gedin kokoaa hallituksen. 

2005 Presidentti, hallitus ja parlamentti kotiutetaan Nairobista. Keskushallinto sijoittuu 
Jowhariin. Somalimaassa parlamenttivaalit.

2006 Parlamentti kokoontuu ensimmäiseen Somalian istuntoonsa Baidoaan, minne myös 
hallitus siirtyy. Kuivuus aiheuttaa uusia pakolaisvirtoja.  Shariatuomioistuinten 
liiton (Union of Islamic Courts, ’islamistien’) joukot valtaavat alaa Mogadishussa 
ja muualla etelä-Somaliassa. Kesäkuusta alkaen tilanne rauhoittuu monin paikoin. 
Syyskuussa Sudanissa aloitetaan neuvottelut väliaikaisen hallinnon ja islamistien 
kesken. Marraskuussa rankkasateita seuranneet tulvat aiheuttavat tuhoa Keniassa ja 
Somaliassa. YK:n turvallisuusneuvosto päättää lähettää Somaliaan 8 000 rauhan-
turvaajaa. Joulukuun lopulla väliaikaisen hallinnon joukot Etiopian maa- ja ilma-
voimien tukemana valtaavat Mogadishun ja UIC:n joukot hajoavat.

2007 Tammikuussa hallitus julistaa vastarinnan takia maahan poikkeustilan. Maan 
sisäinen pakolaisuus lisääntyy ja Kenia sulkee rajansa. Avustusjärjestöjen toiminta-
edellytykset heikkenevät. Maaliskuun alussa ensimmäiset rauhanturvaajat saapuva 
keskelle kiivaita taisteluja. Ruokaturva heikkenee. Maaliskuun lopulta alkaen kapi-
nallisten ja hallituksen välille syntyy taisteluja, joissa etiopialaisten aseylivoima 
aiheuttaa paljon hävitystä Mogadishussa ja ehkä tuhansia ihmisuhreja. Huhtikuun 
aikana lähes puoli miljoonaa asukasta siirtyy turvaan kaupungin ulkopuolelle ja 
syntyy vaikea humanitaarinen kriisi. Toukokuussa hallitus nimittää sotapäälliköitä 
vastuutehtäviin. Epävakaus jatkuu ja merialueilla tapahtuu uusia aluskaappauksia. 
Heinäkuussa käynnistyy rauhan- ja sovinnontekokonferenssi, joka päättyy lähes 
tuloksettomana. Aseelliset yhteenotot jatkuvat  ja kiihtyvät ja lisää väkeä pakenee 
pääkaupungista. Lokakuussa pääministeri Ali Gedi eroo hävittyään valtataistelussa 
presidenttiä vastaan. Hallitus ahdistelee mediaa. Marraskuun alkaessa arvioidaan 
Somalissa yli miljoonan ajautuneen pakomatkalle. Uudeksi pääministeriksi nimite-
tään Nur Hassan Hussein, Somalian punainen puolikuu –järjestön pääsihteeri.
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Life is sweet when it holds out hope;
It has dignity when it has control of events
Faarax M J Cawl

“A Sick man is advised by a hundred”

Montakohan neuvojaa sairaalla maalla mahtaa 
olla? Somalia sairastaa paljon vakavampaa 
tautia kuin tuberkuloosi, josta kertovasta kirjasta 
kirjoitukseni otsikko on lainattu. Yli miljoona 
ihmistä on koditonna ja yhä useammat ihmiset 
lähtevät pakomatkalle. Osa pakenee maan 
sisällä ja osa pitkällekin ulkomaille. Sota jatkuu 
ja todellista rauhan tahtoa puuttuu. Aina on val-
miita ulkovaltoja tukemaan tai käymään sotaa 
Somaliassa. Hätkähdin lukiessani Peik Johansso-
nin artikkelia ’Mogadishusta ei mitään uutta’. Se 
tuntui jo ennen koetun toistolta ja sitähän se juuri 
onkin.

Maalle on valittu uudeksi pääministeriksi Nur 
Hassan Hussein, joka on entinen poliisi ja 
Somalian Punaisen Puolikuun organisaation 
johtajistoa. Hussein sanoi tekevänsä parhaansa 
vaikeassa tehtävässään. Miten, sitä jäämme nyt 
odottamaan.

Oma ensikosketukseni Somaliaan tapah-
tui 1981, kun menin Suomen Tuberkuloosin 
Vastustamisyhdistyksen lähettämänä työskentele-
mään Qoryooleyn pakolaisleirille. Leirillä elivät 
Etiopian ja Somalian välisen 1970-luvun sodan 
aikana Etiopiasta paenneet etniset somalit. Puoli 
miljoonaa ihmistä joutui pakenemaan perintei-
siltä mailtaan Ogadenista ja heitä oli asutettu 
leireille ympäri Somaliaa. 

Asuin Shalamboodissa somalien parissa ja työs-
kentelin pakolaisleirillä. Näin muodostui käsityk-
seni minun Somaliastani. Siinä Somaliassa oli 

helppo liikkua ja turvallista. Ihmiset ja heidän 
minulle varsin eksoottiset kamelinpaimenammat-
tikuntansa sekä banaanin ja greipin viljelynsä 
tulivat työmatkalla tutuksi Shabeelle-joen varrelta. 
Merkan ja Qoryooleyn kaupungeissa tutustuin 
kaupankäyntiin ja torielämään. Se Somalia oli 
kaunis punaisine dyyneineen, Intian valtameren 
aaltoineen ja viljavine maineen, jotka rajoittuivat 
karuun puoliaavikkoon. Pakolaistenkin olot olivat 
jokseenkin vakiintuneet, tosin kaukana itsenäi-
sestä elämästä. YK:n pakolaisjärjestö UNHCR 
tuki leirejä, joille oli järjestetty mm. terveydenhoi-
toa, koulutusta ja lukukampanjoita. 

Ajattelen, että ehkä minun Somaliani on jossain 
tallella, mutta surulliset kertomukset siitä, miten 
sairaalat ja koulut vallataan sotaväen käyttöön, 
eivät rohkaise uskomaan parasta. 

Mutta ehkä jossain maan kolkassa kaikki on 
toisin.

Lainaan tähän tuntemattoman somalinaisen työ-
laulun säkeet.

O weaving reeds, may you never be poverty stricken
May you never be taken for sale in the market
May none be ignorant of your maker
May no unworthy man ever tread on you

Kiitän KOOR lehden lukijoita ja tukijoita ja toivo-
tan kaikille rauhan ajatuksia

Inari Virmakoski
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The United Nations Security Council has 
formidable powers of arrest and detention, 
without court orders, if they wish to invoke 
them. Somalia broke all records in 1993 
when the Security Council, for the first time 
ever, invoked the strongest sanctions that 
they could possibly impose on any nation or 
persons. It was known in diplomatic circles 
as Article 42 of Chapter VII of the United 
Nations Charter. 

The reason for imposing these Sanc-
tions under Security Council Resolution 814 
in 1993 was the brainchild of the United 
Nations Secretary-General Butros Butros-
Ghali. The reason for sanctions was to 
help the United Nations with the arrest and 
detention (if not the execution) of General 
Mohamed Farah Aideed. He had become a 
fugitive in 1993 when his house in Mogad-
ishu and its surroundings had received 
three nights of intensive bombing from the 
air by American aircraft in retribution for 
the massacre earlier that year of Pakistani 
peacekeepers in Mogadishu. The General 
was said to have instigated the massacre. 
The bombing was designed to induce him to 
surrender. He did not. 

Article 42 of Chapter V11 of the Charter 
is a blanket imposition by soldiers who 
can carry out military actions as they 
wish without any guidance on the rules of 
engagement. These would normally have 
precluded arbitrary arrest and detention 
without trial, no right to habeas corpus; 
death and injury without official injury; 
the seizure of property and its destruction 
without compensation. In fact, any viola-
tion possible of human rights, including 
peace enforcement, not peacekeeping, for 
instance. The overall aim was to establish 
with armed personnel in Mogadishu and 
surrounding areas an undefined “secure 
environment”, whatever that meant, with-
out the consent of the local authorities. An 
infamous example of the exercise of these 
powers occurred on July 12, 1993. Three 
days earlier, the Special Representative in 
Mogadishu of the United Nations Secretary-
General, Admiral Jonathan Howe, learned 
that I was to introduce to the Admiral two 
noteable, bearded elders from a related 
clan close to the fugitive General Aideed. 
They were Sheikh Mohamed Iman and his 

brother. They were accompanied by General 
Aideed’s ”stand in” who had flown in from 
Cairo, Mr. Abdikassim Salad Hassan. They 
wished to explain to Howe that they were in 
the last lap of collective discussions on how 
best their large respective clans could estab-
lish a renewal of dialogue with the United 
Nations. They were meeting they said in 
Qaibdiid’s two-storey mansion, 70 metres 
from Abdikassim’s house. 

On the morning of July 12, I was having 
breakfast in Shamu’s Guesthouse, together 
with my friend Jimmy Shanor, when we 
saw a spotter aircraft circling above us. It 
was flying not far from Qaibdiid’s mansion. 
We learnt later that this was the overture 
to Operation Michigan. American military 
intelligence had been tipped off incorrectly 
that Aided was attending the meeting in 
Qaibdiid’s mansion. When the agent was 
satisfied that everyone was present, he 
walked out of the mansion conspicuously 
signaling to a communications helicopter 
above. Operation Michigan had begun. 

Helicopter gunships took off from the inter-
national airport with instructions to strike 
the building at three points: the conference 
hall on the second floor so that the roof 
would fall in on the delegates; the stairs 
leading from the conference hall to the 
ground level to block any escape; and the 
outside gate so that the marines, landing by 
helicopter, would have clear access to the 
building to shoot or capture anyone escap-
ing. 

The massacre went as planned. The 
burning roof fell in on top of the delegates. 
Some managed to crawl out of the rubble 
and jump to the ground. Most were killed 
some were captured. There were no armed 
Somalis inside or outside the building. 
Howe maintained that “fewer than twenty 
died”, the Red Cross said that 54 were 
killed; the Somalis said 73 were killed, list-
ing their names, including Sheikh Mohamed 
Iman and his brother, and my friend 
Dr.Abdirahman Hassan Elmi. An internal 
memoranda by the UN Justice Division 
leaked the following to the press: The attack 
“raised important legal and human rights 
issues” That was putting it very mildly. 

Huge angry crowds gathered on the 
approaches to the wreck of the building in 

fury at the carnage. A Somali with a video 
camera shot scenes of shattered limbs pro-
truding through the rubble on the second 
floor; the shots were bought by CNN but 
were too horrible to be shown in public. 
Journalists who ventured too near to the 
scene were caught up in the distraught 
crowd and were knifed or bludgeoned to 
death. 

Four hundred specialist Rangers were 
brought to Mogadishu with part of the Delta 
Force to capture Aideed. On October 3, 
they learned of a new military intelligence 
scoop that a meeting with Aideed present 
was to take place near the Olympic Hotel. 
Eighty Rangers and 12 Delta commanders 
set off in Black Hawk helicopters to land 
on the roof of the hotel. A black Hawk was 
brought down by the Somalis near the hotel. 
A second helicopter was hit and crashed 
south of the hotel. A third Black Hawk 
was winged, crashing near the New Port. 
Somalis from every direction poured onto 
the streets clasping their weapons and firing 
wildly. Some ten hours later a relief convoy 
got under way. They found 16 Rangers dead 
and 77 wounded, while Red Cross estimates 
of Somali dead were 200. 

Following appeals from the Presidents 
of Ethiopia and Eritrea, and the Prime Min-
ister of Italy, Aideed released American 
prisoners and declared a cease-fire. The 
United Nations Security Council Resolu-
tion 878 of November 18 effectively made 
Aideed a free man again. The Americans 
sensibly pulled their troops out of Somalia 
in March 1994. Article 42 of Chapter VII 
of the United Nations Charter was thus a 
total disaster from Qaibdiid’s mansion, the 
unspoken half of Black Hawk Down, to the 
Olympic Hotel, and many, many terrible 
incidents in between, 

John Drysdale

John Drysdale, a former British officer, diplomat 
and adviser for three prime ministers in post-inde-
pendence Somalia and to three successive UN 
special envoys to Somalia in 1992-1993. He has 
lived in Somalia and Somaliland for decades and 
has been a pioneer in introducing GIS and modern 
landsurveying. The article originally is published 
on www.awdalnews.com on Aug 15, 2006 and 
relates to Drysdale’s ‘Whatever happed to Somalia 
– A tale of tragic blunders, Haan 1994/2001.

The Unspoken Half of Black Hawk Down
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Viime aikojen tapahtumat Somaliassa ovat 
olleet surullista katsottavaa. Sen jälkeen 
kun väkijoukko pari viikkoa sitten pieksi 
kuolleiden etiopialaissotilaiden ruumiita 
Mogadishun kadulla, maata miehittävät 
etiopialaisjoukot hyökkäsivät voimalla 
islamistikapinallisten tukikohdiksi epäiltyjä 
alueita vastaan, sillä seurauksella että sadat 
tuhannet ihmiset ovat paenneet pääkaupun-
gin ulkopuolelle tai läheiseen Afgoin kau-
punkiin kyhätyille evakkoleireille.

Kaikkiaan lähes miljoonan somalialaisen 
uskotaan olevan evakossa maan rajojen 
sisällä.

Etiopian joukkojen tuella maassa periaat-
teessa vallassa oleva väliaikaishallitus ei 
nauti ihmisten luottamusta. Hallituksen 
ministereinä ovat samojen klaaniarmeijoi-
den päälliköt, jotka ovat 90-luvun alusta 
asti terrorisoineet maata ja jatkuvasti tais-
telleet keskenään lähinnä siitä, kuka saa 
milläkin seudulla rahastaa maahan saapu-
neita avustusjärjestöjä. Koko maan kattavat 
vapaat vaalit pidettiin Somaliassa viimeksi 
vuonna 1969.

Ulkomaiden tunnustamaa väliaikaishalli-
tusta pitävät kasassa nyt vain yhteiset tuki-
jat ja yhteinen vihollinen. Tuki tulee Etio-
piasta, sotaretken maksumiehenä olevan 
Yhdysvaltojen pyynnöstä ja aloitteesta. 
Vihollinen ovat islamistit, jotka onnistuivat 
viime vuonna rauhoittamaan koko Soma-
lian puoleksi vuodeksi, kunnes jouluaattona 
Etiopia hyökkäsi maahan panssarivaunuilla 
ja hävittäjäkoneilla ja palautti virallisen 
väliaikaishallituksen valtaan.

* * *

Uutiskuvat ja selostukset Mogadishusta 
muistuttavat hätkähdyttävästi tilannetta 
loppuvuodesta 1991, jolloin olin itse 
ensimmäistä kertaa Somaliassa.

Kuoppaisella tiellä matkalla lentokentältä 
kaupunkiin yhden suuremman hiekka-
dyynin huipulta avautui ihmeellinen näky. 
Keskelle erämaata oli rakennettu pieni kau-
punki bussivanhuksista, pahvinpaloista ja 
äkkiseltään löytyneistä risuista. Pahvikau-
punki oli Mogadishun klaaniarmeijoiden 
taisteluja paenneiden tuhansien ihmisten 
koti.

Mogadishu oli kolkko aavekaupunki. Shi-

bizin kaupunginosan italialaiset huvilat oli 
ammuttu tuusan nuuskaksi. Karanin torilla 
myytiin vuohenlihaa ja tupakkaa, ja vie-
reiseen asuintaloon oli improvisoitu sai-
raala. Entisessä ruokasalissa somalialaiset 
kirurgit poistivat kranaatinsirpaletta nuoren 
miehen säärestä.

Yhtenä iltana joimme teetä Punaisen Ristin 
radiomiehen Abdulkadirin kanssa. ”Kai-
kella on rajansa. Ihmiselämä on rajallinen. 
Tämän sotimisenkin täytyy joskus päättyä”, 
uusi ystäväni arveli.

Kuukausia myöhemmin sain Abdulkadi-
rilta kirjeen. Kenraali Aididin ja silloisen 
väliaikaishallituksen presidentin Ali Mahdi 
Mohamedin joukot olivat suostuneet tuli-
taukoon – kymmenenteen sodan puhkeami-
sen jälkeen. ”Olet varmasti kuullut uudesta 
tulitauosta”, Abdulkadir kirjoitti. ”Nyt 
luulen, että sota on ohi viikossa.”

Miten väärässä hän olikaan.

* * *

Mogadishun taisteluissa klaaniarmeijat 
väänsivät kättä siitä, kuka saisi maassa 
vallan pitkäaikaisen diktaattorin Mohamed 
Siad Barren kukistumisen jälkeen. Yhdys-
vallat oli aseistanut Siad Barren Somaliaa 
siitä lähtien kun Neuvostoliiton tukeman 
Mengistu Haile Mariamin joukot ottivat 
vallan naapurimaassa Etiopiassa ja surma-
sivat keisari Haile Selassien.

Siad Barren syrjäyttämisen aikaan Yhdys-
vallat kävi Persianlahden sotaa. Kun Moga-
dishun taistelut riehuivat hurjimmillaan, 
Neuvostoliitto oli lakannut olemasta.

Mogadishun klaaniarmeijoiden tapellessa 
keskenään Siad Barre yritti paluuta val-
taan. Sodan uusi käänne johti nälänhätään. 
Avustusjärjestöt Punaisen Ristin johdolla 
sopivat armeijoiden kanssa hätäavun toi-
mittamisesta avun tarpeessa oleville, ja 
muutamassa kuukaudessa nälkäkatastrofi 
voitettiin.

Yhdysvallat kuitenkin puhui isä-George 
Bushin äänellä ”uudesta maailmanjär-
jestyksestä” ja päätti lähettää Somaliaan 
28 000 sotilasta pakottamaan rauhaa ja 
turvaamaan ruokakuljetuksia. Loput me 
tiedämmekin, tv-kuvista tai valkokankaalta. 
Sen jälkeen kun yhdysvaltalaissotilaiden 
ruumiita raahattiin Mogadishun pölyisillä 

kaduilla, Somalia sai jäädä oman onnensa 
nojaan.

* * *

Kymmenen vuoden ajan Somalian klaanien 
ja aseellisten ryhmien välillä hierottiin 
sopua naapurimaiden pääkaupungeissa. 
Vuonna 2004 Nairobissa nimettiin lopulta 
14. väliaikaishallitus sisällissodan käynnis-
tymisen jälkeen.

Samaan aikaan Yhdysvaltojen tiedustelu-
palvelu CIA värväsi kaikessa hiljaisuudessa 
joukon Mogadishun pahamaineisimpia 
sotajohtajia sieppaamaan ja surmaamaan 
yhä enemmän vaikutusvaltaa saaneiden 
islamilaisten tuomioistuinten johtajia. Näitä 
kun epäiltiin yhteyksistä Al-Qaidaan.

Tarua tai totta, seurauksena oli viimevuoti-
nen kansannousu, jossa islamistit valtasivat 
lähes koko maan ja vanhan ystäväni Abdul-
kadirin ennustus sodan päättymisestä kävi 
vihdoin toteen.

Mutta juuri kun Somalia hetkeksi rauhoit-
tui, Yhdysvallat terrorisminvastaisen sodan 
nimissä masinoi Etiopian suurhyökkäyksen 
ja palautti entiset sotaherrat valtaan.

* * *

Syitä Somalian ahdinkoon ja sen pitkitty-
miseen voidaan aivan perustellusti etsiä 
klaanijärjestelmästä, paimentolaisten 
sotaisasta kulttuuritaustasta tai kiihtyvästä 
kilpailusta laidunmaista ja muutenkin rajal-
lisista luonnonvaroista. Selitykset jäävät 
silti ontoiksi, jos ei ulkomaiden osalli-
suutta ongelmien pönkittämisessä lasketa 
mukaan.

Kukaan ei varmasti tiedä, millä keinoilla 
ja millä aikataululla Somaliassa päästään 
jonkinlaiseen kestävään rauhaan. Aivan 
ensimmäiseksi Etiopian pitäisi kuitenkin 
vetää joukkonsa pois maasta.

Mutta jotta tämä toteutuisi, Etiopian pää-
ministerin Meles Zenawin täytyy ensiksi 
pyytää lupaa Washingtonista.

Peik Johansson
Kirjoitus on julkaistu aiemmin Kansan 
Uutisten Viikkolehdessä (23.11.2007).

Mogadishusta ei mitään uutta
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Kun kaksi vuotta sitten tapasin työmatkal-
lani Jubassa, Etelä-Sudanin pääkaupun-
gissa maan presidentin Salva Kiirin, hän 
kuvaili toiveikkaasti Sudanin tulevaisuutta. 
Myönteinen visio perustui tuolloin Sudanin 
hallituksen ja Etelä-Sudanin SPLM-vapau-
tusliikkeen tuoreeseen rauhansopimuk-
seen. Sopimuksella päätettiin 30 vuotta 
jatkunut sisällissota ja luvattiin kapinoi-
neelle etelälle hallintovaltaa ja öljytuloja.

Sen jälkeen Sudanista on tullut vain 
huonoja uutisia. Darfurin selkkauksesta on 
kasvanut aikamme suurin humanitaarinen 
katastrofi. Pohjoisen ja etelän välinen 
rauhansopimus on jäänyt paljolti toteut-
tamatta pohjoisen haluttomuuden vuoksi. 
Etelää edustavien SPLM-ministereiden 
mitta täyttyi lokakuussa. He lähtivät halli-
tuksesta ja pääkaupungista etelään poh-
timaan toisenlaisia keinoja etelän väen 
puolustamiseksi. Näin ajauduttiin taas 
vakavaan hallituskriisiin.

Tällaisessa tilanteessa yritettiin lokakuun 
lopulla jälleen kerran ratkoa Darfurin 
pahenevaa selkkausta, nyt Libyan Sirtessä, 
mutta sielläkin laihoin tuloksin. Sirten neu-
votteluihin eivät saapuneet kaikki keskeiset 
kapinallisten johtajat, vaikka Pekka Haa-
vistokin alan taitajana heitä sinne pyyteli. 
Muutamat militapäälliköt antoivat vaan 
aseiden puhua Darfurin taistelukentillä, 
jotta heillä olisi paremmat asemat maas-
tossa ja neuvottelupöydissä myöhemmin.

Tällainen tilanne Darfurissa sopii hyvin 
Sudanin arabijohdolle Khartumissa. Kun 
kapinoiva vastapuoli on eripuraista ja 
hajallaan, sitä ei tarvitse edes vakavis-
saan kuunnella Sirtessä eikä Khartumissa. 
Vielä parempaa, että Darfurin militiat 
taistelevat maastossa keskenään ja kulut-
tavat näin voimiaan, ajatellaan pääkau-
pungissa.

Hallituksen vastaus Darfurin kapinallisten 
väkivaltaiselle toiminnalle onkin edelleen 
janjaweed-ratsumiesten tukeminen ja 
varustaminen hävittämään kapinallisten 
tukialueita, etelän asukkaiden kyliä ja 
kaupunkeja. Niistä on paennut jo yli kaksi 
miljoonaa tummaa sudanilaista lohdutto-
mille leireille autiomaahan, myös naapuri-
maiden puolelle.

Yhteen naapurimaahan, Tsadiin 

on lähdössä myös joukko suomalaisia 
rauhanturvaajia suojelemaan ja huolta-
maan pakolaisia. Huonoa onnea tämän 
EU-hankkeen valmisteluissa on nyt sekin, 
että tökerösti toiminut ranskalainen kan-
salaisjärjestö yritti lentokuljettaa yli sata 
”Darfurin orpolasta” Ranskaan adoptio-
lapsia toivoneille perheille rahakorvausta 
vastaan. Yritys epäonnistui ja nyt Tsadin 
valtiojohto vihoittelee lapsiselkkauksesta 
koko Euroopan unionille.

On toistuvasti kysytty, miksi kansainvä-
linen yhteisö on niin hidas ja vaisu Darfu-
rin valtavan kriisin käsittelyssä. Vastaukset 
ovat vaihtelevia, syitä on monia.

Yhtenä syynä Darfurin katastrofin pitkitty-
miseen on jo se, ettei juuri kukaan ulkopuo-
linen tunne riittävästi alueen kapinallisia 
eikä heidän luomaansa sekavaa tilannetta. 
Niin kauan kuin yksikin militia siellä jatkaa 
väkivaltaista toimintaansa hallituksen koh-
teita ja edustajia vastaan, rauhaa sinne ei 
saada. Siitä pitää Khartumin kivikova hal-
litus huolen.

Sudanin arabijohto onkin kuin kovaa 
kiveä, pinnalta teflonia. Kansainvälisen 
yhteisön painostuksella ei ole pystytty 
mainittavasti vaikuttamaan sen toimintaan. 
Se tietää, että sillä on maailmalla myös 
tukijoita. Niistä merkittävin on Kiinan 
valtiojohto, joka on Sudanin öljyteollisuu-
dessa merkittävin kumppani ja ostoasi-
akas. Kiina suojelee Sudanin hallitusta 
YKssa asti.

Sudanin etelä- ja lounaisosissa maan 
uumenissa lienee suuria öljyvarantoja. 
Niitä ja muita luonnonvaroja noilla alu-
eilla tavoittelevat myös Darfurin kapinal-
liset ja etelän SPLM-hallinto. Taistelu hal-
lintovallasta ja luonnonvaroista jatkunee 
Sudanissa vielä pitkään.

Lähetysneuvos Vesa Jaakolan
 kolumni, formin.fi 15.11.2007

Sudan tuottaa öljyä ja selkkauksia

OXFAM, IANSA ja Saferworld julkaisivat 
lokakuussa raportin, jonka mukaan 
Afrikan sodat ja konfliktit ovat tulleet 
maksamaan lähes 300 miljardia dollaria 
vuosien 1990 ja 2005 välisenä aikana.

Tutkimuksessa selvitettiin ensimmäisen 
kerran sotien ja selkkausten todellisia 
kustannuksia niiden koettelemien 
valtioiden kehitykselle. Tutkittuna 
ajanjaksona tämä koski 23 Afrikan 
maata, joille sodat maksoivat keskimäärin 
18 miljardia dollaria vuodessa. 

Aseellisissa selkkauksissa käytetyin 
on Kalasnikov-mallinen rynnäkkökivääri, 
jotka ammuksineen ovat lähes kokonaan 
tuontitavaraa. Tekijät toteavatkin, että 
kansainvälisen aseidenvientisopimuksen 
aikaansaaminen ja tehokas valvonta ovat 
keskeisiä tulevaisuuden suojelutavoitteita.

Raportin esipuheen kirjoittanut 
Liberian presidentti Ellen Johnson Sirleaf 
toteaakin, että kaiken inhimillisen 
kärsimyksen unohtaenkin selkkauksiin on 
käytetty rahat, joilla olisi voitu ratkaista 
hivin ja aidsin aiheuttamat ongelmat, 
turvata vesihuolto ja ehkäistä ja hoitaa 
tuberkuloosia ja malariaa. Rahoilla olisi 
voitu rakentaa tuhansia sairaaloita, 
kouluja ja maanteitä ja näin auttaa 
eteenpäin ihmisiä kehityksen tiellä. Sirleaf 
toteaakin, että konfliktien aiheuttamien 
kauhujen lisäksi on hukattu mahdollisuus 
ehkäistä köyhtymistä.

Raportissa laskettiin sodan vaikutusta 
talouskasvuun ja todetaan, että esimerkiksi 
Guinea-Bissaun sisällissota 1989–99 
laski kansantuloa 10 prosentilla, kun 
todennäköinen kasvu ilman sotaa 
olisi ollut viisi prosenttia. Sisällissodan 
raunioilla edelleen kamppaileva Somalia 
ei taas edes päässyt tutkimuksen piirin.

AP–HS-Koor
Oxfam Briefing Paper 107 ‘Africa’s miss-
ing billions: International arms flows and 
the cost of conflict’ 
www.oxfam.org

Minne miljardit?
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Äskettäin julkistettiin eräiden kansalais-
järjestöjen laatima tärkeä tutkimus, joka 
kertoo armottomilla luvuilla, kuinka 
pahasti sodat vaikeuttavat Afrikan 
köyhyydenvastaista kamppailua. Raportin 
mukaan vuosina 1990-2005 tuhlattiin 
erilaisissa selkkauksissa sotimiseen 
enemmän rahaa kuin mantereen valtiot 
saivat tuona aikana kehitysapua. 

Tämäntapaisten tutkimusten tekeminen 
on tietenkin vaikeaa, koska sotien ja 
muiden vitsausten hintaa on mahdoton 
laskea täsmällisesti. Kehitysapujärjestöjen 
suorittama arviointi on kuitenkin tärkeä 
ja suuntaa antava selvitys tilanteesta. 
Raportissa korostetaan kaikenlaisen 
kehitysavun vaikeutta - olkoonkin, että 
sen lukuja voidaan varmaan myös 
kyseenalaistaa. 

Sodat vaikuttavat yhteiskunnan kaikkiin 
toimintoihin. Vaikutukset näkyvät vuosi-
kymmeniä tai vuosisatoja; ne laskevat 
kansalaisjärjestöjen raportin mukaan 
kansantuotetta 15 prosentilla. Taistelut 
myös hajottavat perusrakenteita, 
heikentävät investointeja ja talouden 
suorituskykyä sekä lisäävät työttömyyttä, 
inflaatiota ja velkoja. Myös sairaudet 
lisääntyvät. Luettelo on pitkä, koska 
monet Afrikan sodat ovat poikkeuksellisen 
raakoja. Erityisesti naiset ja lapset 
kärsivät. Naisiin kohdistuva sukupuolinen 
väkivalta on raportin mukaan hyvin 
yleinen ilmiö monissa sotaakäyvissä 
Afrikan maissa. 

Raportissa todetaan, että sotaa-
käyvissä maissa lapsikuolleisuus on 50 
prosenttia suurempi kuin maissa, joissa 
vallitsee rauha; aliravitsemuksesta kärsiviä 
niissä on noin 15 prosenttia enemmän. 

Afrikan manner on edelleen vaikein alue 
köyhyyden torjunnan kannalta, vaikka 
syvää kurjuutta esiintyy toki muuallakin. 
Monet Afrikan tuntijat painottavat, että 
läntisten tiedostusvälineiden antama 
kuva Afrikasta on liian kielteinen. 
Syytös pitää osaksi paikkansa, sillä 
suurella Afrikan mantereella on nähty 
myös menestystarinoita. Silti on tärkeää 
nostaa kissa pöydälle - muuten ei sotien 
vaikutuksiin kiinnitetä riittävästi huomiota. 

Sotien vaikutusten arviointi suuntaa 
valokeilan vastuuseen, joka kuuluu 

afrikkalaisille johtajille. Imperialismi ja 
kolonialismi ovat kiistatta ongelmien 
tärkeitä perussyitä, koska ne mursivat 
mantereen luonnollisen kehityksen ja 
rakenteet. Niiden lisäksi on kuitenkin 
puhuttava selkokieltä myös paikallisten 
johtajien toimista. 

Kehitysapujärjestöjen luvut ovat 
kylmäävää luettavaa. Niiden mukaan 
kyseisenä ajanjaksona Afrikan yhtenäi-
syysjärjestön 53 jäsenvaltiosta 23 joutui 
kärsimään sodan tuhoista. Lukuja voi 
lukea myös toiveikkaasti, sillä enemmistö 
eli 30 maata ei ole listalla. Yksi ongelman 
ulottuvuuksista on se, että monet näistä 
rauhassa eläneistä maista eivät ole 
päässeet osallisiksi riittävän hyvästä 
kehityksestä. 

Järjestöt laskevat, että sodat söivät 300 
miljardia Yhdysvaltain dollaria Afrikan 
mailta, joilla olisi runsaasti muitakin 
rahareikiä. Summa on tähtitieteellinen, 
ja sillä olisi saatu paljon hyvää aikaa. 
Esimerkiksi mantereen toisen vitsauksen, 
hiv/aidsin, vastaisessa taistelussa on 
mahdollisuus saavuttaa merkittäviä 
voittoja, jos ja kun asenteet saadaan 
oikeiksi ja toimintaan löydetään riittävästi 
varoja. Sama koskee köyhyydenvastaista 
taistelua, joka on keskeinen tehtävä 
edistyksen takaamisessa. Esimerkiksi 
tyttöjen eli tulevien äitien koulutus 
on ensiarvoinen ase taistelussa 
takapajuisuutta vastaan. 

Raportin mukaan sotien hinta on suunnil-
leen samansuuruinen kuin summa, joka 
tarvittaisiin tehokkaaseen kamppailuun 
hiv/aidsia vastaan tai koulutukseen, 
puhtaan veden varmistamiseen sekä 
tuberkuloosin ja malarian voittamiseen. 

Vastuu sodan aiheuttamista ongelmista 
kuuluu suurelta osalta Afrikan omille 
johtajille, mutta rikkaat maat eivät voi 
pestä käsiään. Liian monissa tapauksissa 
sotimisen takaa löytyy kamppailu 
luonnonvaroista, olivatpa ne timantteja, 
öljykenttiä tai muuta. Kauhistuttavin 
esimerkki on läntisen Euroopan kokoinen 
Kongon kansantavalta, jonka sodissa 
on kuollut - varmistamattomien arvioiden 
mukaan - jopa neljä miljoonaa ihmistä. 
Katastrofia onkin oikeutetusti nimitetty 
Afrikan maailmansodaksi. 

Rikkaiden maiden lisäsynti on 
haluttomuus puuttua Darfurin tapaisten 
kriisien vaikeaan ratkaisemiseen. Hyvin 
tuomittavaa on myös Kiinan toiminta, 
sillä se suojelee öljynjanossaan Sudanin 
hallitusta. 

Toinen suuri ongelma on aseiden 
yleisyys, joka on suurelta osalta jäänne 
rikkaiden maiden kylmästä sodasta. Itä 
ja länsi kamppailivat vaikutusvallasta ja 
syytivät Afrikkaan omille ystävilleen aseita. 
Miljoonia sen ajan rynnäkkökiväärejä 
on edelleen käytössä eri maissa. Aseiden 
myynti on tuottavaa liiketoimintaa 
teollistuneen maailman yrityksille ja 
valtioille. 

Kansainväliset pyrkimykset asekaupan 
hillitsemiseksi eivät ole tuottaneet 
riittävästi tuloksia. Raportti on ajoitettu 
antamaan potkua kokoontumassa olevalle 
kansainväliselle YK-konferenssille, joka 
tähtää pienaseiden rajoittamiseen. 

Suomen sisäinen kiistely 
kehityspolitiikan suunnasta vaikuttaa 
näiden järkyttävien lukujen rinnalla 
kuhinalta kaukaisella muurahaispesällä. 
Epämiellyttävä totuus on se, ettei sotien 
estämiseen kehitysavulla ole löydetty 
riittävän tehokasta viisasten kiveä sen 
paremmin meillä kuin muuallakaan. 

YK:n keskeiseksi tehtäväksi julistama 
köyhyyden poistaminen on vaikea 
mutta ajan oloon ainoa tehokas tie. 
Sen toteutuksessa saattaisi paras 
keino olla Kirkon ulkomaanavun ja 
muiden keveillä byrokratioilla toimivien 
kansalaisjärjestöjen ruohonjuurityön 
tehokas tukeminen. 

Helsingin Sanomat 16.10.2007 
okivinen@kolumbus.fi

Olli Kivinen

SODAT SYÖVÄT AFRIKKAA
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 The international community must 
act urgently to prevent Ethiopia and 
Eritrea from resuming their war and 
potentially throwing the entire Horn of 
Africa into new turmoil.

Ethiopia and Eritrea: Stopping the 
Slide to War, the latest briefing from 
the International Crisis Group, warns 
of the real risk of renewed conflict 
and calls on the international com-
munity to move fast to stop it. The 
UN Security Council and the U.S. in 
particular must give both sides the 
clearest message that no destabilising 
unilateral action will be tolerated, and 
that the parties must comply with their 
obligations under international law, 
disengage on the ground and restore 
the demilitarised Temporary Security 
Zone (TSZ). 

“The military build-up on both sides 
has reached alarming proportions, 
and war could break out again within 
weeks,” says Gareth Evans, Crisis 
Group President. “There will be no 
easy military solution if that happens: 
we are looking at a protracted conflict 
on Eritrean soil, destabilisation of 
Ethiopia and a horrible new humani-
tarian crisis”.

Both sides had agreed in Algiers in 
2000 to submit their border dispute 
to the Boundary Commission and 
accept its decision as final and bind-
ing. However, since its ruling in April 
2002, Ethiopia has blocked physical 
demarcation of the border; Eritrea, 
with legal right on its side, then alien-
ated many of its supporters by block-
ing the work of the UN peacekeepers. 
The issue will come to a decisive head 
– with a real risk of fighting break-
ing out – at the end of November, 
when the Boundary Commission has 
indicated it will close down unless it is 
allowed to proceed to demarcation.

The UN Security Council and the U.S. 
must urgently make it clear to both 
sides that no use of force will be toler-
ated and that a party that resorts to it 
will be held accountable. Specifically, 
the U.S. should send a firm message 
to Ethiopia, that it will take diplomatic 
and economic measures against it if 
it attacks Eritrea. The Security Council 
should pass a resolution reiterating its 
support for the Boundary Commission 
decision and requesting it to remain 
beyond the end of November. 

The UN should also stress the require-
ments on Ethiopia to accept the 
Boundary Commission ruling and on 
Eritrea to withdraw its army from the 
TSZ. Members of the Security Council 
and other key international players 
should discuss economic incentives 
and disincentives that would likely be 
required to obtain cooperation in de-
escalating the situation on the ground 
and implementing the Commission 
decision.

“In the next weeks, urgent outside 
assistance is needed to ensure that the 
shooting does not resume,” says Don 
Steinberg, Crisis Group Vice President 
for Multilateral Affairs. “International 
indifference or mistaken confidence 
could cost the people of the Horn of 
Africa dearly and lead to a new pro-
tracted conflict in the region”. 

International Crisis Group
Nairobi/New York/Brussels,
5 November 2007 
www.crisisgroup.org/

Ethiopia and Eritrea

Stopping the Slide to War
Ogaden refugees recount 
horrors of conflict

DADAAB, Kenya, Nov 19 (Reuters) - It 
was after the second beating by Ethiopian 
soldiers that Abdi Bashi Jama says he 
decided to head for the border. 

But though separated from family, far 
from his home village in Ethiopia’s eastern 
Ogaden region, and a refugee rather 
than a shop-owner now, Jama considers 
himself lucky. 

“The last time they attacked the vil-
lage, they collected many men and took 
them away,” he said, pausing in the early 
afternoon heat of a refugee camp in north-
east Kenya. 

“Some guys were hung on trees, 
nooses round their necks until they died ... 
I saw it.” 

Similar harrowing testimony -- dis-
missed as rebel propaganda by the 
Ethiopian government -- was repeated 
by various Ogaden refugees who have 
trickled recently into different parts of 
Kenya’s massive Dadaab camps, home to 
170,000 refugees. 

In separate interviews, the Ogadenis 
claimed Ethiopian soldiers had been enter-
ing villages over-and-over again to kill, 
rape and burn in a campaign to flush out 
rebels of the Ogaden National Liberation 
Front (ONLF). 

Stories of shooting, hanging, beating 
and rape abound. 

“My village was attacked more than 
10 times. There is a great genocide going 
on. Why does the international community 
not intervene?” added Jama, standing 
among a crowd of refugees near their 
threadbare shelters of branches and plas-
tic. 

There is, in fact, growing international 
concern over the Ogaden crisis since the 
Ethiopian military this year launched an 
unprecedented offensive against the sepa-
ratist insurgents. 

That followed the separatist rebels’ 
most dramatic attack to date, on an oil-
field in April, that killed 74 people. 

Annoyed at the foreign pressure it 
has been feeling over Ogaden, Ethiopian 
government officials say tales of massive 
rights abuses by its soldiers are a smoke-
screen to hide atrocities by the rebels 
against the population. 

They say the ONLF is a terrorist group 
backed by Ethiopia’s arch-enemy Eritrea 
and linked to Muslim extremists in Soma-
lia. 

Whatever the truth, the Ogaden crisis 
has become yet another factor -- adding 
to the Somalia conflict, and the Ethiopia-
Eritrea border dispute -- destabilising the 
Horn of Africa, one of the world’s poorest 
and most war-prone regions.

Andrew Cawthorne
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While the west agonises over 
Darfur, another humanitarian  and  
human rights disaster is brewing in 
the Horn of Africa

Sunday, August 05, 2007In June, the 
Ethiopian government launched a major 
military campaign in the Ogaden, a 
sparsely populated and remote region 
on Ethiopia’s border with Somalia. 
The counter insurgency operation was 
aimed at eliminating the Ogaden 
National Liberation Front (ONLF), a 
rebel group which has been fighting 
for years for self-determination for the 
Ogaden’s predominantly Somali popu-
lation.

In less than two months, Ethiopia’s 
military campaign has triggered a seri-
ous humanitarian crisis. Human Rights 
Watch has learned that dozens of civil-
ians have been killed in what appears 
to be a deliberate effort to mete out 
collective punishment against a civilian 
population suspected of sympathising 
with the rebels.Villages have been 
attacked, sacked and burnt. Livestock 
- the lynchpin of the region’s pastoralist 
economy - have been confiscated or 
destroyed. A partial trade blockade has 
been imposed on the region leading 
to serious food shortages. Relatives of 
suspected rebels have been taken hos-
tage. Thousands of civilians have been 
displaced, fleeing across the borders 
of Ethiopia into northern Kenya and 
Somaliland.

Last week, with little objection 
from the international community, the 
Ethiopian government expelled from the 
Ogaden the International Committee of 
the Red Cross, one of the few neutral 
observers of the crisis left in the region.

This is not Darfur. But the situation in 
Ogaden follows a familiar pattern of a 
counter insurgency operation in which 

government forces show little regard 
for the safety of the civilian population 
and commit serious abuses, including 
deliberate attacks on civilians, mass dis-
placement of populations and interfer-
ence with humanitarian assistance.

Unlike in Darfur, however, the state 
that is perpetrating abuses against its 
people in Ogaden is a key western 
ally and recipient of large amounts of 
western aid. Furthermore the crisis in 
Ogaden is linked to a military inter-
vention by Ethiopia in Somalia that 
has been justified in terms of counter 
terrorism and is firmly supported by the 
United States and other western donors.

Ethiopia has often justified military 
action in Somalia on grounds of coop-
eration between what it calls “terrorist” 
groups in Somalia and the rebellion in 
Ogaden. The ONLF certainly has strong 
ethnic and political links to Somali insur-
gents now fighting against the Ethiopian 
military presence in Somalia. It may 
have decided to escalate its rebellion 
in Ogaden in response to Ethiopia’s full-
scale military intervention in Somalia in 
December last year.

Now there are reliable reports that, 
as a result of Ethiopian military pres-
sure inside Somalia, Somali insurgents 
including members the militant Islam-
ist al-Shabaab have sought refuge in 
Ogaden where they could be regroup-
ing. Thus instead of containing and 
calming the situation in Somalia, the 
actions of Ethiopia’s forces there may 
well be exacerbating the conflict and 
regionalising it.

The emerging crisis in the Ogaden 
is indicative of an increasingly volatile 
political and military situation in the 
Horn of Africa. Predictably civilians 
are bearing the brunt of the crisis both 
in the Ogaden and in Somalia where 

hundreds of thousands have been dis-
placed by fighting since the Ethiopian 
intervention. Predictably human rights 
abuses and violations of the laws of 
war are being perpetrated by all sides. 
It could all get a lot worse, especially 
if it leads to a resumption of the war 
between Ethiopia and Eritrea.

So why isn’t the international com-
munity doing more to address this crisis. 
Hasn’t the UN being saying for years 
that crisis prevention is better than cure?

The EU and the United States have 
significant leverage over Ethiopia in the 
form of foreign aid and political influ-
ence. They should use it instead of turn-
ing a blind eye to abuses carried out by 
the Ethiopian security forces in the name 
of counter terrorism.

Western support for Ethiopia’s 
counter insurgency efforts in the Horn 
of Africa is not only morally wrong and 
riddled with double standards, it is also 
ineffective and counterproductive. It will 
lead to the escalation and regionalisa-
tion of the conflicts of the region and 
may well help to radicalise its large and 
young Muslim population.

The Guardian, Sunday, August 5th, 2007 

Tom Porteous is the London director of Human 
Rights Watch since October 2006. As a journa-
list he worked for the Guardian and for the BBC 
World Service. Between jobs in journalism he 
participated as a political officer in UN peace-
keeping operations in Somalia and Liberia in the 
mid 1990s. 

Tom Porteous

Ethiopia’s Dirty War
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It is time for both Africans 
and the rich world to walk 
the talk in Darfur and Soma-
lia

SELDOM has east Africa seen such 
turmoil. Eastern Congo faces a 
humanitarian disaster; the killing 
in Sudan’s Darfur region goes on 
apace; war rages between Islamist 
militias and Ethiopian troops in 
Somalia; and rebels threaten the 
government in Chad. On top of that, 
war may resume between Eritrea 
and Ethiopia and between Sudan’s 
government and former rebels in 
the autonomous south. 

As a result, the UN is sending 
unprecedented numbers of troops to 
the region. It already has 17,000 in 
Congo and 20,000 more are due to 
join an existing 6,000-strong African 
Union (AU) force in Darfur. These 
are the largest UN forces in the 
world. Another 2,000-odd are sand-
wiched between the Eritreans and 
the Ethiopians, plus 10,000 in south 
Sudan. The AU also has some 1,600 
Ugandan troops under its command 
in Somalia’s blighted capital, Moga-
dishu. 

We accepted the mission, now 
give us the tools

The numbers alone look impressive, 
as befits the world’s much-vaunted 
determination to help end Africa’s 
bloodiest conflicts. In Congo, the 
UN is doing its best to hold the ring 
between several rival ragtag armies. 
But elsewhere its fine intentions 
have yet to bear fruit, especially in 
the two most pressing cases, Darfur 
and Somalia. 

In Darfur the UN is due to start 
deploying its forces in a few weeks. 
The speed with which several 
African governments have offe-
red troops has been a welcome 
surprise, suggesting a new-found 
willingness to bear a bigger burden 

of peacekeeping on their own con-
tinent. But now the effort risks 
failing all over again because of a 
dire lack of helicopters, a prime 
cause of the peacekeeping failure to 
date. In a region as big as France 
with no proper roads, the static AU 
force has been easy prey for rebels 
and government proxies alike. That 
makes it imperative for the UN to 
provide both transport and attack 
helicopters for its expanded force. 
A score might be enough to begin 
with, but since the Africans cannot 
provide even this number the chop-
pers (and pilots) will have to come 
from elsewhere. 

The government in Sudan’s capi-
tal, Khartoum, may jib at the pros-
pect of West Europeans or Ameri-
cans providing or flying aircraft over 
Darfur, so it would be good if Russia 
or India were to help out. But even 
if they don’t, a robust and mobile 
force is vital if peace is to be resto-
red to a region where some 300,000 
people have already died and more 
than 2m are displaced. Plenty of 
well-armed men intend to make the 
UN/AU force’s job hard, especially 
as there is still no peace agreement 
to be monitored on the ground, as 
the Security Council hoped there 
might be when it voted to send in 
troops in July. 

In Somalia, however, it is the 
African countries that have failed 
to deliver. In February the AU pro-
mised a force of 8,000 to keep the 
peace in Mogadishu, after Ethiopia’s 
invading forces, with tacit Western 
approval, clobbered the Islamist 
militias to bolster a shaky Somali 
government. But so far only the 
Ugandans, too few to do the job, 
have turned up. So the Islamists 
have regrouped and war threatens 
to engulf the city again, perhaps 
infecting the whole region. Africa 
and the West, not to mention the 
UN, seem to have lost hope and 
interest. African governments, 
whose forces in Darfur are being 

paid for by the West, should pay 
some of their own way in Somalia, 
albeit with more help from the rich 
world. But the main foreign govern-
ments involved in the painful task of 
negotiation—Britain, Italy, Norway 
and America—must not give up.

The Economist Nov 22, 2007

Africa
PROMISES, PROMISES

Doves of War (The Economist)

The United Nations will juggle nine 
separate peacekeeping operations 
across Africa in 2008, including the 
continent’s two largest countries by 
area, Sudan and Congo. In addition, 
the African Union (AU) will partner 
the UN in a new hybrid peacekeeping 
mission in Sudan’s Darfur region. 
It may also persevere with its own 
peacekeeping effort in Somalia and 
in smaller operations elsewhere, such 
as the Comoros. This sounds impres-
sive. But the UN and the AU are both, 
in fact, struggling. 
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Somalia ei ole tällä hetkellä maailman markkinoilla kovinkaan hyvässä kurssissa.

Kansainväliset uutistoimistot päättävät lähes säännönmukaisesti kaikki uutisensa Somaliasta lauseeseen, jossa tode-
taan maan olleen vailla keskushallintoa vuodesta 1991 alkaen.

Sisällissodan aloittaneet sotapäälliköt eivät ole kyenneet sopimaan vanhan diktaattorin konkurssipesän jaosta, vaan 
ovat jatkaneet kiistelyä ja edunvalvontaansa kaikin mahdollisin keinoin ja kaikissa mahdollisissa rooleissa. Rikollisuus 
rehottaa sodankäynnin varjolla.

Kansalaisille arki on julmaa leikkiä ja tulevaisuuskin jo myyty – tai ulosmitattu jo etukäteen -  kun useat sukupolvet jo 
ovat jääneet vaille yhteiskunnan ennustettavuutta ja toimeentulon turvallisuutta. Vähäisiä luonnonvaroja on ryöstöviljelty 
ja ympäristöä voitu vapaasti myrkyttää.

Nuoren itsenäisen Somalian vahva perinteinen usko oppimisen ja tiedon valtaan on hävinnyt ja sukupolvia toisensa 
jälkeen on jäänyt vaille oppimisen iloa ja normaalielämän perustaitoja.

Somaliaan on tulvinut aseita vuosikymmeniä ja lyhyttä islamistihallinnon kautta lukuunottamatta  sotisovat, aseet ja 
tankit merkitsevät edelleenkin voimaa ja valtaa. Sotapäälliköt ovat vahvoilla.

Monesti jo luhistuneeksi julistettua valtiota on yritetty ulkopuolisten toimesta rakentaa uudelleen useaan otteeseen, 
mutta edelleenkin aina palataan samaan sattuman ja sekasorron tilaan. 

Tietoa Somaliasta tulvii verkkosivujen ja digiradioiden kautta maailmalle, mutta se on osin pinnallista ja toisarvoista, 
kun toisaalta tiedetään väliaikaisen hallituksen ja sen edusmiesten tehneen kaikkensa vapaan tiedonvälityksen ja mielipi-
teenmuodostuksen murskaamiseksi.

Tuhannet ovat kuolleet taistelulinjojen kaikilla puolilla eikä heidän nimiään muista kukaan. Monia heistä ei ehditty 
saattaa haudan lepoon. Raiskauksien ja aseellisten ryöstöjen uhreille ei löytyne lohtua.

Miljoona sisäistä pakolaista on kiireisen ruoka- ja lääkeavun tarpeessa, mutta avun perillesaaminen on turvallisuusva-
jeesta, rajoituksista ja ryöstelyistä johtuen toistaiseksi vaillinaista.

Pakeneminen maan rajojen ulkopuolelle on lähes mahdotonta, parhaimmillaankin sisältää monia henkeä uhkaavia 
riskejä tai vain on toivottoman kallista.

Hyviäkin uutisia on. Ainakin suhteellisesti ottaen.

Somalimaassa on kaikki melkein hyvin ja Puntinmaakin on suhteellisen rauhaisa.
Somaliassa naiset yrittävät kuten aina ennenkin sitkeästi suojella lapsiaan ja huolehtia perheestään. Pieni suomalaisso-

malialainen synnytysklinikkamme Afgoissa toimii ylivertaisen paineenkin alla.
Muutkin sairaalat työskentelevät kuumeisesti ja yrittävät pelastaa haavoittuneita elämälle. Tuberkuloosiklinikkamme 

yrittää kodista kotiin kulkemalla pitää huolta potilaistaan
Kansainväliset avustusjärjestöt ovat aloittaneet avustustyön sisäisten pakolaisten parissa. Maan omat kansalaisjärjes-

töt  ovat diasporan avulla rauhaisammilla seuduilla avanneet kouluja, järjestäneet ruoka- ja terveydenhuoltoa, elvyttävät 
vanhaa sovinnontekojärjestelmää.

Euroopan parlamentti on vaatinut  tapahtuneita sotarikoksia ja ihmisoikeusrikkomuksia tutkittavaksi, aseidenvientikiel-
lon tiukkaa valvontaa ja ulkomaisten miehitysjoukkojen pikaista poistumista. 

Myös Yhdysvalloissa on herätty ja huolestuttu Afrikan sarven syöksystä kohti irakinmallista kaikkien sotaa kaikkia vas-
taan.

Somalian väliaikaista perustuskirjaa on muutettu niin, että hallitukseen voidaan valita henkilöitä, jotka eivät kuulu 
vuonna 2004 nimitettyyn parlamenttiin.

Uudeksi pääministeriksi onkin Baidoassa nimitetty tuuliselta paikalta eronneen Ali Gedin jälkeen Somalian Punaisessa 
Puolikuussa pitkän päivätyön tehnyt Nur Hassan Hussein ’Adde’ ja uuden hallituksen toivotaan keskittyvään peruskirjassa 
määriteltyin varsinaisiin tehtäviinsä. 

Parlamentti on vastikään päättänyt teettää riippumattoman selvityksen maansa humanitaarisesta kriisistä.

Ihmiskunnan mittakaavassa nämä uutiset ovat ehkä surkean pieniä askeleita, mutta Somaliassa 
elintärkeitä ja toiveita herättäviä.

Maija Kajava

Huomenna on aina uusi päivä
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Time and again we hear the frightening sound of a wheez-
ing mortar bomb in Mogadishu as a sparkling fire-ball 
glows in the smoky air. Then a deafening explosion follows 
which reverberates across a wide section of this ill-fated 
city.

Shortly after its landing FM radios report immediately 
that the rocket had destroyed civilian populations whose 
only crime was to be a Somali who happened to be poor 
and unable to get out of the war early enough despite 
tremendous warnings.

Civilian casualty in Mogadishu is alarmingly increasing 
these days as two opposing sides: The Transitional Federal 
Government and insurgents are exchanging heavy artillery 
without showing any concern to the innocent and vulner-
able populations residing in the city.

They exchange these mortar rockets without a grain of 
humanity in their moral fabric and remorselessly behave as 
if they are playing the final match of a table tennis.

The latest victims of these inhumane attacks were mem-
bers of a family consisting of seven heads who were shar-
ing bread during breakfast time but well before savoring it, 
received a bomb explosion inside their house, hurting them 
all: from the eldest to the youngest. A one-year old boy 
was the most seriously wounded among the family mem-
bers after shrapnel had deeply penetrated into his back.

Sadly enough, hospitals are receiving more than they 
can treat which surely means that the chances of this child 
getting access to adequate medical services are quite slim. 
Sad.

Please share these poems with me

It was an unexpected visitor
Who came not through the door 
But insolently crashed the roof 
Destroying a peaceful morning 
Bringing grisly scenes of horror 
Turning the lovely moments of joy
Into a bloody tragedy beyond belief 
It was an unwelcome visitor of death
Fired by evil to destroy evil stronghold 
But ended up landing on innocent souls
Who a short while a go shared a bread
But ended up sharing an unbearable pain

Mogadishu

Once a regarded as champion of peace
Mogadishu is now possessed by horror
Once known to be a source of stability
Mogadishu is now shaken by instability
Being next to Bagdad security wise 
It buries scores of its people daily
It is now a ghost in its former soul
It is a converging point of all devils
In her eyes tears of pain are drying
Civil war has reduced it to a rubble
Its schools have been dismantled
Its hospitals turned to militia camps
Its children die every hour in agony
Women are depleted and run down 
They are living in the depths of death
They rate high in maternal mortality
Despair is the only hope looming over
But in the heart of darkness I see light
Hope begins when despair is at peak
Patience can fill the depths of sorrow

Mogadishu, Somalia November 13, 2007

Abdi-Noor Mohamed                                                      

You are a target in Mogadishu

Kuva : Inari Virmakoski
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Number of displaced in Somalia tops 
one million mark

The UN refugee agency announced on November 20, 
that by its latest estimates the number of displaced people 
inside Somalia has risen sharply to a staggering one mil-
lion.

UNHCR said 60 percent of the population, or some 
600,000 people, are believed to have fled from the law-
less Somali capital, Mogadishu, since February – nearly 
200,000 of them in the past two weeks alone, leaving 
entire neighbourhoods in the volatile capital empty. The 
numbers of displaced this year are in addition to some 
400,000 people displaced by previous fighting.

The displacement figures, updated regularly through 
information received from a network of local partners 
and compiled by UNHCR, show the number of internally 
displaced people (IDPs) in Mogadishu has risen to an esti-
mated 43,000 people from 33,000 a week ago.

Many IDPs in Mogadishu are sheltering with relatives 
and friends, sharing cramped rooms with several other 
families. An increasing number of IDPs have also headed 
to makeshift settlements in Mogadishu neighbourhoods 
such as Madina/Wadajir, Dayniile, Waaberi, Dharkenley 
and Kaaran.

At the same time, estimates on the number of IDPs 
living in desperate conditions in more than 60 makeshift 
settlements along the 30-kilometre stretch of road linking 
Mogadishu westwards to the town of Afgooye have shot 
up to nearly 200,000 – a 50 percent increase in the past 
two weeks alone.

“We are also beginning to see new arrivals from 
Mogadishu in areas as far afield as Afmadow, Sakow, 
Jillib and Bu’uale in the Juba valley about 350 km south-
west of Mogadishu. There are an estimated 8,500 IDPs 
in these areas,” UNHCR spokesperson, Jennifer Pagonis, 
said in Geneva on Tuesday.

A UN inter-agency mission to Afgooye on Saturday 
echoed reports of dire living conditions for IDPs living in 
the area. Families continue to lack proper shelter and con-
sistently resort to using any material – mostly plastic bags 
and rags – to patch up their flimsy dome-shaped shelters.

IDPs told the inter-agency team their most urgent need 
was food, with many children being malnourished. IDPs 
also expressed a pressing need for health care. Many 
relied on one hospital and some mobile clinics operated 
by NGOs, but the health needs of those displaced sur-
passed the capacity of these structures.

Displaced children in the settlements have not attended 

formal school in months, although a few Koranic schools 
have been set up in some areas.

Many of the IDPs told the team that they felt relatively 
safe in the Afgooye area. In general, landlords who pro-
vide IDPs with a tiny patch of land to erect their shelters, 
also provide security. IDPs usually have to pay 1,000 
Somali shillings a day – US$1.5 a month – a sum which 
may seem tiny but is a burden to families who are totally 
destitute.

Some IDPs also have to give part of the humanitarian 
aid they receive to gatekeepers, individuals who act as 
self-proclaimed managers in some of the settlements. In 
addition, IDPs pay for the use of latrines – often too few for 
the number of people.

Although IDPs express confidence in security in the 
Afgooye area, UNHCR has become increasingly worried 
about security incidents there in the last several days. On 
Sunday, an explosion in Afgooye town killed six people, 
creating panic among the IDPs. On Friday, an aid worker 
was killed by a stray bullet as she helped distribute relief 
supplies to needy IDPs in the area.

Elsewhere, another inter-agency team based in 
Galkayo, 700 km north of Mogadishu, visited late last 
week the Dusa Mareb area in Galgaduud – the first visit to 
the area in nearly six months. The Galgaduud area has an 
estimated 120,000 IDPs – some of them former residents 
of Mogadishu.

The team visited five towns and found that in some 
areas the population had more than doubled, placing a 
huge strain on host communities. Because of persistent 
insecurity, regular humanitarian assistance to these areas 
south of Galkayo has been ad hoc and dependent on 
security access. Water, health and sanitation needs are 
immense. UNHCR is working to establish a presence in the 
area.

Millicent Mutuli, UNHCR
Nairobi, Kenya
www.unhcr.org
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Alphabet of conduct
I have chosen you not only because your skin is like brown amber 
But because you are well born, unlike many other women. 
Hearken then to my words, O woman, as I remind you of the alphabet of conduct. 

The wife of an ignoble man does not use the incense burner to scent herself: 
Never be forgetful therefore about the cleanliness of your body and your skin. 
Always clean your teeth with the aday brush and apply shadow to your eyes. 

You must know too that my clan will put your breeding to the test. 
They will approach you arrogantly and will insult your dress; 
So always wear those earrings and those ornaments which are in your tent. 
And put on your necklace of purest quality and the very best of clothes, 
For they may come at any hour and you must be prepared. 

In the late afternoon perhaps, or at sunset, you may see guests striding to the camp. 
Some will shamelessly approach the entrance to the courtyard 
Along the dusty bridle paths used by horses, sheep and goats; 
Not so my clan! Its pride does not permit an error such as this. 

Go out then when they come. You will know them for what they are. 
They are not like any other people and you will not fail to recognise them. 
In my absence, Muslims and other guests may still approach and call out my name. 

If deficient of provisions, don’t say “I swear by God I have nothing for you”. 
For the news will reach me, however far, and shame will be brought upon my name. 

Be generous always, particularly to the girls, for they must never curse you. 
Princely qualities can also belong to women, give them expression with the elders. 

Be prudent and be bashful, especially with my cousin who shares my ancestry. 
Be on your guard, measure your words, and control your manners. 

Steady the poles, clear out your tent and brush the courtyards, 
For guests must not pick up the dust as if it were a camel pen. 

The mats in the corner where I sleep must be well woven, with no loose ends, 
So that they will also give comfort to my honoured guests. 

Finally, if I should have to beat you for your mistakes 
You must suffer it in silence and never weep. 

Now that I have stated my position, be so advised. 
If, on the other hand, you do not accept my advice, 
Whoever God may find to be your husband, it is not I.

From ‘Alphabet for Conduct’ by Sahid Qaman, translated by John Drysdale 
Maroodi Jeex: Somaliland Alternative Newsletter, No. 2 (Winter 1996/97). 
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Traditions
The religious teachers are hard taskmasters. Their aim is to make five to seven-year-olds, 
boys and girls, iterate in classical Arabic (not colloquial Arabic) so that they will be able to
read and memorise 6,666 verses of the Holy Koran. And this feat is often accomplished. 

With incessant repetition of Koranic verses, chanted aloud to the rhythm of an inspired 
teacher, with the scriptures of prayers memorised from the hand-held wooden boards, 
Somali toddlers are exposed to the discipline of learning and to an understanding of the 
teachings of Mohamed, the disciple of Allah.

Together, the learning and the understanding, does not fail to have a profound influence 
on children as they grow up, sharpening the distinction between right and wrong in the 
Somali code of conduct. 

The humility inherent in the act of prayer and the humbling process of memorising verses 
of the Koran help to curb tendencies towards youthful arrogance and to invoke respect 
for parents and the elderly. 

The simple act of taking one’s shoes off before entering a carpeted room is a daily 
reminder to the young of the inescapability of social ritual. Parents are very affectionate 
towards them, and this is reciprocated in adulthood, especially towards their mothers. 

Feelings of shame for wrongdoing, sternly brought home by parents, are usually 
sufficient eminders to the young not to repeat their misdemeanours.

By the time children have grown up, however, a creeping disposition towards the 
know-all syndrome, a symptom of self-confidence if not of elf-delusion, emboldens 
a Somali to act decisively where others might fear to take the risk. 

The fact that Somalis can be found in most corners of the world, having often 
travelled to their destinations by original means, testifies to their self-confidence, 
tenacity and inventiveness.

John Drysdale in ‘Stoics without Pillows – A way forward for the Somalilands’, Haan 2000; 
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Keväällä eduskuntavaalien jälkeen nimi-
tetyn pääministeri Matti Vanhasen toisen 
hallituksen myötä miehitys ulkoministeriön 
korkeimmilla posteilla vaihtui radikaalisti: 
kokoomuksen pitkäaikainen moniottelija 
Ilkka Kanerva korvasi kokeneen Erkki 
Tuomiojan ulkoministerinä ja keskustan 
kokenut kehäkettu Paavo Väyrynen 
nuoren tarmokkaan Paula Lehtomäen 
ulkomaankauppa- ja kehitysministerinä.
Nopeassa tahdissa valmisteltiin Paavo 
Väyrysen johdolla hallitukselle uusi 
kehityspoliittinen ohjelma 2007 ”Kohti 
oikeudenmukaista ja kestävää ihmiskunta-
politiikkaa”, joka julkaistiin valtioneuvos-
ton periaatepäätöksenä 18.10.2007.
Ohjelman mukaan kehityspolitiikan 
tärkein tavoite on köyhyyden poistaminen 
vuonna 2000 asetettujen vuosituhatta-
voitteiden mukaisesti: on aikaansaatava 
maailmanlaajuinen kehityskumppanuus, 
johon osallistuvat julkinen ja yksityinen 
sektori niin kehitys kuin teollisuusmaissa-
kin. Edelleen todetaan, että köyhyyden 
poistaminen on mahdollista vain siten, 
että kehitysmaiden kehitys on sekä talou-
dellisesti, yhteiskunnallisesti että luonnon-
taloudellisesti kestävää.
Marraskuun alussa järjestetyssä kansa-
laisjärjestöseminaarissa puhunut ulko-
maankauppa- ja kehitysministeri Paavo 
Väyrynen perään kuulutti luovia ratkai-
suja ja uusia ideoita uuden ohjelman 
toimeenpanossa. 
Hän täsmensi, että k estävästä kehityk-
sestä puhuttaessa on pidettävä mielessä 
sen kolme tärkeintä ulottuvuutta: luonnon-
taloudellinen eli ekologinen kestävyys, 
taloudellinen kestävyys ja yhteiskunnalli-
nen kestävyys.
Väyrynen muistutti, että uudessa ohjel-
massa korostuu edelleen kaupan ja 
kehityksen yhteys. Tätä painotusta on 
lisätty taloudellisesti kestävän kehityksen 
edistämiseksi. Jos talouskasvu on tervettä 
ja kasvun hedelmät on ohjattu myös köy-
himmän väestönosan olojen kohentami-
seen, köyhyyttä on saatu parhaiten kuriin.
Yhteiskunnallisesti kestävä kehitys avartaa 
näkökulmaa perinteisestä sosiaalisesta 
kehityksestä koko yhteiskuntaan. Millai-
nen yhteiskuntajärjestys maassa on, onko 
toimiva hallinto, millainen oikeuslaitos 
– nämä kaikki ovat osa yhteiskunnallisesti 
kestävää kehitystä.
Ekologisesti kestävä kehitys puolestaan 
tarkoittaa monia asioita. Rion ympäristö-

kokouksen jälkeen keskustelu on valitetta-
vasti sirpaloitunut, Väyrynen pahoittelee. 
“Metsäasioille on oma prosessinsa, aavi-
koitumiselle ja ilmastolle samoin. Nämä 
on nyt saatava yhteen.”
Ihmiskuntapolitiikassa painottuu suurempi, 
luonnonvarojen riittävyyden ja oikeuden-
mukaisen käytön näkökulma. “Meidän 
on käytettävä taiten ja säästeliäästi niin 
uusiutuvia kuin uusiutumattomia luonnon-
varoja.” Pienetkin ratkaisut ovat tärkeitä, 
ministeri muistutti.
Ministerin mielestä kehityspoliittista 
ohjelmaa on väärin kritisoitu johdonmu-
kaisuuden jäämisestä taka-alalle: “Joh-
donmukaisuus on esillä yhtä painokkaasti 
kuin ennen, mutta siihen on nyt liitetty 
kestävä kehitys.”
Keskittäminen kehitysyhteistyössä jatkuu, 
mutta sekin on saanut uusia vivahteita. 
Maiden lisäksi apua voidaan keskittää 
tiettyihin suomalaiseen osaamiseen liitty-
viin teemoihin kuten metsä, ympäristö ja 
vesi erityisesti alueellisessa yhteistyössä.
Maavalikoimaan ei välittömästi ole 
tulossa muutoksia, mutta sitäkin Väyry-
nen lupasi tarkasteltavan kriittisesti ajan 
mittaan.
Väyrynen ennusti, että keskustelu 
kehityspolitiikasta käy vilkkaana jatkos-
sakin. Eduskunta kytketään keskusteluun 
vuosittain annettavalla kehityspolitiikan ja 
-yhteistyön raportilla. Kehityspolitiikasta 
kannattaa keskustella, hän kannusti, sillä 
määrärahojen kasvaessa kyseessä on 
muutaman vuoden kuluttua yli miljardi 
euroa.
Uuteen kehityspoliittisen ohjelmaan ei 
sisälly prosenttitavoitteita määrärahoista 
eri apumuodoille. “Rahaa annetaan sen 
mukaan miten hyvää toiminta on. Edelli-
sen ohjelman määrittämä 14 prosenttia 
kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhön ei 
ole katto”, hän sanoi.
“Kansalaisjärjestökenttä tekee hyvää 
työtä, jota arvostetaan valtiovallan 
taholla”, hän tähdensi. 

Maija Kajava

Tausta-aineistona Marja-Leena Kultasen
seminaariraportit 2.11.2007
www.formin.fi

Kohti ihmiskuntapolitiikkaa Ulkoministeriön kansalaisjärjestöyk-
sikköä kolmatta vuotta johtava Leo 
Olasvirta on tyytyväinen mies. Haas-
teita riittää nopeiden muutosten maa-
ilmassa, mutta työympäristönsä hän 
kokee innostavaksi ja vireäksi ja työn 
tulokselliseksi. Kanssakäyminen  yli 80 
maassa toimivan värikkään järjestö-
kentän kanssa on aktiivista ja yhteis-
työ tarmokkaiden ja tavoitehakuisten 
ulkomaankauppa- ja kehitysministerien 
kanssa on ollut sujuvaa. 

Kokemusta kehitysyhteistyöstä ja kehi-
tysmaista Olasvirralla on lähes kol-
menkymmenen vuoden verran ja hän 
on ehtinyt matkustaa laajalti. Afrikan 
lähikokemusta hänelle on kertynyt 12 
vuoden edustustotyöstä Sambiassa, 
Egyptissä ja Etiopiassa. Hän kävi 
myös Somaliassa tutustumassa 1980-
luvun puolivälissä käynnissä olleisiin 
hankkeeisiin ja myöhemmin Etiopi-
assa Jijigan ympäristössä olleeseen 
valtavaan pakolaisleiriin.

Paljon myönteistä on kehitystä on 
tapahtunut ja tapahtumassa, mutta 
vuosituhattavoitteiden saavuttaminen 
ei ehkä asiantuntijan silmissä ole 
aivan kulman takana ainakaan Afri-
kan maaseudun köyhimpien osalta.

Viime vuosina on viitoitettu suoma-
laisten kansalaisjärjestöjen työlle 
tulevaisuutta. Pitkään YK-tavoitteista 
jälkeenjääneiden kehitysyhteistyömää-
rärahojen vähitellen kasvaessa hanke-
rahoitusta on tarjolla entistä enemmän 
ja kansalaisjärjestöyksikön lähitavoit-
teena onkin panostaa vahvasti laadun 
parantamiseen koulutuksen ja han-
keneuvonnan avulla. Kepa on tässä 
tärkeä työväline ja yhteistyökumppani 
ja merkittävää osaa näyttelevät myös 
kokeneet kumppanuusjärjestöt.

Uudistuksia, kehitystä

Suomessa kehitysyhteistyöllä on pitkät 
perinteet ja vankka kannatus. Vaikka 
monimuotoisuus kansalaisjärjestö-
toiminnassa halutaan säilyttää on 
samalla noudatettava valtionhallinnon 
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Kansalaisjärjestöjen hankkeissa 
on uskomaton kirjo
yleisiä hankinta- ja talousohjeita. Han-
kekäsikirja on jo pitkään ollut tarjolla 
yhteiseksi suunnitteluvälineeksi ja sitä 
ollaan uudistamassa. Viime vuonna 
julkaistiin kansalaisjärjestötoiminnan 
linjaus ja tämän vuoden lokakuussa 
valtioneuvoston kehityspoliittinen 
ohjelma. Työhön on tulossa uusia 
haasteita kansainvälistymisen myötä. 

Leo Olasvirta toteaakin, että ehkä 
vähän jälkisytytteisesti on alettu puhua 
siitä, miten avunantajan vuonna 2005 
sopimat Pariisin julistuksen avun 
harmonisaatiota ja tuloksellisuutta 
koskevat  linjaukset  koskevat myös 
kansalaisjärjestöjen työtä. 

Nordic+-tutkimuksen pohjalta on sel-
vitetty ja vertailtu erilaisia yhteistyön 
muotoja  ja sen pohjalta laadittu 
suosituksia. Olasvirta suosittaa, 
että Suomi harkitsee osallistumista 
uusien tukimuotojen ja uudenmuo-
toisen yhteistyön pilotointiin. Tuen 
painopistettä pyritään siirtämään 
kehitysmaihin ja niiden järjestöille ja 
näin halutaan tukea kohdemaan kan-
salaisyhteiskuntaa ja myös järjestöjen 
yhteistyötä. 

Taannoisina vuosina käytyyn mieli-
piteenvaihtoon myös kansalaisjär-
jestötoiminnan keskittämisestä pitkä-
aikaisiin yhteistyömaihin, Olasvirta 
kommentoi, että  myös näissä maissa 
on tärkeää toteuttaa kansalaistason 
yhteistyötä, mutta perusperiaatteena 
on hyväksyä järjestökentän moni-
muotoisuus ja erityisosaaminen eikä 
pyrkiä tätä rajaamaan hallinnollisin 
päätöksin. Hän arveli myös, että 
harvat voivat edes kuvitella miten 
monessa maassa, minkälaisissa olo-
suhteissa  ja miten monella tavalla 
kansalaisjärjestötyötä tehdään. 
Kaiken kaikkiaan on kyse uskomatto-
masta kirjosta.

Pienet hankkeet, verkostoitumi-
nen ja  - Somalia

Kansalaisjärjestöyksikön sopimus-
kumppaneitakin on laaja valikoima, 
vanhoista vakiintuneista jäsenmää-
rältään mittavista pienimpiin ja nuo-
rimpiin. Sopimuskäytäntöjä ja myös 
hankehallintoa ollaan lähiaikoina 
uusimassa siihen suuntaan, että 
voidaan käyttää myös keveämpää 
hallintomallia pienimuotoisessa yhteis-
työssä. Olasvirta muistuttaa myös, että 
kaikessa toiminnassa ja myös hyvässä 
hallinnossa on terveen järjen käyttö 
sallittua eikä kaikkia hankkeita tule 
rakentaa kumartaen kaikkiin mahdolli-
siin suuntiin ja pyrkien kaikkiin tunnet-
tuihin hyviin tavoitteisiin.

Olasvirta totetaa, että kehitysyhteis-
työssä vuoropuhelu on tärkeää, ja 
monissa maissa Suomen edustusto 
seuraa ja tukee kansalaisjärjestöyh-
teistyötä ja niillä on myös omat pai-
kallisen yhteistyön määrärahansa. 
Hankerahoituksesta päätettäessä 
edustustoa kuullaan, samoin tarvitta-
essa pyydetään lausuntoja toimiala-
asiantuntijoilta, joskus konsultoidaan 
myös aluelinjaa. 

Erityisesti Somaliaan liittyen kansalais-
järjestöyksikkö on jo kahtena vuonna 
tukenut pienimpien järjestöjen verkos-
toitumista ja Olasvirta arvioi tämän 
tärkeäksi. Esiintyneet ongelmat tai 
aiemmat hylkäyspäätökset usein johtu-
vat siitä, että järjestön kapasiteetti ei 
vielä ole riittävä hankkeen toteuttami-
seen. Myös järjestöjen välisen yhteis-
työn rakentamiseen tarvitaan aikaa 
ja panostusta. Olasvirta totesi, että 
muissa maissa, esimerkiksi Ruotsissa 
käytetään kansalaisjärjestötyössä 
yhteistyömallina yhteisiin tekijöihin 
perustuvia klustereita.

Vaikka Somalia on edelleen jossain 
määrin eristyksissä sisällissodan 
takia ulkoministeriö ja Nairobin 
edustusto saavat tietoa olosuhteista 
ja hanketoiminnasta kansainvälisten 
ja paikallistenkin järjestöjen kautta. 
Olasvirta muistuttaa myös, että vaikka 
ulkoministeriön ja edustuston laatimat 
matkustustiedotteet saattavat tuntua 
ankarilta, niiden takana on suoma-
lainen turvallisuus- ja vastuuajattelu, 
jossa varotaan ihmisten lähettämistä 
vaaratilanteisiin.

Somalia on vaikeassa tilanteessa, 
mutta kokemukset muista maista 
osoittavat, että on järkevää valmis-
tautua ajoissa kriisistä toipumiseen. 
Kansalaisjärjestöjenkin on mahdollista 
käyttää toistensa tietoja ja taitoja 
vertaistukena ja oppia toisiltaan ja 
pyrkiä globaalisti edistämään rauhan 
ja kansanvallan asiaa.

KOOR Maija Kajava

Kohti oikeudenmukaista ja kestävää 
ihmiskuntapolitiikkaa

Ihmiskuntapolitiikka tarkoittaa kaikkea 
toimintaa, joka vaikuttaa ihmiskunnan 
elämään.

Kehityspolitiikka pitää sisällään myös 
kauppapolitiikan ja muut politiikan lohkot, 
joilla on vaikutusta kehitysmaihin. Siihen 
liittyy myös teollisuusmaiden kehitys.

Kehitysyhteistyö on osa kehityspolitiikkaa.

Valtioneuvoston periaatepäätös: Suomen 
kehityspoliittinen ohjelma 2007
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Helinä Rautavaaran museossa Espoossa lokakuussa avatun 
Katja Uusihakalan käsikirjoittaman näyttelyn ideana on 
kertoa Afrikan historiasta ja nykyisyydestä Suomen suosi-
tuimman lautapelin pysähdyspaikkojen kautta ja katsojan 
aktivoimisen kautta. Afrikan tähti –peli, jonka on suunnitel-
lut Kari Mannerla, on ollut myynnissä jo vuodesta 1951.
Afrikan tähti -näyttely seuraa pelilaudalta tuttuja reittejä 
maitse ja meritse Kairosta Kapkaupungin kautta Kanari-
alle. Se kertoo julistein, esinein ja kuvin eurooppalaisten 
ja afrikkalaisten kohtaamisesta sekä maanosien yhteisestä, 
vuosisatoja vanhasta historiasta. 
Niin itse näyttely kuin siihen liittyvät ensisijaisesti koululai-
sille suunnattu oheislukemisto etenevät pysähdyspaikkojen 
kautta. Kun lähtöpaikkana on Kairo, seuraava etappi vie 
matkalaiset Afrikan sarven ja Somalian itäisimpään kär-
keen Cape Guardafuihin. Kirjan sivuilla kerrotaan taustaksi 
perinteisestä kamelitaloudesta, pakolaisuuteen johtaneista 
syistä kuin klaanijärjestelmästä.
Jo museon perusnäyttely ja Helinä Rautavaaran matkoil-
taan keräämä arvokas materiaali ovat yksistään tutustumis-
käynnin arvoisia, mutta ulkoministeriön tuella valmistettu 
Afrikan tähti –näyttely ja opetuspaketti tarjoavat sille kieh-
tovan lisän.

Näyttely Helinä Rautavaaran museossa 
WeeGee-talossa Espoossa (Ahertajantie 5)
26.10.2007-11.5.2008.  
www.helinamuseo.fi

Nykyisin niin politiikot, hyväntekeväisyysjärjestöt, 
populaarikulttuurin supertähdet kuin kansainväliset 
rahoituslaitoksetkin viittavat Afrikkaan haavana 
omassatunnossamme ja kutsuvat maailmaa sitä 
parantamaan ja tervehdyttämään. 

tämä uusi tapa esittää Afrikka moraalisena ruhjeena, 
jota tulee hoitaa, nojautuu vahvasti kristinuskon kutsu-
mukselliseen sanomaan oikeudenmukaisuudesta, armosta 
ja myötätunnosta vähäosaisia kohtaan. 

Kyseessä on humanitaarisuuden ja moraalisen toi-
minnan varaan rakennettava Afrikan pelastus, jossa 
kristinuskon liturgia ja kapitalismin sanoma käyvät 
rinta rinnan. Hyväntekeväisyys on paternalistisena 
lähestymistapana antanut tilaa näkemykselle, jonka 
mukaan kauppa ja talous tuovat parhaimman avun. 

Vain yksi loistaa poissaolollaan – Afrikka. Sitä ei ole, 
ellei sitä esitellä ja tehdä havaittavaksi. Se on mykkä, ellei 
sille anneta ääntä. 

Se on kuin valkoinen kangas, jolle maalataan eri värein 
ja vivahtein länsimaisten muuttuvat fantasiat, toiveet, 
odotukset ja pelot. 

Näin Afrikasta muodostuu imaginaarinen maanosa, 
jossa paratiisi ja helvetti yhdistyvät; tila, joka antaa 
länsimaiden kansalaisille mahdollisuuden valaistua, löytää 
itsensä ja luoda tarkoituksenmukaisuutta muuten niin 
tyhjältä ja arvottomalta tuntuvassa maailmassa. 

Se on pelastuksemme – sen kautta muistamme, keitä 
olemme ja miksi olemme olemassa: olemme vapauttajia ja 
tervehdyttäjiä, uudelleensyntyneitä.

Ote Riina Yrjölän  Vieraskynä-kolumnista HS 10.111.2007

Heräsin viikon ajan viiden maissa rukouskutsuun. Pilk-
kopimeässä surullisen kaunis, kaikkialle tunkeutuva ääni 
pyysi ryhdistäytymään: ”Allahu Akbar, Hayya’alas salah, 
Hayya’alal falah, Assalatu khayrun minan nawm…” 
(karkea käännös: ”Jumala on suuri. Tulkaa rukoilemaan, 
niin tekin menestytte. Kyllä rukous aina nukkumisen voit-
taa.”)

Päivisin tapasin ihmisiä, jotka elättävät kurjissa oloissa 
monilapsisia perheitään alle viidelläkymmenellä sentillä 
päivässä. Ihmiset olivat ystävällisempiä, kiitollisempia ja 
ennen kaikkea sisäisesti arvokkaampia kuin hyvinvointinsa 
huumaamat suomalaiset. 

Kohtasin ihmisiä, jotka menettävät joka vuosi kotinsa 
ja elinkeinonsa tulville. Kuuntelimme huorien kertomuksia 
sydän pakahtuen. Heitä oli purtu, viillelty, heitetty happoa 
naamaan ja joukkoraiskattu. Silti hyvin vähän tai ei lain-
kaan apatiaa, lamaannusta, katkeruuden syövyttämiä kas-
voja ja sieluja. Ei huumausaineiden samentamia silmiä.

Ero länsimaisen hyvinvointiyhteiskunnan tosikasvoihin 
on tyrmäävä.

Ote Jari Sarasvuon Bangladeshista kirjoittamasta kolumnista
www.kotimaa.fi 22.2.2007
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Ranskalainen arkeologiryhmä kiersi Somalimaata vuoden 
2002 lopulla kartoittaen mahdollisia luolia ja kalliosyven-
nyksiä ja niiden täytteiden muinaisia kerrostumia, joista 
saataisiin tietoa alueen tuotantotaloudellisista olosuhteista 
noin 2-5000 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Samassa 
yhteydessä löydettiin läheltä Hargeisan ja Berberan välistä 
maantietä, noin tunnin ajomatkan päässä Hargeisasta, Las 
Geelistä kalliosta kymmenen luolaa hyvinsäilyneine kallio-
maalauksineen. Alueesta tuli suojelukohde ja siihen tutustu-
miseen tarvitaan matkailuministeriön erityislupa. 

Löytäjät X. Gutherz, J.-P. Cros & J. Lesur julkaisivat tietoja 
Las Geelistä ensimmäisen kerran Journal of African Archa-
elogy heti seuraavana vuonna.

Kalliomaalauksia on löydetty runsaasti eri puolilta maa-
ilmaa, eteläisessä Afrikassa niitä tunnetaan yli 15000, 
mutta esimerkiksi Suomessa vain sata. Niillä on usein 
uskonnollinen palvontaan tai paimentolaisten metsästyson-
neen liittyvä tausta.

Las Geelin maalausten tarkka 
ajoitus on vielä kesken, mutta 
löytäjät arvioivat niiden olevan 
yli 3000 vuotta vanhoja. Kuva-
aiheena on pääasiassa käyrin 
tai lyyramaisin sarvin ja koris-
teellisin kaulurein varustettuja 
lehmiiä, joita paimentavat 
tanakannäkiset ihmishahmot. 
Mukana on myös koiraeläi-
miä, kirahvi ja antilooppeja.  
Se että myöhemmin on tapah-
tunut ylimaalausta antaa vih-
jeitä maalausten iästä. Kuvissa 

on runsautta ja ne on taiten tehty,  joten Las Geelin kuvien 
arvioidaan olevan merkittävimpiä esihistoriallisia löytöjä 
Afrikan sarven alueella. 

Las Geelin maalauksissa on enimmäkseen paimentolais-
ten mukana kulkenutta karjaa, muualta lähialueilta, mm. 
Djiboutista, on lyötynyt enemmän villieläimiä kuvaavia 
maalauksia.

Kalliomaalauksia tutkitaan vilkkaasti ja ne kertovat mielen-
kiintoisella tavalla kaukaisten esi-isien elämänmuodosta ja 
uskomuksista ja luonnon ilmiöiden palvonnasta. Vanhim-
mat löydöt on ajoitettu aikaan jopa 30.000 vuotta ennen 
ajanlaskun alkua.

Las Geelin luolastoa ei voi löytää ilman paikan tuntevaa 
opasta. Ylipäätään Hargeisasta poistuttaessa ulkomaan 
kansalaisten mukaan varataan poliisi. Vierailumme oli 
lyhyt emmekä ehtineet kuulla kaikkia paikkaan liittyviä tari-
noita. Päivänvalossa maalausten kirkas väritys pääsi esille. 
Alueen kuiva ilmasto ja sen eristyneisyys ovat tallettaneet 
tämän arteen jälkipolville. 

Mohamed-Nur Mohamud
teksti ja kuvat 

LAS GEELIN 
 loistavat kalliomaalaukset
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Väkivalta-aalto uhkaa tiedonvälityksen 
vapautta myös Somaliassa. INSI antaa 
turvakoulutusta somalialaisille toimitta-
jille Viestintä ja kehitys -säätiön tuella. 

Heinä-elokuun vaihteessa kokoontui 
25 journalistia Maan-Soor –hotelliin 
Hargeysassa, Pohjois-Somaliassa 
kahden päivän turvallisuuskoulutukseen. 
Mukana oli eri tiedotusvälineiden työn-
tekijöitä ja freelancereita eri puolilta 
maata. 
 
Kahden päivän aikana osanottajat kävi-
vät läpi elintärkeitä turvallisuusasioita, 
alkaen etukäteissuunnittelusta. Miten 
käyttäytyä raivostuneen väkijoukon 
keskellä tai jos joku yrittää napata 
sinut panttivangiksi? Miten luodit ja 
kranaatit lentävät, miltä ne kuulostavat 
ja miten niiden edessä pitää toimia? 
Kaikki saivat myös ensiapukoulutusta ja 
mukaansa ensiapulaukut. 
 
Opettajina toimivat turvallisuusalan 
ammattilaiset TOR International -
yhtiöstä, koulutuksen järjesti Internatio-
nal News Safety Institute INSI yhteis-
työssä Somalian Journalistiliiton kanssa. 
Kyseessä oli ensimmäinen kolmen kurs-
sin sarjasta, jonka on mahdollistanut 
tuki Norjasta, USA:sta, Kansainväliseltä 
työjärjestöltä ILO:lta ja Suomen Viestintä 
ja kehitys –säätiöltä (Vikes). 
 
- Haluamme opettaa somalialaisia jour-
nalisteja suojaamaan itseään koko ajan 
pahenevan väkivalta-aallon edessä, 
sanoo INSI:n projektijohtaja Sarah De 
Jong.  
 
INSI ei ollut liikkeellä yhtään liian aikai-
sin. Vain runsas viikko kurssin jälkeen 
tapettiin ensin radiotoimittaja Mahad 
Ahmed Elmin ja sitten hänen hautajaisis-
taan paluumatkalla ollut Ali Iman Shar-
marke ajoi miinaan Mogadishussa. 
 
Väkivalta-aallon keskellä toimittajien 
uhkailusta on tullut arkipäivää ja 
vuoden 2007 aikana jo seitsemän toi-
mittajaa on tapettu, neljää kollegaa on 

kidutettu ja viiden toimituksen tiloihin on 
hyökätty. Yksi toimitus poltettiin ja toinen 
tuhottiin kranaateilla. Lisäksi kolme jouk-
kotiedotusvälinettä on pakotettu sulke-
maan tämän vuoden aikana. 
 
Somalian Journalistiliiton mukaan tässä 
tappamisen ja vahingoittamisen aal-
lossa on kyse tarkoituksellisesta operaa-
tiosta toimittajien äänen vaientamiseksi 
Somaliassa.  
 
Journalistin ammatti on vain sellainen, 
että aina ei voi pysyä poissa kovista 
paikoista. INSI:n raportin mukaan 10 
viime vuoden aikana vain joka neljäs 
uutistyössä kuollut oli komennuksella 
sota- tai konfliktitilanteessa. Suuri enem-
mistö kuoli työnsä vuoksi rauhan aikana 
omassa maassaan.
 
Näistä tuhannesta ainakin 657 naista 
ja miestä murhattiin – eliminoitiin 
uutistyön äärellä. Vain joka kahdeksas 
heidän murhaajistaan joutui koskaan 
syytteeseen.
 
Monessa maassa toimittajan murhaa-
misesta on tullut helpoin, halvin ja 
tehokkain tapa vaientaa ongelmallinen 
julkisuus. Mitä useampi tappaja pääsee 
livahtamaan sitä pidemmälle kuoleman 
kierre etenee. 
 
Rankaisemattomuus, se että syylliset jär-
jestelmällisesti eivät joudu vastuuseen, 
on häpeäksi hallituksille eri puolilla 
maailmaa. 
 
Myös Suomessa Journalistien pitäisi 
suojata itseään koulutuksella. Pitääkö 
meidänkin odottaa, että kollega kuolee 
käsiin, ennen kuin heräämme ottamaan 
huomioon ammatin riskit? 

Viestintä & kehitys 07
www.vikes.fi

Juha Rekola on Suomen Journalistiliiton 
asiamies ja vastaa Suomen OneWorld 
-verkosta

Juha Rekola

Turvakoulutusta tiedonvälittäjille
Vain etiopialaisten sotajoukkojen 
voimin hallitsemaan pyrkivä Somalian 
väliaikainen hallitus ja sen paikallis-
viranomaiset ovat kuluneen vuoden 
aikana hyökänneet rajusti vapaata 
tiedonvälitystä vastaan erityisesti 
Mogadishun alueella. Kansalaisille 
elintärkeitä paikallisia radiokanavia on 
summittaisesti suljettu, toimittajia pidä-
tetty, uhkailtu ja peloteltu. Seitsemän 
tunnettua ammattitoimittajaa on saanut 
surmansa työssään kansainvälisen 
lehtimiesjärjestön (Committee to Protect 
Journalists) mukaan pelkästään kuluvan 
vuoden aikana.

Vuosien varrella Somalian konfleiktissa 
on menettänyt henkensä myös monia 
ulkomaisia toimittajia, heistä tunne-
tuimpina valokuvaaja Dan Eldon hei-
näkuussa 1993, BBC:n toimittaja Kate 
Peyton helmikuussa 2005 ja ruotsa-
lainen toimittaja-kuvaaja Martin Adler 
kesäkuussa 2006.

Sisällissodan voidaan katsoa alkaneen 
jo vuonna 1988. Nälkäkatastrofi ja sen 
lieventämiseksi aloitettu amerikkalais-
johteinen rauhanturvaamisoperaatio 
1990-luvun alkupuolella eivät johtaneet 
läpimurtoon rauhanpyrkimyksissä. 
Konfliktiherkkänä ja maantieteellisesti 
eristyneenä Somalia on vähitellen 
jäänyt tiedonvälityksessä muiden, hoh-
dokkaampien kriisien varjoon. 

Somalian sekasorrosta irtautuneessa, 
itsenäiseksi julistautuneessa Soma-
limaassa tiedonvälitys toimii ehkä 
valtion joskus pitkän varjon alaisena, 
mutta maassa ja maailmalla toimivat 
monet lehdet, verkkojulkaisut kuin 
radioasematkin käyvät vahvaa ja 
rajuakin keskustelua ja hallituksen ja 
kansanedustuslaitoksen vuoropuhelu on 
perimmältään rakentavaa. Viimeaikais-
ten tapahtumien aikana Hargeisasta 
on jopa muodostunut monelle etelän 
kansalaisaktivistille ja ammattilaisellekin 
turvallinen satama.

AfricaFocus Bulletin/Koor

Niin toimittajat kuin siviilitkin

tulilinjalla
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Suomalainen somaliyhteisö pyrki 
tuomaan Somaliassa syntyneen vaka-
van humanitaarisen kriisin julki sekä 
Helsingissä järjestetyllä mielenosoituk-
sella että tiedotteilla 15.-16. marras-
kuuta 2007. Mielenosoitukseen, jonka 
tärkein viesti oli vaatimus Etiopian 
vetäytymisestä Somaliasta, osallistui 
kolmisen sataa somalitaustaista ja he 
tapasivat sekä eduskunnan että Euroo-
pan unionin edustajia.

Suomen Somaliliitto puolestaan vetosi 
kirjelmässään suomalaisiin viranomai-
siin ja kansainväliseen yhteisöön niin 
sotatoimien pysäyttämiseksi, laajapoh-
jaisten rauhanneuvottelujen käynnis-
tämiseksi kuin humanitaarisen avun 
toimittamiseksi sitä eniten tarvitseville 
Somaliassa. 

Somaliliiton tiedotusvälineillä lähet-
tämässä tiedotteessa todettiin, että 
Somaliassa kaivataan rauhaa, ihmis-
oikeuksien kunnioittamista ja humani-
taarista apua yhä pahenevan kriisin 
päättämiseksi sekä yhteiskunnan jäl-
leenrakentamiseksi yli 17 vuotta jatku-
neen turvattomuuden kauden jälkeen.

Marraskuun puolivälissä Moga-
dishussa ympäristöineen elettiin 
monien arvioiden mukaan vaikeam-
paa humanitaarista ahdinkoa kuin 
esimerkiksi mediassa pitkään olleessa 
Sudanin Darfurissa. Kuolonuhreja on 
eri arvioiden mukaan tuhansia ja kau-
punkilaiset ovat massoittain paenneet 
kodeistaan ja joutuneet jättämään 
omaisuutensa alttiiksi ryöstelyille ja 
hävitykselle. 

On selvää, että Nairobissa kolme 
vuotta sitten kansainvälisten kummien 
tahdosta syksyllä 2004 synnytetty 
väliaikainen hallinto ei ole pystynyt 
vakiinnuttamaan asemaansa, edis-
tämään sille peruskirjassa annettuja 
tehtäviä eikä luomaan toimivaa yhteis-
kuntajärjestystä ja turvallisuutta. 

Syyskaudella 2006 somalialaisten 
omin voimin saavutetun lyhyen, 
toiveita herättäneen rauhankauden 
tulokset ovat nopeassa aikataulussa 
tuhoutuneet ja väkivalta ja rikollisuus 
rehottavat entisten sotapäälliköiden 
johdolla. Kun Etiopia vahvoine ase-
voimineen tuli apuun väliaikainen 
hallinto valtasi jalansijan maan pää-
kaupunkiin kuluvan vuoden alussa.  

Etiopian ehkä alun perin lyhyeksi 
tarkoitetusta sotaretkestä Somaliassa 
syntyi oikeudeton, edelleen vailla 
aikataulua jatkuva miehitystilanne. 
Kevään aikana valtaapitäviä kohtaan 
osoitettu epäluottamus ja vastarinta 
sekä hallituksen jatkuva toimittajien 
ja tiedotusvälineiden ahdistelu ovat 
purkautuneet toistuviin aseellisiin selk-
kauksiin eri puolilla maata. 

Pääkaupungin asujamisto on paennut 
useassa muuttoaallossa etiopialaisten 
ja väliaikaisen hallinnon raskasta, 
usein summittaista tykistötulta ja kan-
sanmurhaa lähenteleviä puhdistus-
toimia, joita kohdistetaan kaupungin 
eri osiin sissiperiaatteella toimivan 
vastarinnan murskaamiseksi. Eräiden 
arvioiden mukaan jopa puolet Moga-
dishun asukkaista on joutunut sisäi-
seen pakolaisuuteen, monet heistä 
ovat jo toista tai kolmatta kertaa 
evakossa.

Nyt jo miljoonan maansisäisen pako-
laisen suojelu on lähes toivoton teh-
tävä. Terveyden- ja ruokahuollon hei-
kotkin palvelut ovat olleet pääasiassa 
ulkomaisen avun, niin diasporassa 
elävien maanmiesten kuin kansainvä-
listen järjestöjen varassa jo toistakym-
menettä vuotta. Merirosvoilu, sienten 
tavoin lisääntyneet tiesulut ja ryöstely 
sekä  hallituksen puuttuminen käytän-
töihin ovat haitanneet avustustoimia 
kriittisellä tavalla.

Synkkää tulevaisuuden kuvaa vah-

vistaa se, että Afrikan unionin lähet-
tämien rauhanturvaajien määrä on 
riittänyt vain Mogadishun sataman 
ja lentokentän suojeluun. Luvatuista 
8000 rauhanturvaajasta ainostaan 
1600 ugandalaista on jalkautunut 
Somaliaan kuluvan vuoden aikana. 
YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon on 
ilmoittanut, ettei hän näe edellytyksiä 
järjestön omaan rauhanturvatoimin-
taan maassa, mutta turvallisuusneu-
vosto on puoltanut kansainvälisten 
joukkojen keräämistä maan rauhoitta-
miseksi.

Somaliliitto korosti, että väliaikaisen 
hallinnon toimet ja toimivaltuudet 
ja niiden osuus tämänhetkiseen yhä 
pahenevaan kriisiin on selvitettävä. 
Myös YK:n pääsihteerin erityisedus-
taja on todennut, että Somaliassa 
tapahtuneet sotarikokset ja ihmisoi-
keuksien loukkaukset on saatettava 
kansainväliseen tutkintaan.

Somalian konfliktissa on useita osa-
puolia, mutta Etiopian miehitysvoi-
mien laajamittainen läsnäolo ja sen 
poliittinen aktiivisuus itsenäisen Soma-
lian asioissa eivät ole omiaan edistä-
mään rauhanomaista ratkaisua.

Somaliliitto vaati tiedotteessaan  väki-
valtaisten selkkausten välitöntä lopet-
tamista Somaliassa, jotta uusia laaja-
pohjaisia rauhanneuvotteluja voidaan 
käynnistää ja estää jo tulevaisuuden 
voimavaroja vakavasti tuhoavan krii-
sin jatkuminen.

KOOR

Maija Kajava

Suomen somaliyhteisö liikkeellä

Somaliaan tarvitaan rauhaa ja kehitystä
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PALUUMATKALLA AFRIKKAAN

Useimmat asiat ja tapahtumat ovat ainutkertaisia.  Saa-
toin kokea tämän tosiasiana jälleen kerran, kun viime 
elokuussa matkustin Afrikkaan.  Edellisestä matkasta tuon 
valtavan maanosan itäiselle rannalle, Somaliaan ja Keni-
aan, oli vierähtänyt enemmän kuin pari vuosikymmentä.  
Nyt matkani tarkoitus oli erilainen, vaikka edelleen infor-
maatioon ja kirjastojen ja kirjastonhoitajien työhön liittyvä.  
Kysymyksessä oli 73. Maailman Kirjasto- ja Informaatio-
kongressi, jonka IFLA - Kansainvälinen Kirjastojärjestöjen 
liitto -- järjestää vuosittain. Tämän vuoden kongressi oli 
toinen Afrikassa pidetty; edellisen isäntänä toimi Kenian 
pääkaupunki Nairobi vuonna 1984. IFLAan kuuluu jäse-
ninä yli 1700 järjestöä 150 eri maasta.  Suomesta osallis-
tujia tänä vuonna oli kolmisenkymmentä

Durban, Kwazulu-Natalin pääkaupunki Etelä-Afrikassa, otti 
vastaan kirjastomaailman edustajat yli 140 eri maasta, 
etenkin Afrikan maista. Olin toivonut tapaavani edes 
jonkun niistä monista kollegoista, joihin olin tutustunut 
SCECSALin kokouksessa Nairobissa, mutta he eivät enää 
olleet aktiivisesti mukana.  SCECSAL on Itä-, Keski- ja 
Etelä-Afrikan kirjastonhoitajien ammatillinen kokoontumi-
nen, johon olin osallistunut Somalian edustajana.  Tämän 
vuoden konferenssissa ei ollut yhtään edustajaa Soma-
liasta.  Muistan ajatelleeni ”ei vieläkään”. Tosin monia 
kertoja on yritetty saada Somalia mukaan kirjastojen yhtei-
seen toimintaan, hyödyntämään ammattikunnan tietoja ja 
taitoja.

Konferenssin yleisteema oli ”Tulevaisuuden kirjastot: Edis-
tys, kehitys & yhteistyö” ja esitelmät, näyttelyt sekä vierailut 
kirjastoihin ja arkistoihin antoivat erittäin asiantuntevan ja 
monipuolisen kuvan kehityksestä, vaikeuksista ja suunni-
telmista, joiden parissa informaatioalalla työskennellään.  
Tärkeänä osana ohjelmassa olivat niin tieteen ja teknolo-
gian saavutukset kuin sosiaaliset ongelmat.  Olen pitkään 
työskennellyt työryhmissä ja jaostoissa, jotka pyrkivät pois-
tamaan esteitä naisten koulutukselle ja tiedonsaannille.
Useissa maissa naisen on lähes mahdoton saada perus-
koulutus, jonka suoritettuaan hän voisi jatkaa opiskelua ja 
valmistua kirjastonhoitajaksi tai informaatikoksi.  Naisten 
vastuulla ovat lapset, vanhukset ja perheen -- kansakunnan 
-- hyvinvointi.  Näin ollen he tarvitsevat runsaasti monen-
laista tietoa.  Ellei heillä ole mahdollisuuksia tiedonsaan-
tiin, yhteiskunta kokonaisuudessaan kehittyy vaivalloisesti.

Etelä-Afrikassa kirjastojen ja tiedonsaannin kehittämiseen, 
samoin kuin koulutukseen, käytetään huomattava määrä 
budjetoiduista varoista.  Maan vaikeimman ongelman, 

aidsin, poistamiseksi sekä oikea tieto taudista että sen hoi-
dosta on nyt saatavissa maan eri kielillä niin kirjastoissa, 
toimistoissa, klubeissa kuin kaupoissakin, samoin myös 
Durbanin tavattoman kauniiden hiekkarantojen kioskeissa.
Tervehtiessään kongressia, Kay Raseroka, Botswanan 
yliopiston kirjastonjohtaja ja IFLAn entinen presidentti, 
kehoitti ”Continue, my colleagues, to shine!” (Kolleegani, 
loistakaa edelleen!”).  Tiedonsaanti on avain kansakuntien 
kehitykseen.  Toivon ja uskon, että pian myös Somalian 
edustajat ovat mukana tässä kansainvälisessä työssä.

Matkalukemisenani oli ollut, jo muutamia viikkoja ennen 
matkaa, Martin Meredithin kirja ”The State of Africa.  A 
history of fifty years of independence.” (London: Free 
Press, c 2005).  Tämä teos  kattaa vuodet 1955-2005 ja 
perustuu Oxfordissa asuvan tekijän työhön reportterina ja 
kirjailijana vuodesta 1964 alkaen.  Se ei kuitenkaan ole 
tavanomainen historiallinen kuvaus, vaan sisältää tekijän 
omia pikakuvia eri maista ja etenkin niiden poliittisista 
johtajista sekä valtavan määrän faktoja kustakin maasta 
ja sen vaiheista viidenkymmenen vuoden aikana.  Teoksen 
lopussa on arvioita eri tietolähteistä, ja laaja lähdeluettelo.  
Suosittelen kirjaa yhtenä laajimmista koko Afrikkaa käsitte-
levistä esityksistä.  Se vastaa moniin kysymyksiin ja taatusti 
herättää keskustelua ja lisää kysymyksiä varsinkin Afrikkaa 
tuntevien henkilöiden keskuudessa. 

Durbanin kongressin näyttelyssä tutustuin eteläafrikkalai-
seen kirjallisuuteen ja ostin matkamuistoksi värikkäästi 
kuvitetun kirjan Letters to Madiba, voices of South African 
Children, (Cape Town: Masker Miller Longman (Pty) Ltd, 
2002.)( Kirjeitä Madiballe, Etelä Afrikan lasten ääniä.)  
Kirjaan on valittu lasten kirjeitä Madiballe, Nelson Mande-
lalle. Stephen-John kirjoitti: ”Different faces / Many races 
/ Different people / Many places / The past behind us 
/ The future and freedom in front of us // For children of 
Africa / We stand together.”

Leena Siitonen
Madrid,  Espanja

Leena Siitonen toimi Somaliassa UNESCOn kirjastoasian-
tuntijana 1975-78, ensin kansallisen yliopiston Lafoolen 
kampuksella,  myöhemmin Mogadishussa Kansalliskirjas-
ton dokumentaatioprojektissa. 
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Kuva : Nur Mohamud

Suomen Punainen Risti on tukenut sisarjärjestöään Somalian 
Punaista Puolikuuta jo 1970-luvulta alkaen sekä järjestön 
kehittämisessä että käytännön terveydenhuoltotyössä. Monet 
suomalaiset asiantuntijat ovat olleet komennuksella Somali-
assa ja ennen sisällissotaa myös suomalaisille ja somalialai-
selle nuorille järjestettiin yhteisiä leirejä.

Pitkään jatkuneen sisällissodan aikana suomalaistyöntekijöiden 
tukikohta on ollut Nairobissa, mutta he käyvät säännöllisesti 
ja tarpeen mukaan Somalian puolella kiertämässä terveyskes-
kuksia ja Punaisen Puolikuun osastoja. Marja-Leena Orabyn 
kahden vuoden sopimuksen päätyttyä viime kesänä koordinaa-
tiotyötä jatkaa kätilö Iris Nolvi. Tapasimme Iriksen Nairobissa 
ja hän kertoi, että vaikeissa olosuhteissa järjestön vapaaehtoiset 
tekevät todella tärkeää työtä. Järjestö on vanhimpia  toimivia 
kansalaisjärjestöjä maassa ja toimii hyvin ja luotettavasti.

Iris kertoi myös, että sotatilanteesta johtuen Punaisen Ristin 
Kansainvälisen Komitean  ja eri jäsenjärjestöjen avustustoimin-
taa on joskus vaikea suunnitella etukäteen, mutta muutaman 
vuoden kuluttua toivotaan, että maanlaajuinen verkosto saadaan 
toimintakuntoon.

Maan terveyspalvelut olivat heikot jo ennen sotaa ja nyt ovat 
monin paikoin Somalian Punaisen Puolikuun harteilla. Se huo-
lehtii kahdesta sairaalasta ja kymmenistä klinikoista ennenkaik-
kea maaseudulla, missä ei ole muita palveluita. Lisäksi on kaksi 
liikkuvaa klinikkaa.

Terveysasemilla yleensä on vastaava hoitaja joka on myöskin 
sairaanhoitaja ja hän huolehtii mm. laboratoriotutkimuksista 
(veri- ja virtsatestejä, malariatestejä). Kätilö puolestaan hoitaa 
äitiysterveydenhuoltoa ja seuraa myös lastenneuvolan toimin-
taa. Apuna on yleensä apu- tai lähihoitaja, joka auttaa rekiste-
röinnissä, mittaa, punnitsee ja antaa rokotuksia. Pienissä yksi-
köissä kaikki osaavat vähän kaikkea vaikka päävastuualueet on 
määritelty. 

Punaisella Puolikuulla on myös käynnissä perusrokotusohjelma 
eri puolilla Somaliaa. UNICEF toimittaa rokotteet ja kylmä-
ketjut. Logistiikkapuolella on ollut ongelmia, mutta Somalian 
Punaisen Puolikuun henkilökunta pyrkii toimimaan niin hyvin 
kuin taitaa.

Koulutusjärjestelmän romahdettua on vaikea löytää ammat-
tihenkilökuntaa, sillä monet ovat lähteneet pakolaisiksi tai 
siirtotyöläiseksi ympäri maailmaa. Monet  ovat hakeutuneet 
yhä kasvavalle yksityissektorille ja myös kansainväliset järjes-
töt käyvät kilpailua osaavista työntekijöistä. Maailmanpankin 
kertoman mukaan lähes 60% kaikesta koulutetusta henkilökun-
nasta on lähtenyt maasta.

Autetaan haavoittuvimpia ryhmiä

Somaliassa äitien ja lasten kuolleisuusluvut ovat maailman 
korkeimpia. Raskaudenaikaiset kuolemat ja synnytyksiin liitty-
vät kuolemaan johtavat komplikaatiot ovat Afganistanin tasoa. 
Tarvitaan pitkäjänteisiä terveysohjelmia, sillä vaikka hyvin 
kattava vapaaehtoisten joukko pyrkii antamaan neuvontaa syr-
jäkylissäkin, vie paljon aikaa ennen kuin osittain vielä paimen-
tolaistaloudessa elävät perheet hakeutuvat hoitoon ajoissa.

Eteläisessä ja keskisessa Somaliassa eletään edelleen keskellä 
konfliktia, mutta sielläkin pyritään järjestämään  perustervey-
denhuollon palveluita. Turvallisuustilanne määrää sen miten 
ihmiset voivat liikkua ja keväästä alkaen Somalian olosuhteissa 
mittava sisäinen pakolaisuus on asettanut kaikkien resurssit 
tiukalle. 

Koko avustusohjelman tavoitteena on palvelurakenteen, sen 
toimivuuden ja laadun paraneminen ja sen tärkein elementti 
ovat vapaaehtoiset. Somalian Punaisen Puolikuun vapaaehtoiset 
toimivat kaikilla ohjelma-alueilla. Tärkeimmät ohjelmat, joita 
he ovat mukana toteuttamassa ovat nimenomaan perustervey-
denhuolto, rokotusohjelmat, katastrofivalmiuden kehittäminen 
ja henkilöetsintä. Iris Nolvi antoi paljon tunnustusta vapaaeh-
toisten työlle. Heillä on nopeasti liikuteltavia ryhmiä ja yksik-
köjä ja heidän varusteitaan pyritään täydentämään ja tietojaan 
päivittämään säännöllisesti.

Suomen Punainen Risti tukee Somalian Punaisen Puolikuun 
terveysohjelmia ja järjestökehitystä tänä vuonna 120 000 
eurolla, mistä 100 000 euroa on ulkoministeriön myöntämää 
tukea.

Koor  Mohamed-Nur Mohamud

Yhteistyö on voimaa

Iris Nolvi, Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten 
kansainvälisen liitton avustustyöntekijä Nairobissa
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Suomen Pelastakaa Lapset -järjestö 
tekee työtä Itä-Afrikan lasten oikeuksien 
parantamiseksi. Järjestö avasi hiljattain 
aluetoimiston Nairobissa, ja käynnisti 
samalla lapsen oikeuksia suojelevan 
ohjelman. ”Vaikuttamistyön ja verkostoi-
tumisen ohella on nähtävä, mitä tapah-
tuu yksittäiselle lapselle”, Anne Kanene 
painottaa. 
Anne Kanene on työskennellyt hei-
näkuun alusta asti Pelastakaa Lapset 
-järjestön Itä-Afrikan aluetoimiston 
johdossa. Sen toimikenttään kuuluvat 
Kenian lisäksi Eritrea, Etiopia ja Soma-
limaa.
”Laajalla alueella toimimisessa opimme 
valtavasti toisiltamme. Se on työn vah-
vuus”, Kanene iloitsee.
Pelastakaa Lapset keskittyy kehitysyh-
teistyössään kaikille avoimen ja laaduk-
kaan peruskoulutuksen edistämiseen ja 
lastensuojelun vahvistamiseen. Lasten-
suojelun kokonaisuus on iso ongelma 
Itä-Afrikassa.
Keniassa Kanenen mukaan on lainsää-
dännön tasolla tapahtunut pientä edis-
tystä, mutta toimeenpano on haaste.
Lastensuojelun mahdollisia asiakkaita 
riittää, sillä Keniassa on 17 miljoonaa 
alle 18-vuotiasta. Pelastakaa Lapset 
arvioi, että 30 000 lasta tulee hyväk-
sikäytetyksi ennenkuin he täyttävät 13 
vuotta.

Lapsen oikeuksien edistäminen vaatii 
tiukkaa faktaa ja käytännön työtä

Mitä jos lapsi joutuu hyväksikäytetyksi? 
”Tarvitsemme tietoa siitä mitä toimin-
tamalleja on olemassa, sekä virallisia 
että epävirallisia”, hän kertoo ja jatkaa, 
että tärkeä haaste on paikallistaa vas-
tuunkantajat ja selvittää, miksi asia jää 
piiloon.
Kuva vastuunkantajista ja avainhenki-
löistä on jo kirkastumassa. Samalla on 
selvitetty, miten voidaan vahvistaa ole-
massa olevia toimintamalleja ja kehittää 
uusia.
Avainasemassa ovat luonnollisesti per-
heiden huoltajat, Kanene painottaa. 
Tärkeitä ovat myös koulut, opettajat ja 
koulukomiteat. Keniassa on määritelty 
lasten asioiden palvelupisteet ja alueel-

liset lastensuojelukomiteat. ”Perinteiset 
yhteisöjen johtajat ovat hyvin tärkeitä 
lapsen oikeuksien kannalta”, hän muis-
tuttaa, sillä tapauksia sovitaan myös 
perinteisen järjestelmän kautta. Poliisi-
viranomaiset ovat luonnollisesti myös 
keskeisiä.
Maakunnan tasolla avainasemassa ovat 
opetus-, sosiaali- ja terveysviranomaiset 
ja alueellisesti Pelastakaa Lapset pyrkii 
vaikuttamaan Afrikan Unionin kautta.
”Emme työskentele pelkästään vaikutta-
misen tasolla”, Kanene vakuuttaa. ”Käy-
tännön työ ja yhteistyökumppaniemme 
vahvistaminen ovat yhtä lailla tärkeitä. 
Kaikki kolme on oltava mukana.”

Hyväksikäyttö jää usein piiloon

Vaikuttamistyön ja verkostoitumisen 
ohella on nähtävä, mitä tapahtuu yksit-
täiselle lapselle. Kenttäkäynneillä tulee 
esiin pysähdyttäviä tapauksia kuten 
opettaja, joka oli käyttänyt hyväksi 48 
lasta. ”Kuinka paljon on niitä, joista 
emme saa koskaan tietää”, hän pohtii.
Asioiden tuominen esiin ei riitä, vaan 
lapsen oikeudet on turvattava myös itse 
prosessissa. Kanene kertoo hyväksikäyt-
tötapauksesta, joka oli ehtinyt oikeus-
käsittelyyn asti: ”Oikeuden istunnossa 
hyväksikäytetty lapsi joutui istumaan 
vastapäätä hyväksikäyttäjäänsä, joka 
oli oma isä. Asia tyssäsi tähän.”
Perintökiistat ovat myös hankalia. 
Vaikka laki on takana, yhteisön painos-
tus voi olla niin vahva että se estää toi-
mimasta. Lapsen oikeuksien rikkominen 
on tullut hyvin vahvasti esille kiistoissa.
Seksuaalinen hyväksikäyttö ja lasta 
vahingoittavat käytännöt kuten tyttöjen 
sukuelinten silpominen rikkovat lapsen 
oikeuksia. ”Liian varhain solmitut avio-
liitot ovat Keniassa paikoitellen yleisiä. 
On tapauksia, joissa lapsi on raiskattu 
ja hän on joutunut myöhemmin mene-
mään naimisiin raiskaajansa kanssa.”
Afrikan väestöneuvoston raportin 
mukaan 73 prosenttia kenialaisista 
naisista solmii avioliiton ennen 18 ikä-
vuottaan.
Edistysaskeliakin on otettu, Kanene 
muistuttaa. ”Keniassa on vahva kan-
salaisjärjestökenttä. Järjestöt ovat pys-

tyneet olemaan mukana prosesseissa 
kuten lapsen oikeuksien raportin laati-
misessa. Kansalaisjärjestöt ovat myös 
korostaneet ja edesajaneet lasten kuule-
misen ja osallistumisen tärkeyttä. Paljolti 
kansalaisjärjestöjen aktiivisuuden ansi-
osta Keniassa on vastoittain hyväksytty 
lasten osallistamisen ohjeistus”.

Mistä tukea aidsorpojen isovanhem-
mille?

Aids näkyy Itä-Afrikan lasten elämässä. 
Pelkästään Keniassa se on jättänyt mil-
joona lasta orvoiksi.  ”Se tekee heistä 
haavoittuvia. Se on vaikuttanut perhe-
rakenteeseen. Kun toinen tai molemmat 
vanhemmista ovat kuolleet, lapset 
ovat voineet altistua hyväksikäytölle”, 
Kanene kertoo.
”Miten tukea isovanhempia tai muita 
sukulaisia, jotka huolehtivat orvoksi 
jääneistä lapsista?” hän pohtii.
Lapsen oikeus saada peruskoulutusta 
ei aina toteudu, vaikka koulumaksujen 
poistaminen esimerkiksi Keniassa on 
tuonut entistä useamman lapsen kou-
luun. Erityisen heikossa asemassa vam-
maiset lapset. Inklusiivinen, laadukas 
perusopetus on oikeus, josta he joutuvat 
taistelemaan.
Laadukasta perusopetusta tarvitsevat 
kaikki lapset. ”Opetuksen laatu on 
heikentynyt. Näin sanovat ihmiset niin 
Keniassa kuin Sambiassa. Tämä tulee 
esiin kaikilla tasoilla peruskoulutuksesta 
ammatilliseen ja korkeakoulutukseen 
asti. Miten näillä eväillä voi pärjätä 
globaalissa maailmassa? Jos on intoa 
ja kykyä, pitäisi päästä eteenpäin ja 
saada laadukasta koulutusta.”
Laadukkuus ei tule siitä, että lapset vain 
ovat koulussa. On tärkeää oppia hake-
maan tietoa ja analysoimaan sitä.
Laatu ei ole elitististä, Kanene muistut-
taa. ”Se tarkoittaa, että tietyt perusedel-
lytykset on täytettävä. Länsimaisesta 
näkökulmasta ne saattavat tuntua itses-
tään selvyyksille kuten se, onko koulussa 
tytöille oma vessa.

Marja-Leena Kultanen  
www.formin.fi  1.11.2007
Pelastakaa Lapset on yksi ulkoministeriön kym-
menestä kumppanuusjärjestöstä.

Itä-Afrikan lapset kärsivät hyväksikäytöstä
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Naisten ympärileikkauksia vastustava 
Molly Melching on saavuttanut läpi-
murron afrikkalaisissa kylissä. Ihmis-
oikeuskoulutuksen myötä yli 2 300 
yhteisöä on luopunut naisten ympäri-
leikkauksista.

Melching osallistui Espoossa viikon-
vaihteessa tyttöjen ympärileikkausta 
käsittelleeseen konferenssiin.  Se 
kokosi yhteen alan asiantuntijoita 
ympäri maailmaa.

Tostan-liikkeen perustaja Molly Mel-
ching on aikaansaanut yllättäviä 
parannuksia naisten oikeuksien 
saralla. Läpimurtoa wolofin kielellä 
tarkoittava Tostan on edistänyt mil-
joonien ihmisten oloja demokratia- ja 
ihmisoikeuskoulutuksen myötä. Mel-
ching uskoo, että naisille vahingolliset 
ympärileikkaukset voidaan saada lop-
pumaan pikemmin kuin olisi uskottu.

Senegalilaiset naiset tekivät vastikään 
kunnianhimoisen aloitteen: Senega-
lin halutaan Afrikan ensimmäisenä 
maana luopuvan kokonaan naisten 
ympärileikkauksista. Tostanin avulla 
monen kylän äiti- ja lapsikuolleisuus 
on vähentynyt, perheväkivalta on 
päättynyt, terveyspalvelut ja ravitse-
mus ovat edistyneet ja koulutusta pys-
tytään tarjoamaan entistä useammille.
  
Yli 30 vuotta Senegalissa viettänyt, 
Yhdysvalloista kotoisin oleva Mel-
ching haukkaa suomalaista pullaa 
ja aloittaa: ”Toimintatapamme on 
yksinkertainen. Mietimme kyläläisten 
kanssa, mihin suuntaan he haluavat 
viedä kylää. Koulutuksella osoitamme, 
että ihmisoikeuksista on hyötyä kai-
kille, ja ne koskevat kaikkia. Koulu-
tamme naisten ja tyttöjen lisäksi myös 
miehiä ja nuoria.”

Molly Melchingin läpimurto 

Tuhannet yhteisöt luopuvat naisten ympärileikkauksista

Ihmisoikeuksista lauletaan ja runoillaan

Molly Melching matkusti Yhdysval-
loista Senegaliin vuonna 1976. Silloin 
hän osallistui pieneen ympäristöhank-
keeseen eräässä kylässä. Lliitimme 
opetukseen muun muassa teatteria, ja 
saimme ihmiset kiinnostumaan.” Tänä-
kin päivänä Tostan opettaa afrikkalai-
sin menetelmin, esimerkiksi runojen ja 
laulujen avulla.

Tostanin lukutaitohankkeet ovat osoit-
tautuneet yllättävän tuloksellisiksi, ja 
isommatkin järjestöt, kuten YK:n las-
tenrahasto Unicef, ovat kiinnostuneet 
niistä. ”Olemme havainneet, ettei kou-
luttamisesta ole hyötyä, ellei ihmisiä 
opeteta lukemaan. Lukutaito koetaan 
hyödylliseksi vasta kun tekstistä saa-
daan jotakin tärkeää tietoa.”

Melching lentää pian Yhdysvaltoi-
hin noutamaan mittavan Conrad 
N. Hilton -palkinnon onnistuneesta 
kehitysyhteistyöstä. Myös YK:n kasva-
tus- tiede- ja kulttuurijärjestö Unesco 
palkitsi Tostanin menestyksekkäästä 
työstä. Tostan on toiminut jo yhdek-
sässä maassa: Senegalissa, Guine-
assa, Gambiassa, Mauritaniassa ja 
vastikään myös Djiboutissa. Aiemmin 
liike on järjestänyt onnistuneita koulu-
tuksia Sudanissa, Malissa ja Burkina 
Fasossa. Hankkeille suunnitellaan nyt 
jatkoa.

Muutos lähtee ihmisen sisältä

Muutoksen on lähdettävä ihmisen 
sisältä, Molly Melching pohtii. ”Emme 
voi mennä vieraaseen kulttuuriin osoit-
telemaan sormella ja tuomitsemaan 
ihmisiä. Tostan tarjoaa ihmisille tietoa. 
Sen jälkeen kyläläiset tekevät itse 
muutokset, ilman kenenkään apua.”

Tostan on tarjonnut ihmisoikeus- ja 
demokratiakoulutusta yli 160 000 
ihmiselle.  Koulutuksen saaneet taas 
ovat kymmenkertaistaneet opit levit-
tämällä tietoa kylissään ja yhteisöis-
sään. Sana leviää myös mediassa: 
”Meillä on oma radio-ohjelma, joka 
keskittyy ihmisoikeuksiin ja demokra-
tiaan.”

”Ei riitä, että yhdessä kylässä luovutan 
naisten ympärileikkauksista. Kylät 
ovat yhteydessä toisiinsa, ja usein 
yhden kylän naiset menevät naimi-
siin toisen kylän miesten kanssa. Jos 
naisten ympärileikkauksesta ei luovuta 
molemmissa kylissä, luvassa on suuria 
ongelmia.”

Molly Melching on tyytyväinen työ-
hönsä, mutta toivoo silti erästä asiaa: 
”Tahtoisin, että minua pidettäisiin 
edes puoliksi senegalilaisena, olen-
han viettänyt siellä suurimman osan 
elämästäni.”

Mirva Viitanen  www.formin.fi  
11.9.2007

Molly Melchior vieraili Suomessa syyskuun 
alussa järjestetyssä FOKO-konferenssissa.

Lisätietoa ympärileikkauksesta Somaliassa 
ja muissa Afrikan maissa sekä ehkäisytoi-
minnasta Suomessa:

Suomen World Vision  www.fgm.fi

Kokonainen –projekti  Ihmisoikeusliitto  
www.ihmisoikeusliitto.fi

Kansainvälinen Solidaarisuussäätiö www.
finsolid.fi
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Somalia’s 
Rent-a-Tree Disaster

The current situation is, according 
to Human Rights Watch, “a human 
rights and humanitarian crisis on 
a scale not seen since the early 
1990s.” The quagmire in Somalia 
is neither easy nor new, but this 
should not stop the politicians trying 
to find a solution. Everything and 
anything must be done, lest another 
few years in Mogadishu look like the 
past few years in Baghdad. 

Anna Husarska, IRC, Newsweek 
Sept 06, 2007

War in Somalia: Your views

The Somali government aban-
dons arms amnesty. Tyres are 
burned as protests against 
Ethiopian forces break out in 
the capital. Western and African 
diplomats called for an urgent 
deployment  of peacekeepers to 
Somalia as al-Qaeda’s deputy 
leader urged an Iraq-style fight 
against Ethiopian forces there. 
Is peace possible in Somalia?

Published: Monday, 25 Decem-
ber 2006, 07:06 AM Mecca time, 
04:06 AM GMT 

Comment no 10

Added: Saturday, 06 January 
2007, 02:20 AM Mecca time, 
11:20 PM GMT 

In the Name of Allah, the only 
thing you would have lost with
 the Islamic Courts: porn 
movies, prostitution, drug addi-
tion, HIV/AIDS, and Somalia 
music would be favored over 
gangster rap perverted lyrics.

jamiat33, Jilib, Somalia
_____

pict&text from http://english.aljazeera.
net/NR/exeres/...

Meera Selva

War without end

There are gun battles being fought in the Bakara market, and the bodies of foreign sol-
diers are being dragged through the streets of Mogadishu.

In 1992, American troops landed in Somalia under the absurdly optimistic Operation 
Restore Hope, to rescue Somalia from famine and rule by warlords. It ended as one of the 
most botched interventions the UN and the US have ever carried out. Hundreds of Soma-
lis were killed in the fighting and American soldiers, UN troops and western journalists 
were murdered by lynch mobs.

Fifteen years later, an imperfect peace deal, belligerent neighbours and American fear of 
Islamic rule has plunged Somalia into another vicious war and no one seems willing or 
able to find a solution. In 2004, a protracted set of peace talks in various Kenyan hotels 
led to the creation of a Transitional Federal Government (TFG) headed by Abdullahi 
Yusuf. 

Most Somalis were wary of the TFG from the start. It was made up of various warlords 
who had grown powerful in war and, crucially, Yusuf did not command the loyalty of the 
clans that control Mogadishu, Somalia’s violent, unstable capital city. In fact, he spent 
months outlining reasons why he should not base the seat of government there. While he 
dithered, the Islamic Courts Union (ICU), a group of Muslim scholars and fighters, gained 
the support of the Mogadishu residents by meting out their own justice to robbers, drug 
addicts and kidnappers. In the absence of any kind of police force, they were seen as the 
only ones who could bring a level of stability to Mogadishu.

Last year, they capitalised on this support and seized control of Mogadishu. The aftermath 
has destroyed any stability Somalia has enjoyed in the last two decades. After the ICU 
came to power, America encouraged Ethiopia to invade and reinstall the TFG and shore 
up Yusuf’s position. Ethiopia, which has its own problems with its own Somali rebel 
group, the Ogaden National Liberation Front, grabbed the chance to carry out its own 
military manoeuvres within Somalia. When it sent troops into Mogadishu, the Ethiopian 
government promised its troops would be out in a few weeks. Months later they are still 
there, fighting gun battles with the Islamists, who have now turned to guerrilla warfare. 
Both sides are attacking civilians, looting private property and making no distinction 
between military and civilian targets when placing people under house arrest.

The humanitarian situation in Mogadishu is dire. Over half the residents have fled to 
camps outside the city, and the ones that do remain have no access to medicines. The few 
clinics that have managed to remain open are overwhelmed treating those injured in the 
fighting. The UN said that there are now 850,000 displaced people in Somalia - it is over-
taking Darfur as the worst humanitarian crisis in Africa.

The presence of foreign troops with no clear mandate, playing one clan off another is 
a recipe for disaster in Somalia. Ethiopian and Eritrea are using Somalia’s instability 
to fight a proxy war against each other and Abdullahi Yusuf has no support among the 
people he is meant to govern. The international community is too nervous to launch a full-
scale intervention but it should be forcing Ethiopia to either impose an impartial peace on 
Somalia or withdraw and wait for another solution to present itself.

Meera Selva is a fellow of the Reuters Institute and a visiting scholar of Green College, 
Oxford  http://commentisfree.guardian.co.uk/meera_selva/2007/11/war_without_end.html
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SOMALIAA, AFRIKAN SARVEA JA 

KEHITYSYHTEISTYÖTÄ 
KOSKEVAA TIETOA

KIRJASTOT
Ulkoministeriön kirjasto
Kepan kirjasto
Yliopiston kirjasto
www.helmet.fi

LEHDET
Kehitys - Utveckling (UM)
Kehitysuutiset (UM)
Koor (www.koor.fi)
Kumppani (KEPA)
Maailmanpyörä (YK-liitto)
Pakolainen (Suomen Pakolaisapu)
Apuraportti/Solidaarisuus (KSS)
Ulkopolitiikka

VERKKOSIVUJA

Kotimaiset
www.formin.fi
global.finland.fi
www.koor.fi
www.ihmisoikeusliitto.fi
www.maailmansivu.fi
www.maailma.net
www.pakolaisapu.fi
www.somaliaverkosto.net
www.finsolid.fi
www.ykliitto.fi
www.vaestoliitto.fi

Kansainväliset
www.un.org
www,undp.org
www.unhcr.org
www.somalisupportsecretariat.info
www.ipsnews.net
www.oneworld.net

Somalisivustot
www.awdalnews.com
www.harowo.com
www.hiiraan.com
www.shabelle.net
www.somalilandtimes.net
www.somaliweyn.com

SUOMI - SOMALI - SUOMI –
sanakirja

Suomi-Somalia seura tuottaa ensim-
mäisen suomi-somali-suomi –sanakir-
jan, jonka laajuus tulee olemaan yli 
10.000 hakusanaa. Sanakirja on 
tarkoitettu niin somalien kuin suoma-
laistenkin käyttöön. Sanaston lisäksi 
kirjassa on kaksi tietoartikkelia. Sana-
kirjatyöryhmän puheenjohtajana on 
toiminut Muddle Suzanne Lilius. Kirja 
ilmestyy omakustanteena helmikuussa 
2008.

Nidotun kirjan ennakkomyyntihinta on 
30 euroa + toimituskulut.

SOMALIA – eilen, tänään, huo-
menna

Suomalaisten valokuvaajien ja kehitys-
yhteistyössä toimineiden asiantuntijoi-
den valokuvia 1980-luvun Somaliasta 
täydennettynä postikorteilla ja muulla 
kuvallisella materiaalilla. Tekstiosuus 
käsittää tietoiskuja, runoja ja muita 
tekstinäytteitä, sananlaskuja. Kuvia 
ja muistoja maasta, jota ei enää 
ole.Tekstit englanniksi, somaliksi ja 
suomeksi. Kirjan toimittavat Maija 
Kajava, Reijo Salovaara ja Pirkko 
Tanttu. Kirja ilmestyy omakustanteena 
yhteistyössä Scansom kustannusyhtiön 
kanssa helmikuussa 2008.

Nidotun nelivärikirjan ennakkomyynti-
hinta on 40 euroa + toimituskulut.

Molempien kirjojen ennakkotilaukset 
ja tiedustelut info@koor.fi tai Maija 
Kajava, p. 040 5330757. 
Lisätietoa osoitteessa www.koor.fi

SUOMI-SOMALIA SEURA RY
Yhteystiedot
- PL 242, 00121 Helsinki
- suomi-somalia.seura@pp.inet.fi
- info@koor.fi
- keräys- ja jäsenmaksutili Sampopankki
800017-744379, rahankeräyslupa ESLH 
1296A 31.5.2008 asti
Lisätietoja www.koor.fi

Afrikan sarven 
uskonnolliset johtajat 
rauhan asialla

Somalimaan pääkaupungissa Har-
geisassa järjestettiin marraskuussa 
rauhankokous, johon osallistui 
uskonnollisia johtajia, naisvaikuttajia 
ja kansalaisaktivisteja eri puolilta 
entistä Somaliaa. Tapahtumaa tukivat 
kirkonmiehet Ruandasta, Ugandasta, 
Sudanista ja Keniasta, monet kan-
sainväliset järjestöt ja sen järjestelyi-
hin osallistui Kirkon Ulkomaanavun 
edustajana suomalainen tutkija 
Mahdi Abdile.

Rauhankokouksen tarkoituksena oli 
vahvistaa eri ryhmittymien välistä 
sovinnon- ja rauhanrakentamiseen 
tähtäävää vuoropuhelua. Kokouksen 
tuloksena syntyi julkilausuma, jossa 
vakuutetaan yhteistä tahtoa edistää 
rauhanprosessia ja liennyttää aluetta 
vaivaavia yhteiskuntapoliittisia kon-
flikteja, jotka ovat johtaneet laajamit-
taiseen sisäiseen pakolaisuuteen ja 
inhimilliseen hätään. Keskiöön on 
saatava vuosikymmeniä maata kah-
lineen heimokantaisuuden asemesta 
ihmisoikeuksien kunnioituksen, tasa-
arvon ja oikeudenmukaisuuden yleis-
maailmalliset periaatteet.

www.kua.fi, www.cisanewsafrica.org & 
www.somalilandtimes.net
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I Have a Dream
 

This country has gone crazy with terror wars
It is laboring to give birth to another country

I see peace sleeping in the house of war
I see light living at the mercy of the dark
I see wild fires chasing springs and rivers

I see sanity attending the school of madness
I see wisdom strolling in the shores of dumbness
I see shame forcing dignity to pack and leave
I see oceans turning violent to take revenge

I see deserts staring angrily at green pastures
I see clouds of ash burning like wild bush 
Or skies as naked as a newly-born baby  
I see myself in the middle of this country 

I have a dream that one day:
Light will shine to kill the dark

Peace shall put off spreading fires
Order shall wipe out rampant disorder

Winds of hope shall drive away evil clouds
Truth shall no longer be a hostage of concocted lies

Abdi-Noor Mohamed
October 9, 2007

www.koor.fi


