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Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus 60 vuotta

YK:n yleiskokous hyväksyi ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen  (Universal 
Declaration of Human Rights) 60 vuotta sitten, 10 joulukuuta 1948. Yksikään YK:n silloi-
sista 58 jäsenvaltiosta ei äänestänyt julistusta vastaan, joskin kahdeksan maata pidättäytyi 
kokonaan äänestämästä. 

Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus ei ole valtioita oikeudellisesti velvoittava 
asiakirja, mutta sen poliittinen ja moraalinen vaikutusvalta on huomattavan suuri. Julistus 
on myös ollut perustana kaikille myöhemmin solmituille kansainvälisille ihmisoikeussopi-
muksille. 

Julistuksen sanoma on tänä päivänä yhtä ajankohtainen kuin 60 vuotta sitten: ihmisoike-
udet ovat perustavanlaatuisia ja luovuttamattomia ja kuuluvat yhdenvertaisesti maailman 
kaikille ihmisille. 

YK on viime vuosina korostanut erityisesti ihmisoikeuksien yhteyttä kehitykseen ja 
turvallisuuteen. Näiden kolmen ulottuvuuden keskinäisriippuvuus on niin vahva, että 
ihmisoikeuksien toteutuminen edellyttää sitoutumista myös kehityksen ja turvallisuuden 
edistämiseen ja kehityksen ja turvallisuuden toteutuminen vastaavasti sitoutumista ihmis-
oikeuksien kunnioittamiseen.

Ensimmäiset yhdeksän artiklaa kuvastavat hyvin julistuksen henkeä ja tavoitteita.

1.  Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on 
annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä. 

2.  Jokainen on oikeutettu kaikkiin tässä julistuksessa esitettyihin oikeuksiin ja vapauk-
siin ilman minkäänlaista rotuun, väriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai 
muuhun mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, syn-
typerään tai muuhun tekijään perustuvaa erotusta. 

Mitään erotusta ei myöskään pidä tehdä sen maan tai alueen valtiollisen, hallinnollisen tai 
kansainvälisen aseman perusteella, johon henkilö kuuluu, olipa tämä alue itsenäinen, huol-
tohallinnossa, itsehallintoa vailla tai täysivaltaisuudeltaan minkä tahansa muun rajoituksen 
alainen. 

3.  Kullakin yksilöllä on oikeus elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen. 

4.  Ketään ei saa pitää orjana tai orjuutettuna, kaikki orjuuden ja orjakaupan muodot on 
kiellettävä. 

5.  Ketään ei saa kiduttaa eikä kohdella tai rangaista julmasti, epäinhimillisesti tai alenta-
vasti. 

6.  Jokaisella ihmisellä on kaikkialla oikeus siihen, että hänet henkilönä tunnustetaan lain 
edessä. 

7.  Kaikki ovat tasavertaisia lain edessä ja oikeutetut erotuksetta yhtäläiseen lain suojaan. 
Kaikilla on oikeus tasavertaiseen suojaan tätä julistusta loukkaavaa syrjintää vastaan sekä 
kaikkea sellaiseen syrjintään tähtäävää yllytystä vastaan. 

8.  Jokaisella on oikeus tehokkaaseen hyvitykseen asianomaisessa kansallisessa tuomiois-
tuimessa häneen kohdistuneista teoista, jotka loukkaavat hänelle valtiosäännöllä tai lailla 
turvattuja perusoikeuksia. 

9.  Ketään ei saa mielivaltaisesti pidättää, vangita tai ajaa maanpakoon. 

www.ykliitto.fi / www.unhchr.ch/udhr/lang/fin.htm
www.ihmisoikeus.net
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Maailma näki ihmeen kun kenialaistaustainen Barak Obama 
valittiin Yhdysvaltojen 44:ksi presidentiksi. Se antoi toivoa 
uudesta aikakaudesta ja USA:n suunnan muutoksesta. Nyt odo-
tellaan jännityksen vallassa Obaman toimenpiteitä.

Lehdessä on artikkeli Bashir Gothilta, jossa hän kertoo oma-
kohtaisesti vaalipäivän tunnelmistaan ja yhteisestä ilosta jonka 
Obaman voitto levitti Afrikkaan. Martin Luther Kingin unel-
masta oli tullut totta.

Ensi innostuksesta selvittyään Bashir ryhtyy pohtimaan miksi 
Afrikan pitäisi iloita Obaman voitosta.  Hän päätyy toteamaan 
että Obaman voitto oli Amerikkalainen voitto ja mahdollinen 
vain siellä. Afrikaan se loi illuusion jota ei voi siellä toteuttaa.

Roob, roob – tip, tip
Heräsin Helsingissä tänään marraskuun viimeisenä aamuna 
sateen ääniin ja muistin joskus kirjoittaneeni sateen siunauk-
sesta Somaliassa. Täällä järvet ja joet uhkaavat täyttyä ja aihe-
uttaa tulvaa. Talven ankea harmaus menee jäseniin ja mieleen.

Merirosvous on tuonut Somalian uutisten valokeilaan
Melkein päivittäin luetaan lehdistä miten somalialaiset meriros-
vot ovat ottaneet haltuunsa isoja tankkereita ja vaativat suuria 
lunnaita. Ihmetyttää kun uutiskuvissakin näytetään, että rosvot 
toimivat kalastusveneistä käsin. Siitä on myös keskusteltu, että 
Somalian rannikot rosvokalastettiin tyhjiksi ulkomaalaisten 
toimesta ja kalastajat ryhtyivät uuteen ammattiin. Tiedä häntä.

Valokuvia Somalimaasta
Minut hälytettiin syksyllä rautatieasemalle auttamaan näyttelyn 
ripustuksessa ja ilokseni tapasin avoimen ja reippaan nuoren 
naisen, Naima Mohamudin, joka oli kuvannut lomamatkal-
laan Somalimaassa itselleen läheisiä aiheita, pääasiassa lapsia, 
joiden silmät kiehtoivat häntä. Tälläiset ”public art” -pläjäykset, 
joiden olemassaolon joko huomaa tai ei,  piristävät asemahallin 
arkea.

Valokuvia Somalimaasta
Minut hälytettiin syksyllä rautatieasemalle auttamaan näyttelyn 
ripustuksessa ja ilokseni tapasin avoimen ja reippaan nuoren 
naisen, Naima Mohamudin, joka oli kuvannut lomamatkal-
laan Somalimaassa itselleen läheisiä aiheita, pääasiassa lapsia, 
joiden silmät kiehtoivat häntä. Tälläiset ”public art” -pläjäykset, 
joiden olemassaolon joko huomaa tai ei,  piristävät asemahallin 
arkea.

Yliopistotutkintoja suoritetaan
Osallistuin somaliystäväni Hawa Aallon maisteripubliikkiin.
Tilaisuus oli juhlallinen ja muodollinen ja tapahtui Yliopis-
ton Juhlasalissa. Hawa saavutti merkittävän askeleen ja hän 
ja hänen perheensä voidaan kokea suomalais-somalialaisen 
yhteistyön airueina. 

Lääkäriystäväni Ahmed Omar Askar väittelee Tampereen 
yliopistossa 19.12.2008, aiheenaan tuberkuloosin ja HIVin 
yhteisesiintyminen Somalimaassa. Kenttätyön hän on tehnyt 
Boramassa, Somalimaassa, jossa hän on työskennellyt vuosien 
ajan.

Djiboutissa allekirjoitettiin uusi 26.11.2008 vallanjakosopimus.
YK:n nimeämä puolueeton ihmisoikeuksien asiantuntija Dr 
Shamsui Bari tukee väliaikaisen hallituksen ja ARS-liittouman 
välistä vallanjakosopimsta. Djiboutissa päätettiin yhteisestä 
hallituksesta ja parlamentin pohjan laajentamisesta.

Nimitetty korkeantason komitea päätti muodostaa erillisen 
tutkintakomisision tutkimaan vakavia ihmisoikeusloukkauksia 
ja sotarikoksia. katsotaan lisäävän luotettavuutta Somalian tule-
vaisuuden suhteen. Tri Bari näkee tämän merkitsevän selkeää 
vastuunottoa ja irtisanoutumista rankaisemattomuuden suojasta

Inari Virmakoski.
päätoimittaja

Africa is on the 
top of the world

Naima Mohamud
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Maailman pahimpien inhimillisten katastrofialueiden joukossa 
on edelleen Sudanin Darfur. Vuonna 2003 leimahtanut kriisi 
jatkuu huolimatta kaksi vuotta sitten solmitusta rauhansopi-
muksesta. Konfliktin uhrit lasketaan sadoissatuhansissa; tuorein 
arvio on 300 000 kuollutta. 

Toinen kroonisen hädän maa Afrikassa on Somalia. Monet 
muistavat Somalian nälkäkatastrofin 1990-luvun alussa sekä 
Yhdysvaltojen ja YK:n epäonnistuneet pyrkimykset palauttaa 
maahan järjestys. 

Vähemmän huomiota on saanut nykytilanne, jota luonnehtii 
Somalian väliaikaishallituksen, sitä tukevien Etiopian sotilaiden 
ja islamistisen opposition välinen verinen sota. Toisaalta kui-
vuus ja ruoan kallistuminen uhkaavat ihmisten selviytymistä. 

Turvallisuustilanteen dramaattinen heikentyminen vaikeuttaa 
avustustoimintaa, joka toimii jo muutenkin resurssiensa äärira-
joilla. YK:n mukaan kiireellistä humanitääristä apua on saatu 
vain runsas kolmannes tarvittavasta määrästä. Jopa 3,5 mil-
joonaa ihmistä Somaliassa tarvitsee avustusta vuoden loppuun 
mennessä. 

On vaikeaa olla optimisti Darfurin ja Somalian konfliktien rat-
kaisun ja siviiliväestön lähitulevaisuuden suhteen. Paikallisvä-
estön kannalta kyseessä on selviytymiskamppailu, mutta toisille 
toimijoille konflikti on osa sisäpoliittista valtataistelua tai pala-
nen ulkopolitiikkaa suuremmassa pelissä, jonka pelinappuloina 
ovat viattomat siviilit. 

Yhdysvaltain syksyisten presidentinvaalien läheisyys kärjistää 
poliittista retoriikkaa ja todellisuutta myös Afrikassa. Yhdys-
vallat syyttää Sudanin valtapuoluetta kansanmurhasta Darfu-
rissa ja on asettanut taloudellisia ja poliittisia pakotteita sen 
keskeisille toimijoille. 

Muuten niin erimieliset presidenttiehdokkaat julkaisivat touko-
kuussa jyrkkäsanaisen yhteisen kannanoton syyttäen kriisistä 
yksinomaan Sudanin hallitusta. Viesti saa vahvistusta kansain-
välisen rikostuomioistuimen ICC:n pääsyyttäjän tuoreista vaa-
teista pidättää Sudanin presidentti Omar al-Bashir vastuullisena 
Darfurissa tapahtuneista rikoksista. 

Vaikka Sudanin hallitus on usein toiminut enemmän Darfurin 
kriisin ratkaisun esteenä kuin mahdollistajana, viime vuoden 
suurimpia ongelmia on ollut kapinallisryhmien hajoaminen yhä 
pienempiin ja keskenään erimielisiin ryhmittymiin. ICC:n pää-
töksen jälkeen kapinallisliikkeet saanevat lisää voimaa vaati-
muksiinsa, mikä ei välttämättä edistä rauhaa. 

Monet kansalaisjärjestöt ja julkisuuden henkilöt yrittivät olym-
pialaisten alla saada Kiinaa painostamaan Sudanin hallitusta 
merkittävämpiin myönnytyksiin Darfurin kriisin ratkaisemi-
seksi. Kiina on kuitenkin ollut yksi äänekkäimmistä presidentti 
al-Bashirin puolustajista. Ei ole odotettavissa, että Kiina ottaisi 

aktiivisemman roolin Darfurin kriisin ratkaisussa olympialaisten 
mahdollistaman paineen kaikottua. 

Somalian näkymät eivät ole valoisammat. Maan opposition jäse-
niä on listattu Yhdysvaltain terroristilistalle syytettyinä vuonna 
1998 Afrikassa tapahtuneista suurlähetystöjen pommituksista. 
Vaalien alla tuskin tuetaan neuvotteluja oletettujen terroristien 
kanssa. Jos Yhdysvaltojen kohdennetut ohjusiskut Somalian 
islamistisen opposition johtajia vastaan jatkuvat, neuvotteluille 
suotuisaa ilmapiiriä on vaikea rakentaa. 

Poliittisen sovun aikaansaamista Somaliaan vaikeuttaa lisäksi 
opposition jakaantuminen kahtia. Kansainvälinen yhteisö tukee 
epätoivoisesti opposition maltillisempaa siipeä mutta tiedostaa 
samalla, että tuella on merkitystä vain, mikäli poliittisilla johta-
jilla on kannatusta kentällä. 

Etäisiltä tuntuvilla konflikteilla on kosketuspintaa myös Euroo-
passa ja Suomessa. Maansa jättämään joutuneista pakolaisista 
monet ovat aktiivisia konfliktin osapuolia. Niin sotilasoperaati-
oiden johtaminen, varainkeruu, joukkojen rekrytointi kuin erilai-
nen lobbauskin tapahtuu usein ulkomailta. 

Esimerkkejä on monia: Darfurin ehkä merkittävin kapinallis-
päällikkö, Abdul Wahid, pitää kolmatta vuotta majaansa Parii-
sissa; yksi sissijohtaja toimii arkityönään professorina norjalai-
sessa yliopistossa ja toinen opettaa antropologiaa Irlannissa. 

Somalian islamistisen opposition johtajat antavat käskyjään Erit-
reasta kuunneltuaan ensin tukijoitaan ympäri Eurooppaa, Yhdys-
valtoja ja arabivaltioita. Ruotsin ja Norjan turvallisuuspoliisit 
pidättivät vuodenvaihteessa useita somaleja syytettyinä rahan-
keruusta opposition sotilaalliselle siivelle Al-Shabaabille. 

Globalisoituneet konfliktit tarvitsevat paikallisen, neuvottelujen 
kautta syntyvän ratkaisun, jossa osallisina ovat myös pakolai-
set. Usein kuitenkin rauhanneuvotteluiden agendaa hallitsevat 
koreat pykälät esimerkiksi ministeripaikkojen tai taloudellisen 
vaurauden jaosta. Kuilu eri näkemysten välillä on liian suuri, 
vaikka yhteisiä intressejä löytyisi aina varsinkin humanitaari-
selta puolelta. 

Tässä on kansalaisjärjestöjen työmaa: luottamusta herättävien 
toimien työstämisessä, ruohonjuuritason dialogin käynnistä-
misessä ja ihmisten elinehtojen turvaamisessa. Korkean tason 
rauhanvälittäjät tarvitsevat tuekseen osaavia kansalaisjärjestöjä, 
jotka tuntevat alueiden olot ja toimijat ja voivat luoda edellytyk-
siä vuoropuhelulle. 

Jussi Ojala
Kirkon Ulkomaanavun rauhantyön asiantuntija

Julkaistu aiemmin Helsingin Sanomien 
Vieraskyna -artikkelina 23.8.2008

Darfurin ja Somalian konfliktit säteilevät kaikkialle maailmaan
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Nobelin rauhanpalkinto 2008 Martti Ahtisaarelle

Norjan Nobel-komitea myönsi 10 lokakuuta 2008 kuluvan vuoden 
Nobelin rauhanpalkinnon presidentti Martti Ahtisaarelle hänen 
monikymmenvuotisesta työstään kansainvälisten konfliktien ratkai-
semiseksi ja rauhan ja sovinnon aikaansaamiseksi monissa eri maan-
osissa.

Nobel-komitean perustelujen mukaan Ahtisaaren ponnistelut ovat 
tehneet maailmasta rauhallisemman paikan ja luoneet kansojen 
välistä veljeyttä Alfred Nobelin hengessä. Nobel-komitea listasi 
Ahtisaaren saavutuksiin rauhanrakentamisen muun muassa Nami-
biassa, Acehissa, Kosovossa, Irakissa, Pohjois-Irlannissa, Keski-
Aasiassa ja Afrikan sarvessa. 

Vaikka rauhan ylläpitämisessä ja konfliktien ennaltaehkäisyssä 
päävastuun kantavat aina paikalliset osapuolet Nobel-komitea on 
aikaisemminkin pitänyt tärkeänä palkita rauhanvälittäjiä. Ahtisaari 
on tänään yksi kokeneimmista ja arvostetuimmista tässä työssä ja on 
hyvillä tuloksillaan voinut vahvstaa välitystoiminnan roolia konflik-
tien purkamisessa. 

Ahtisaaren kansainvälinen ura alkoi Suomen suurlähettiläänä Tansaniassa, Sambiassa, Somaliassa ja Mosam-
bikissa. Hänen työnsä 1977-1983 Yhdistyneiden Kansakuntien apulaispääsihteerinä ja alipääsihteerinä sitoi 
hänet maailmankansalaiseksi, joka on toteuttanut järjestön tärkeitä toimeksiantoja mm. Namibiassa, Kosovossa 
ja Afrikan sarvessa ja lisäksi hoitanut monia luottamustehtäviä kansainvälisissä ja kotimaisissa yhteisöissä.

Palattuaan Suomeen ulkoministeriön valtiosihteeriksi Martti Ahtisaari hänet pian valittiin tasavallan presiden-
tiksi vuonna 1994. Presidenttikautensa päätyttyä vuonna 2000 hän jatkoi aktiivista kansainvälistä uraa ja yksi 
hänen merkittävistä aikaansaannoksistaan kotimaassa on Crisis Management Initiative -järjestö, joka työsken-
telee kansainvälisen yhteisön kriisinhallinta- ja konfliktinratkaisukyvyn parantamiseksi. CMI:n toiminta perus-
tuu laajoille verkostoille ja se yhdistää tutkimuksen, toiminnan ja vaikuttamisen.

Suomi-Somalia seura ja KOOR-lehti onnittelevat sydämellisesti presidentti Ahtisaarta. 

www.cmi.fi

Nobel-palkinnot jaetaan Tukholmassa ja Oslossa 10 joulukuuta 2008. Kaksi päivää aiemmin jaetaan Tukhol-
massa viisi nk. vaihtoehtonobelia. ’Right Livelihood’ -palkinnot jaetaan näkemyksellisestä työstä ihmiskunnan 
hyväksi. Palkinnoista kaksi annetaan intialaiselle pariskunnalls Krishnammal ja Sankaralingam Jagannat-
hanille heidän työstään sosiaalisen oikeudenmukaisuuden hyväksi, kolmannen saa amerikkalainen ’Democ-
racy Now’ -kansalaismedian perustaja Amy Goodman, neljännen saksalainen gynekologi, ’medica mondiale’ 
.järjestön perustaja Monika Hauser ja viidennen somalialainen Asha Hagi, joka on pitkän linjan rauhan akti-
visti ja tarmokkaasti ajanut naisten osallistumista Somalian rauhanprosesseihin. Palkintolautakunta erityisesti 
huomioi sen, että Asha Hagi on viime vuosina jatkanut työtään henkilökohtaisten turvallisuusriskienkin uhalla.

www.rightlivelihood.org
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Suomalaisen humanitaarisen avun 
historiaa ja tapahtumia 2007

Suomen antaman humanitaarisen avun juuret ulottuvat 1970-
luvulle. Ensiaskeleita edelsi kansainvälisen kehitysavun toimis-
ton perustaminen ulkoministeriön poliittisen osaston yhteyteen 
vuonna 1965 sekä toimiston laajeneminen kehitysyhteistyö-
osastoksi vuonna 1972.  Hallituksen budjettiin humanitaari-
sen avun määrärahat sisällytettiin ensimmäisen kerran vuonna 
1974. Määrärahat kasvoivat huikeasti 1980-luvulla ja avun toi-
menkuvan muuttuessa perustettiin itsenäisen humanitaarisen ja 
elintarvikeavun toimisto vuonna 1986.

Humanitaarista apua koskevien kysymysten kansainvälistä koor-
dinointia pidettiin alusta alkaen tärkeänä osana toimiston työtä. 
Seurantamatkoja tehtiin ympärimaailman ja samaan aikaan 
kehitettiin humanitaariseen apuun soveltuvia hyödykkeitä. 
Kriiseihin varautumista varten käynnistettiin Suomen Punaisen 
Ristin Kalkun varaston katastrofivalmius, johon kuuluvat myös 
helposti liikuteltavat kenttäsairaalayksiköt.

Suomen humanitaarisen avun perustana ovat kansainvälinen 
humanitaarinen oikeus ja YK:n vahvistamat yleismaailmalliset 
periaatteet. Niiden mukaisesti humanitaarisen avun tulee olla 
humaanista, tasapuolista, puolueetonta ja riippumatonta. Suomi 
toteuttaa apuaan kaikkien OECD- ja EU-maiden vahvistamien 
hyvän humanitaarisen avunannon periaatteiden (Good Humani-
tarian Donorship, GHD) mukaisesti. Vuonna 2007 valmistunut 
ulkoasiainministeriön humanitaarisen avun linjaus vahvistaa 
nämä periaatteet.

Euroopan unioni on jäsenmaittensa ja komission kanssa maa-
ilman merkittävin humanitaarisen avun antaja. Kansallisen 
panoksensa lisäksi Suomi osallistuu Euroopan unionin huma-
nitaarisen avun rahoittamiseen yhteisöbudjetin kautta. YK on 
Suomen humanitaarisen avun keskeinen kanava, minkä lisäksi 
suomalaiset kansalaisjärjestöt ovat ulkoasiainministeriön vaki-
tuisia kumppaneita myös humanitaarisen avun toimittamisessa 
avuntarvitsijoille.

Suomen humanitaarinen apu on sekä ihmisoikeusperustaista 
että tarvepohjaista. Humanitaarinen apu nojaa YK:n ja muiden 
järjestöjen tarvearviointeihin, joista tärkein on YK:n yhteinen 
hätäapuvetoomus.

Pakolaistyössä painotettiin vuonna 2007 pakolaissopimuksen 
toimeenpanon tehostamista ja YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:
n valvontaroolia. Suomi on tukenut erityisesti niitä toimia, 
joiden avulla vahvistetaan YK:n roolia maiden sisäisten pako-
laisten suojelussa.

KOOR / UM / Kehitysyhteistyökertomus 2007
www.formin.fi > julkaisut

EU:n, ETYJ:n ja YK:n rooli 
rauhanrakentajina 

Seminaari YK:n, EU:n ja ETYJ:n toimintamahdollisuuksista 
konfliktien ennaltaehkäisemisessä sekä rauhanrakentamisessa 
kokosi Finlandia-talolle Helsinkiin 25.11.2008 suuren osallis-
tujajoukon ja useita nimekkäitä puhujia. 

Avauspuheenvuorossaan Suomen YK-liiton puheenjohtaja 
Jutta Urpilainen korosti, että kansainvälisen turvallisuuspolitii-
kan tärkein keino on siviilikeinojen kehittäminen konfliktien 
synnyn ennaltaehkäisemiseksi. ”Ilman kehitystä ei voi olla tur-
vallisuutta, ilman turvallisuutta ei voi olla kehitystä, ja kumpi-
kaan näistä ei toteudu, ellei ihmisoikeuksia kunnioiteta”, Urpi-
lainen totesi puheensa alussa siteeraten YK:n edellistä pääsih-
teeriä Kofi Annania.  

Ulkoministeri Alexander Stubb esitteli puheenvuorossaan 
useita samoja näkökohtia kuin muutama päivä aikaisemmin 
Lontoossa pitämässään puheessa. Stubb nosti esiin huomioita 
taloudesta, politiikasta ja globaalihallinnosta. ”YK:lla ei ole 
enää sitä rauhanturvaamisen ja rauhanrakentamisen monopo-
liasema, mikä sillä oli 1990-luvun alkupuolella”, Stubb totesi. 
Hän ihmetteli, miksi seminaarissa ei käsitelty Natoa rauhan-
toimijana. ”Nato oli yksi kylmän sodan voittajista ilman, että 
se ampui yhtäkään laukausta.” Stubb kuvasi Natoa läntisten 
demokratioiden liitoksi, jossa on edustettuna 95 % EU:n väes-
töstä. 

EU:a Stubb piti maailman onnistuneimpana rauhanprojektina, 
ja YK:ta maailman onnistuneimpana globaalina rauhanraken-
tajana, mutta toimijana jälkimmäisen tulisi uudistua. Seitse-
mästä, keskeisestä kansainvälisestä instituutiosta vain kaksi 
ovat onnistuneet uudistumaan, ja näitä ovat Stubbin mukaan 
Nato ja EU. Epäonnistujien listalla ovat YK, ETYJ, Maailman-
pankki, WTO sekä IMF. 

Kansallisvaltiokeskeinen ajattelu ei auta yhteisten ongelmien 
ratkaisemisessa, Stubbin mukaan niin sanottu ”G-vastaus” 
ongelmiin ei riitä. Kansallisvaltioiden G-7, G8 tai G-20 -ryh-
mittymät eivät pysty tarjoamaan globaaleja ratkaisuja, tarvitaan 
instituutioita.   

Seminaarin osana järjestettiin myös paneelikeskustelu, jota 
veti amanuenssi Unto Vesa rauhan ja konfliktintutkimuslaitos 
TAPRI:sta. Paneelissa asiantuntijat esittelivät kokemuksiaan 
ja näkemyksiään erilaisilla konfliktialueilla tai konfliktin eri 
vaiheissa toimimisesta. Arvokkaita puheenvuoroja käyttivät 
Pekka Haavisto, Antti Pentikäinen, Stiina Rajala, Kai Sauer ja 
Helena Ranta. 

Inka Leisma

www.ykliitto.fi
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Onko ihmisluonto luontoa suurempi haaste humanitaariselle avulle?
Keskustelua ja pohdintaa Timo Karmakallion kanssa

Kirjoittaessaan kansainvälisen humanitaarisen avun tulevia 
linjauksia luodanneesta seminaarista alkuvuodesta toimit-
taja asetti mielenkiintoisen kysymyksen. Humanitaarisen 
avun laaja toimenkuva kattaa sekä äkillisiä luonnonka-
tastrofeja että ihmisten aikaansaamia äkillisiä tai pitkitty-
neitä kriisejä. Voisi ehkä luulla, että yhä uudelleen toistuvat 
ja yhä kompleksisemmiksi muuttuvat avuntarpeet tuntuisi-
vat toivottomalta haasteelta.

Esitimme kysymyksen lähetystöneuvos Timo Karmakalliolle, 
joka on jo lähes 10 vuoden ajan toiminut Suomen edustajana 
Euroopan unionin humanitaarisen avun komiteassa linjaamassa 
komitean ja sen humanitaarisen avun toimiston (ECHO)  avus-
tustoimintaa ja toisaalta aktiivisesti osallistunut kotimaisen  
avun koordinointiin ulkoministeriön humaanitaarisen avun 
yksikössä.

Vastaus oli yksinkertainen ja harvinaisen selkeä: ”Tämä on 
täsmälleen sama kysymys kuin lääkäreillä ja sairaaloilla tautien 
vastaisessa taistelussa, kukaan lääkäri ei voi sanoa, että on epä-
onnistuttu kun ei ole löydetty parannuskeinoa syöpää vastaan 
- taistelu jatkuu.Teoriassa asiat ovat kuitenkin todella hyvin, 
kun hyvän avunannon periaatteet ovat yhteisesti hyväksytyt ja 
kunnossa.. On vain jaksettava muistuttaa kaikille, jotka saatta-
vat haluta ikään kuin poliittisilla käsitteillä lähestyä tätä asiaa, 
että humanitaarisen avun tulee olla riippumatonta poliittisista, 
sotilaallisista tai taloudellisista tavoitteista silloin ollaan avusta-
misessa hyvällä tiellä.”

Humanitaarisen avun yksikön tehtäviin kuuluu niin avun suun-
nittelu, avustuspäätökset kuin kriisien ja avustustoiminnan 
seuranta. Meillä on yleensä varsin vahva median välittämä 
mielikuva ruoka- ja tavara-avusta ja sen perilletoimittami-
sesta,, mutta yksikön yksi tärkeimpiä tehtäviä ovat myös YK:
n maailmanlaajuisen pakolaisohjelman (UNHCR) tukeminen ja 
toisaalta vähemmän tunnettu miinoihin liittyvä humanitaarinen 
toiminta.

Humanitaarisen avun yksikkö käsittelee vuosittain yli 60 mil-
joonan (noin 11 prosentin) euron osuutta suomalaisesta kehitys-
avusta. Rahoitusta kohdennetaan suhteessa toisaalta kansainvä-
lisesti hyvin tunnustettuihin tarpeisiin, toisaalta myös nopeasti 
tehtyihin tarvearviointeihin 

Viime vuosina on YK-järjestelmän kautta kanavoitu lähes kaksi 
kolmannesta (lähes 75%) viidennes  (20%) Suomen Punaisen 
Ristin ja Kansainvälisen Punaisen Ristin kautta ja loput (runsas 
5%) ohjataan pääasiassa Kirkon Ulkomaanavun ja Fidan kautta. 
Suomalaisten kansalaisjärjestöjen on mahdollisuus käyttää 4% 

avustussummasta hallintokuluihin ja raportointi erillisistä mää-
rärahoista tapahtuu pääsääntöisesti 12 kuukauden kuluessa.

Pitkä kansainvälinen yhteistyö ja koordinaatio ovat saaneet 
aikaan sen, että on voitu sopia avustustoininnan periaatteista ja 
ja hyvistä käytännöistä (Good Humanitarian Donorship, GHD) 
ja prosessit kokonaisuudessaan, avustusvetoomuksesta tehdyn 
työn raportointiin on erinomaisesti dokumentoitu. 

YK-järjestelmässä humanitaarisen avun koordinaatiosta vastaa 
humanitaarisen avun toimisto (Office for Coordination of 
Humanitarian Affairs) OCHA sekä yksikkönä että maaedusta-
jiensa kautta. Monet tärkeät avunantajamaat kuten Britannia, 
Alankomaat ja Ruotsi tätä nykyä ohjaavat apuaan myös maa-
kohtaisten humanitaaristen koordinaattorien hallinnoimien 
rahastojen (pooled funds) kautta. Humanitaarisilla koordinaat-
toreilla on hyvin hallussaan tieto paikalla olevien järjestöjen 
osaamisesta ja kyvystä auttaa.

YK-järjestelmä tärkein avun kanava

Humanitaarinen apu muodostaa noin 10 prosenttia maailman 
kaikesta kehitysapurahoituksesta. Rahoittajina EU jäsenmai-
neen ja omine humanitaarisen avun instrumentteineen tulevat 
kuluvana vuonna vastaamaan lähes puolesta noin 9 miljardin 
euron kokonaisavusta, Yhdysvallat yksin vastaa  lähes kolman-
neksesta. 

Avun kanavana YK-järjestelmä, mm. WFP, UNHCR, UNFPA, 
UNICEF, WHO,UNRWA ,yhteisten avustusvetoomusten kautta 
vastaa kolmannesta, Punainen Risti ja muut  järjestöt toista 
kolmannesta. Suomen osuuden maksatuksista voidaan arvioida 
olevan 1-2 prosentin luokkaa.

Joustavan ja nopean toiminnan turvaamiseksi YK on perustanut 
keskushätäapurahaston (Central Emergency Response Fund 
CERF), josta voidaan rahoittaa niin äkillisiä luonnontuhoja ja 
kriisejä kuin myös selvästi alirahoitettuja pitkäaikaisia kohteita. 

Avunantajien keskinäiset näkemykset avun laadusta ja kohden-
tamisesta saattavat poiketa hyvinkin paljon. Monen avunantajan 
kohdalla tarkoitusperät ovat enemmän formaalisia ja näyttävyys 
ja rahamääräiset tulokset riittävät pyhittämään heikommat 
keinot. Tämä vaikeuttaa erityisesti sitä Suomenkin ajamaa aja-
tusta, että on löydettävä kestäviä ratkaisuja vaikeisiin ja pitkit-
tyneisiin kriiseihin ja voitava paikallista kapasiteettia tukemalla 
tai olosuhteita muuttamalla turvata väestön mahdollisuudet 
selvitä tulevienkin kriisien yli.
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Vaikka Karmakallio toteaa, että Suomessa humanitaarisen 
avun osalta ei voida tehdä budjettikautta pitempiä sitoumuksia, 
omilla valinnoillaan Suomi on pyrkinyt pitkäjänteiseen toimin-
taan ja painottamaan sekä eurooppalaisessa yhteistyössä että 
kansalaisjärjestötyössä jatkumoa kohti tavoitteellista kehitysyh-
teistyötä.

Kehitysyhteistyön valmisteluprosessi vaatii yleensä vuosia, EU:
n rahoituksen kohdalla lähes säännönmukaisesti kaksi vuotta. 
Kahden erilaisen yhteistyömuodon yhteensovittamiseen tarvi-
taan luovia ja ennakoivia ratkaisuja. 

Humanitaarisen avun seuranta on tärkeää, mutta vastoin yleistä 
luuloa Karmakallio totesi, että päällekkäinen,  moninkertainen 
rahoitus ei ole oikea uhka, pikemminkin päinvastoin niin, että 
jäädään aivan liian kauas tavoitteista  eikä voida toteuttaa hank-
keita parhaan kyvyn mukaan.

Karmakallio antaa tunnustusta suomalaisille kansalaisjärjes-
töille. Yhteistyö tärkeimpien suomalaisten avun kanavina toi-
mivien järjestöjen kanssa perustuu luottamukseen ja asiantunte-

mukseen, joka on syntynyt vuosien varrella. Avustuspyyntöihin 
voidaan vasta nopeasti ja järjestöt voivat käynnistää avustustoi-
minnan jo pelkän lupauksen varassa.

Esimerkkeinä järjestöjen onnistuneista toimintamalleista Kar-
makallio mainitsee Suomen Punaisen Ristin nopeaan liikkeel-
lelähtöön kykenevät ERU-yksiköt, kenttäklinikat ja toisaalta 
Kirkon ulkomaanavun Kongon toimivan koordinaattorin ja 
asiantuntija Anna Muinosen monivuotisen läsnäolon konflikti-
alueella. Molempia toimijoita arvostetaan kansainvälisestikin.

Kriisistä kehitykseen ei oikotietä 

Keskustelimme Timo Karmakallion kanssa humanitaarisen 
avun monista muodoista ja tämän hetken erityisistä haasteista 
kaikkein vaikeimmissa kohteissa. Sudan, Kongo ja Somalia 
ovat YK-järjestöjen yhteisen humanitaarisiin ohjelmiin kohdis-
tuvan avustusvetoomuksen kärkimaita. Sudan on vetoomuk-
sessa ehdottomasti tärkeimpänä yli kahden miljardin dollarin 
avustuskohteena, joka sisältää myös jälleenrakennukseen ja 

sodasta toipumiseen 
liittyviä ohjelmia.

Sudanin ja Soma-
lian kriisit kuuluvat 
monimuotoisiin ja  
pitkittyneisiin krii-
seihin, sillä molem-
pia koettelevat sekä 
ilmastonmuutoksen 
mukanaan tuomat 
luonnonkatastrofit 
että aseellisiin kon-
flikteihin liittyvä 
inhimillinen kär-
simys miljoonine 
sisäisine pakolai-
sineen ja laajoine 
ihmisoikeuslouk-
kauksineen. 

Karmakallio muis-
tuttaa, että hyvän 
humanitaarisen 
avunannon periaat-
teet ovat erityisen 
tarpeen Somalian 
tapaisessa kriisissä, 
missä humanitaa-
risen avun perille Pakolaisia Kivun Mugungan leirillä Kongossa. Kuvaaja Timo Karmakallio, 2008
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saaminen esimerkiksi kuluvan vuoden aikana kohdannut ennen-
näkemättömiä vaikeuksia. 

Jo 1980-luvun lopulla alkaneen  sisällissodan tällä hetkellä 
valtataistelua jatkavia osapuolia on vaikea osoittaa ja omaa 
osuuttaan kaikesta arvokkaasta hamuavia on yhä enemmän. 
Maailman elintarvikeohjelman (WFP) elintarvikeketjun toimi-
vuutta uhkaavat niin meri- kuin maantierosvotkin. Tiesulun voi 
perustaa yksikin kalasnikovin heiluttaja ja Somaliassa tiesul-
kuja on ehkä 400.

Vielä vakavampi ongelma on avustustyöntekijöiden surmaa-
minen ja uhkailu osana poliittista valtataistelua.  Luonnonolo-
suhteiden vaihtelu kuivuudesta tulviin  aiheuttaa riippuvuutta, 
minkä torjumiseksi on tärkeää miettiä oikeita panoksia. Pai-
mentolaisten kohdalla tämä voisi merkitä esimerkiksi panosta-
mista eläinlääkintäpalveluihin ja muihin liikkuviin palveluihin. 
Monesti osoittautuu myös, että käteinen raha-avustus on pikai-
nen ja tehokas ratkaisu akuutissa hädässa, joka samalla toimii 
paikallisen elinkeinotoiminnan uudelleenkäynnistämiseksi tai 
ylläpitämiseksi. Rahoittajan ja periaatteiden kannalta tällaiset 
ratkaisut täytyy voida perustaa vahvaan luottamukseen avun 
oikeasta ja tasapuolisesta kohdentamisesta.

On tärkeää huomioida ja toimia kunnioittaen yhteisöjen ja 
kulttuurien perinteitä ja ajatustapaa lisäksi mahdollisuuksien 
mukaan käyttäen ja vahvistaen paikallisia resursseja. Vaikka 
suomalaisen humanitaarisen avun kansalaisjärjestökanavia 
on rajoitettu määrä, on kaikille osapuolille hyödyllista tukea 
apua vastaanottavassa maassa tehokkaasti toimivia ja luotettuja 
yhteistyökumppaneita ja verkostoja.

Somaliassa esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin jo 1980-
luvulta asti tukema Punainen Puolikuu on järjestönä vahva ja 
toimii valtakunnallisesti, kun taas Kongossa tai monessa muus-
sakin maassa Punainen Ristillä tai kirkollisilla järjestöillä ei ole 
vastaavaa tehokasta organisaatiota.

Tulevaisuudesta

Viimeisimmän YK:n  yhteisen avustusvetoomusjärjestelmän 
(Consolidated Appeal Process, CAP) vuotta 2009 koskevan päi-
vityksen mukaan Sudanin ohjelmaan tarvitaan rahoitusta yli 2 
miljardia dollaria, Somaliaan yli 900 miljoonaa dollaria, Kongo 
on edelleen kolmanneksi tärkein avustuskohde. 

Timo Karmallio muistuttaa kuitenkin, että vaikeimmissa krii-
seissä ja usein haasteellisten olosuhteiden takia esitetyt luvut 
kuvaavat valitettavasti enemmänkin arvioituja toimintamahdol-
lisuuksia eivätkä anna kuvaa todellisesta avuntarpeesta.

Nk. hiljaisissa ja pitkittyneissä kriiseissä ja monien poliittis-
ten tai maantieteellisten esteiden takana humanitaarinen apu 
edelleenkin jää paikoittaiseksi ja sattumanvaraiseksi. Kansain-
välinen yhteisö kuitenkin pyrkii jatkuvasti kehittämään koordi-
naatiota ja työnjakoa voidakseen selvittää humanitaarisen avun 
todellisen kattavuuden ja tunnistaakseen mahdolliset kriittiset 
katvealueet.

Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä asiana keskustelimme pien-
ten ystävyysjärjestöjen kuten Suomi-Somalia seuran vaikutta-
mistyöstä. Timo Karmakallion neuvoi aktiiviseen puolestapuhu-
miseen eri foorumeilla ja medioissa - erityisesti sen käytännön 
tiedon ja kokemuksen valossa, jota järjestöllä ja sen yhteistyö-
kumppaneilla on kohdemaasta.

Abdirizak H. Mohamed
Maija Kajava
_______

Tietoaa, aineistoja, opetusmateriaalia ja linkkejä

Ulkoasiainministeriön kehityspoliittinen osasto

- Humanitaarisen avun yksikkö 

- Kehityspoliittisen viestinnän yksikkö

ww.formin.fi > Kehityspolittikka

Evaluaatio: Suomen humanitaarinen apu 1996-2004

Kehityspoliittinen ohjelma 2007

Humanitaarisen avun linjaus 2007

Vuosikertomus: Kehitysyhteistyö 2007

www.un.org

www.unhcr.org

www.irinnews.org

www.reliefweb.int

www.alertnet.org

www.icrc.org / www.punainenristi.fi

www.kirkonulkomaanapu.fi



  �0  KOOR 2 / 2008

One woman in South Darfur whose twelve-year-old sister 
was taken away for two days and repeatedly raped told 
Human Rights Watch,  “My sister is very upset now, she 
likes to live in isolation and she suffers a great deal of 
humiliation in her heart. She believes she cannot marry now 
because she is damaged. (Human Rights Watch 2005)

Medecins Sans Frontieres’in julkaisemassa raportissa The 
Crushing Burden of Rape: Sexual Violence in Darfur tuo-
daan esille, että lokakuun 2004 ja helmikuun 2005 välillä 
MSF: n lääkärit hoitivat Etelä- ja Länsi – Darfurissa noin 
500 raiskauksen uhria, joista suurin osa oli 12 – 45 vuoden 
ikäisiä. Nämä luvut edustavat luultavasti vain murto-osaa 
kokonaislukumäärästä. Samaisen raportin mukaan melkein 
90 % kaikista raiskatuista naisista on kertonut tulleensa 
raiskatuksi oltuaan asutuskeskuksien ja kylien ulkopuolella 
hoitamassa päivittäisiä askareitaan, kuten keräämässä polt-
topuita tai hakemassa vettä.

Sotien ja konfliktien seuraukset kohdistuvat mitä suurimmassa 
määrin siviiliväestöön, naisiin ja lapsiin. Siviilinaisten ja tyt-
töjen tilanne aseellisissa konflikteissa on erilainen kuin sivii-
limiesten. Kuten kansainvälinen Punainen Risti on todennut, 
liittyy tämä siihen tosiasiaan, että ”yleensä naiset eivät lähde 
taistelemaan, he pysyvät laajasti ottaen aseistautumattomina ja 
ilman suojelua ajankohtana, jolloin perinteiset moraali- ja yhtei-
söarvot sekä yhteiskunnan instituutioiden turva on hajonnut ja 
aseet ovat levinneet.”

Seksuaalinen väkivalta sodankäynnin yhteydessä on merkityk-
sellistä ja viestinnällistä kulttuurista toimintaa. Kysymyksessä 
on vuorovaikutustapahtuma, jonka osapuolina ovat miehet, 
naiset, yhteisö ja kansainvälinen yhteisö. Darfurissa naisia 
raiskataan usein julkisesti joko perheenjäsenten tai yhteisöjen 
edessä tarkoituksena nöyryyttää ei pelkästään naista vaan myös 
hänen puolisoaan ja yhteisöään. Sosiologian dosentti, VTT Sari 
Näre kutsuu tämän luonteista väkivaltaa performatiiviseksi 
väkivallaksi. Kysymys on väkivallan tekojen toiminnallista-
misesta yleisölle; väkivallan kohdetta halutaan nöyryyttää ja 
häpäistä tai pahoinpidellä muiden nähden. 

Darfurin performatiivista väkivaltaa voidaan pitää päämäärä-
hakuisena ja kommunikatiivisena. Päämäärähakuisuus näkyy 
toiminnan systemaattisuudessa; Julkisesti, perheen ja yhteisön 
edessä, tapahtuvat joukkoraiskaukset ovat taas osoitus toimin-
nan kommunikatiivisesta luonteesta, jossa naisen ruumis on 
välineellistetty kulttuuriseksi viestimeksi. 

Joukkoraiskaus kykenee niin kollektiivisen kuin yksilöllisenkin 
symbolisen synnyttämiseen. Symbolisella merkityksenannolla 
tarkoitan konfliktin osapuolten välistä kommunikaatiota, jossa 
vihollisosapuolen  naisen raiskaaminen voidaan tulkita viestien 
välittämiseksi sekä uhreille itselleen että toisille väkivaltaan 
osallistuville, sivustaseuraajille tai laajemmalle yleisölle. Viestin 
sisältö on naisen kunnian ja siveyden tuhoaminen. Pelon ja 
terrorin levittäminen vihollisen keskuuteen toimii aseen aiheut-
taman pelon kaltaisena välineenä. 

Amnesty International
Kivityksen uhri Somaliassa oli 13-vuotias

Somaliassa lokakuun lopussa kuoliaaksi kivitetty Aisha Ibra-
him Duhulow oli 13-vuotias. Aiemmin hänen on kerrottu 
olleen 23-vuotias. Amnesty International pitää kivitystä jul-
mana teloituksena, jossa kyse ei ole oikeudenkäytöstä vaan 
naisiin kohdistuvan syrjinnän äärimmäisestä muodosta. 

50 miehen joukko kivitti Aisha Ibrahim Duhulowin kuo-
liaaksi 27. lokakuuta Kismayussa sijaitsevalla stadionilla 
noin tuhannen katsojan edessä. Jotkut somalialaisista toi-
mittajista, jotka olivat raportoineet tytön olleen 23-vuotias, 
kertoivat Amnestylle, että arvio oli perustunut tytön ulko-
näköön. Uhrin isä on ilmoittanut Amnestylle Aisha Ibrahim 
Duhulowin iäksi 13 vuotta.

Aisha Ibrahim Duhulowia syytettiin aviorikoksesta, mutta 
hänen isänsä ja useat muut lähteet ovat vahvistaneet Amnes-
tylle hänen joutuneen kolmen miehen raiskaamaksi. Raiska-
uksesta ilmoittaminen alueella valtaa pitävälle aseistetulle 
ryhmittymälle  al-Shababille johti Aisha Ibrahim Duhulowin 
pidätykseen ja teloittamiseen. Yhtäkään miehistä ei pidä-
tetty.

Amnesty International pitää Aisha Ibrahim Duhulowin 
kivitystä julmana teloituksena, jossa kyse ei ole oikeuden-
käytöstä vaan naisiin kohdistuvan syrjinnän äärimmäisestä 
muodosta.

Al-Shabab on yksi Somaliassa valtaa pitävistä aseiste-
tuista ryhmittymistä. Amnesty International on toistuvasti 
dokumentoinut, että al-Shababia arvostelevat tahot, kuten 
toimittajat ja ihmisoikeusaktivistit ovat joutuneet vakavien 
ihmisoikeusloukkausten kohteeksi. Aisha Ibrahim Duhu-
lowin kivityksen jälkeen useat paikalliset ovat ilmoittaneet 
Amnestylle paenneensa Kismayosta.

www.amnesty.fi  03.11.2008
www.amnesty.org > Somalia
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Darfurin performatiivista väkivaltaa voidaan pitää päämäärä-
hakuisena ja kommunikatiivisena. Päämäärähakuisuus näkyy 
toiminnan systemaattisuudessa; Julkisesti, perheen ja yhteisön 
edessä, tapahtuvat joukkoraiskaukset ovat taas osoitus toimin-
nan kommunikatiivisesta luonteesta, jossa naisen ruumis on 
välineellistetty kulttuuriseksi viestimeksi. 

Tähän liittyy kysymys raiskauksesta sodankäynnin aseena. 
Raiskaus ei enää ole sodan sivutuote vaan siinä käytetty 
aktiivinen ase.  Tapauksissa, joissa raiskausta on käytetty 
aseena, etnisyydellä on ollut merkittävä rooli esimerkiksi 
etnisen puhdistuksen yhteydessä. Systemaattiset raiskaukset 
voivat pyrkiä manipuloimaan yhteisön kunniaan, naiseuteen, 
maskuliinisuuteen, uskollisuuteen, avioliittoon ja neitsyyteen 
liittyviä normeja. Naisen häpäiseminen tapahtuu ympäröivän 
yhteisön normien  ja kulttuuristen merkityksenantojen kautta.  
Naisia, jotka rikkovat yhteisönsä seksuaalista käyttäytymistä 
koskevia sääntöjä, syytetään usein kulttuurin ja yhteisön iden-
titeetin pettämisestä.

Avioliiton merkitys Darfurissa on erittäin suuri. Naisen 
yhteiskunnallisen aseman voidaan katsoa määrittyvän hänen 
asemastaan avioliitossa tai naimattomana naisena, koska avio-
liitto takaa, ei pelkästään taloudellista turvaa, vaan myös mah-
dollisuuden äitiyteen. Naisen neitsyys, puhtaus ja kunnia näh-
dään ehtoina naimakelpoisuudelle. Myös naisen rooli äitinä 
on yhteiskunnallisesti hyvin korkealle arvostettu. Avioliiton 
tarkoitus on mahdollistaa legitiimi seksuaalinen kanssakäymi-
nen. Näin ollen avioliiton kautta mahdollistuu naisen kunnian 
ja siveellisyyden suojeleminen.

Naisen kannalta tilanne on hyvin ongelmallinen, koska hänen 
konfliktitilanteen roolinsa on kaikille avoin. Joukkoraiskaus 
julkisena tekona nöyryyttää naista hänen yhteisönsä ja per-
heensä edessä. Naisen koko roolikasauma on läsnä konfliktiti-
lanteessa. Esimerkiksi naisen on lapsiensa läsnä ollessa oltava 
äidin roolissa ja puolison edessä vaimon roolissa, ja toisaalta 
yhteisölleen samaan aikaan kunniallisen naisen roolissa. Kult-
tuureissa, joissa neitsyydelle ja siveydelle annetaan niinkin 
suuri arvo kuin Darfurissa, raiskauksen tuoma tahra on hyvin 
tuhoisa. Joukkoraiskaus väkivaltaisena performanssina koh-
distuu naisen kaikkein tärkeimpään, hänen rooliinsa naisena. 
Julkisessa väkivaltaisessa performanssissa yksityisyyden 
riisto viedään äärimmilleen. Raiskattu nainen ei näyttäydy 
häpäistynä ja nöyryytettynä pelkästään perheelleen ja yhtei-
sölleen, vaan median välittämien kuvien kautta myös koko 
maailmalle. 

Sudan on islamilainen valtio, mutta etnisesti hyvin kirjava. 
Eri etnisillä ryhmillä on omat paikalliset ja kulttuuriset käy-
tänteensä. Kuitenkin, koska islamilainen identiteetti perustuu 
uskon lisäksi myös yhteiskuntajärjestelmään ja normistoon, 
islamilaiset arvot saattavat ulottua koskemaan myös niitä, jotka 
uskonnollisesti eivät identifioidu islamiin. Tämän vuoksi olisi 
mahdotonta käsitellä seksuaalisen väkivallan, eritoten raiskauk-
sen vaikutuksia ottamatta ainakin osittain huomioon uskonnon 
ja raiskauksien välinen suhde. Islamilaisten moraalisäädösten 
huomioiminen mahdollistaa raiskauksien yhteiskunnallisen 
ulottuvuuden tarkastelun ja tätä kautta naisen yhteiskunnallisen 
aseman muuttumisen. 

Vaikka uskonnolla ei voida selittää Darfurin konfliktiin johta-
neita makrotason syitä, antaa niiden huomioon ottaminen mah-
dollisuuden pohtia, mitä tarkoitusta joukkoraiskaus palvelee. 
Uskonnollisen ja kulttuurisen näkökulman huomioiminen ei 
kuitenkaan tarkoita sitä, että painotettaisiin naisen aseman ja 
oikeuksien problematisointia, sillä joukkoraiskauksen käsittä-
minen performatiiviseksi väkivallaksi pyrkii ainoastaan ymmär-
tämään niitä mekanismeja, jotka mahdollistavat muutokset 
naisen yhteiskunnallisessa asemassa. Islamin huomioiminen ei 
siis tarkoita naisen ja uskonnon välisen suhteen analysoimista, 
vaan joukkoraiskauksien sosiaalisen voiman ymmärtämistä ja 
sen näytöksenomaisen luonteen painottamista. 

Darfurin konfliktin ihmisoikeusrikkomukset ja alueen turvatto-
muus rajoittavat naisten arkipäiväistä toimintaa kaikilla tavoin. 
Darfurissa  asenteet seksuaalisuutta ja lisääntymistä kohtaan 
ovat keskittyneet tärkeisiin kulttuurisiin ja uskonnollisiin käy-
tänteisiin. Koska seksuaalisuus on sidottu avioliittoon, tuhoaa 
raiskaus naimattoman naisen mahdollisuuden avioliittoon ja 
sitä kautta äitiyteen. Raiskaus tekee naisen kunniattomaksi, 
jolla on kauaskantoiset vaikutukset yhteisön sosiaalisen raken-
teeseen sen rikkoessaan perhe- ja yhteisösiteet. Pahimmassa 
tapauksessa raiskauksen aiheuttama sosiaalinen leimautuminen 
pakottaa naisen yhteiskunnan ulkopuolelle vailla taloudellista 
ja sosiaalista turvaa. Yhteiskunnan sosiaalisen järjestelmän 
romahtamisella on perustavanlaatuiset vaikutukset ihmisten 
sosiaaliseen elämään. 

Väkivalta on aina uhrille traumaattinen tapahtuma, joka järkyt-
tää hänen henkistä tasapainoaan ja aiheuttaa erilaisia emotio-
naalisia oireita. Raiskauksen aiheuttaman henkisen kärsimyk-
sen lisäksi väkivalta saattaa johtaa sukupuolitauteihin kuten 
HIV-tartuntaan sekä ei-toivottuihin raskauksiin ja tosinaan jopa 
kuolemaan. 

Naiset seksuaalisen väkivallan uhreina Darfurissa
Johanna Paajanen



  �2  KOOR 2 / 2008

Oman lukunsa muodostavat raiskauksen seurauksena raskaaksi 
tulleet naiset, jotka joutuvat usein syrjityksi ja väkivallan koh-
teeksi. Esimerkiksi Ruandasta vuonna 1994 puhjenneen sisällis-
sodan yhteydessä raiskattiin yli 250 000 naista. Nämä pääosin 
leskeksi jääneet raiskauksen uhrit ja raiskauksen tuloksena syn-
tyneet lapset elävät nyt yhteiskunnan ulkopuolella vailla entistä 
asemaansa ja yhteisöidensä tarjoamaa taloudellista turvaa ja 
suojelua. Tätä taustaa vasten on oikeutettua väittää, että naisen 
raiskaaminen johtaa mitä suuremassa määrin naisen kunnian 
tuhoamiseen. Kysymys on vallan käytöstä, joka rajoittaa naisen 
sosiaalisten kontaktien luomista pakottamalla naisen perheen ja 
yhteisönsä ulkopuolelle.

Afrikassa on meneillään toistakymmentä sotaa tai vakaavaa 
poliittista ja yhteiskunnallista selkkausta, joissa kaikissa riko-
taan tavalla tai toisella ihmisoikeuksia. Kuten Alex de Waal 
on kirjassaan Unohdettujen sotien Afrikka (2000) esittänyt, on 
Afrikan sotien luonne moninainen ja monimutkainen, minkä 
vuoksi niistä on vaikea tehdä yleisiä johtopäätöksiä. Yksi asia 
on kuitenkin selvä: Darfurin konfliktin ihmisoikeusrikkomuk-
set ja alueen lisääntyvästä turvattomuudesta johtuvat ongelmat 
yhdessä eri heimojen yhdessäolon vaikeutumisen kanssa lisää-
vät entisestään levottomuutta ihmisryhmien keskuudessa.

Kansainvälinen yhteisö onkin nostanut viime aikoina  naisten 
aseman ja heihin kohdistuneet ihmisoikeusloukkaukset konflik-
titilanteissa ovat yhä voimakkaammin esille. Kyse on niin laaja-
alaisesta yhteiskunnan kaikkiin osa-alueisiin vaikuttavasta väki-
valtaisesta toiminnasta, ettei sitä missään tapauksessa ratkaista 
yleisiä johtopäätöksiä tekemällä vaan konkreettisilla toimilla. 
Eri tahot, mukaan lukien YK ja Suomen hallitus, ovatkin kiin-

nittäneet erityistä huomiota 
naisiin ja tyttöihin kohdis-
tuvan väkivallan ehkäisemi-
seen. Suomen kansallisessa 
1325- toimintaohjelmassa 
ilmaistaan huoli aseellisten 
konfliktien negatiivisista vai-
kutuksista siviileihin, erityi-
sesti naisiin ja lapsiin. 
Toimintaohjelmassa Suomen 
hallitus painottaa, että naisten 
asemaan kiinnitetään erityistä 
huomiota konflikteissa ja krii-
sinhallinnassa. Nämä eivät 
saa jäädä tyhjiksi lupauksiksi. 
Tavallisesti naiset esitetään 
sotien ja väkivaltaisten kon-
fliktien uhreina ja kärsijöinä. 
Tämä naiskuva ei anna tilaa 
naisten moninaisille rooleille 
aseellisissa konflikteissa. 

On muistettava, että paikal-
liset naiset usein toimivat 

aktiivisesti rauhan puolesta. Paikallisväestön kouluttaminen ja 
paikallisten naisjärjestöjen tukeminen on ensisijaisen tärkeää, 
jotta naiset itse voisivat edistää omassa maassaan ihmisoikeuk-
sien toteutumista.

Valitettavan usein  paikallisväestö ei tunne omia oikeuksiaan tai 
tiedä avunsaantimahdollisuuksista. Paikallisten naisten tietoi-
suuden lisääminen heidän kulttuuritaustaansa kunnioittaen on 
kansainvälisen yhteisön velvollisuus. Rauhan ja turvallisuuden 
ongelmia tulee käsitellä monella eri tasolla yhdessä paikallisvä-
estön kanssa.  Pysyvän muutoksen saaminen naisten asemaan 
parantamiseksi ei onnistu ennen kuin pystymme tunnistamaan 
ne mekanismit, jotka ylläpitävät sukupuolten välistä eriarvoi-
suutta. 

If I was killed, I would be at peace – but now I have no peace. I will 
have to deal with the memory every day of my life. (Harvard School of 
Public Health/PHR)

Johanna Paajanen TM

Suomi-Somalia seuran, Pirkko Kourulan rahaston ja Suomen 
Punaisen Riistin Helsingin ja Uudenmaan piirin ihmisoikeusse-
minaari 2.10.2008

Isoäiti huolehtii raiskatun tyttärensä vastasyntyneestä. Kuvaaja Kuel Jok, Darfur 2008
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Kapinalliset julistivat voittoa Somaliassa. 
Somalian pääkaupunki kaaoksessa, sissiryhmät erimielisiä presidentistä. Sota uhkaa jatkua Somaliassa. 

Otsikot kuulostavat tutuilta vaikka ovat ikivanhoja. Ne julkaistiin Helsingin Sanomissa tammi–helmikuussa 1991. Soma-
lian verinen sisällissota oli taittumassa ja diktaattori Mohamed Siad Barre paennut palatsistaan. 

Vähän on Afrikan sarvessa muuttunut sen jälkeen. Tuoreet otsikot kertovat, että keskenään tappelevat kapinalliset uhkaavat 
Somalian pääkaupunkia. Mogadishussa valtaa pitää väliaikaishallinto, jota ei oikeastaan ole olemassa. Merirosvot levit-
tävät Somalian laittomuutta maalta merelle. Siviilien hätä on syvä ja maa niin vaarallinen, etteivät avustusjärjestöt pysty 
auttamaan. 

Somalia on tuottanut näitä otsikoita 80-luvulta asti maailmanyhteisön seuratessa voimattomana vierestä. 

Kuluvan viikon uutinen on kuvaava. Somaliaa tukikohtanaan käyttävät merirosvot kaappasivat yhden maailman suurim-
mista säiliöaluksista. Siihen vaadittiin todennäköisesti muutama mies, pieni pikapaatti ja kevyttä aseistusta. Saudilaivan 
uumenissa on 80 miljoonan euron öljyt. 

Jossain lähivesillä liikkuivat amerikkalaisten, eurooppalaisten ja venäläisten sotalaivat, joita on YK:n valtuutuksella lähe-
tetty estämään hyökkäyksiä. 

Niiden tehtävä on mahdoton. Valvottava alue on valtava eikä meripartiointi riitä, kun koko rannikko on rosvojen valtakun-
taa. Maihin ei kenelläkään ole aikeita astua. 

Iskujen jatkuessa Adeninlahdelle purjehtinut voimannäyttö onkin muuttumassa muistutukseksi vuosikymmenien voimatto-
muudesta. 

Maailmalla vallitsee jykevä yksimielisyys siitä, että Somalian kaltaisten romahtaneiden valtioiden synty on estettävä. 
Afrikan sarven esimerkki kertoo synkistä seurauksista koko lähialueelle ja muistuttaa, että kerran syvyyteen syöksyneen 
maan korjaaminen on toivoton urakka. 

Mutta yksimielisyys on jäänyt julkilausumien tasolle. Kun olisi toimittava, kaikki katsovat toisiaan. 

Somalian esimerkistä huolimatta yhä useampi valtio uhkaa romahtaa tai muuttua ”epäonnistuneeksi”, kuten miedompi 
määritelmä kuuluu. Huonoja uutisia on kuulunut Sudanista, Haitista, Afganistanista, Pakistanista . . . 

Ja Kongosta. Somalian merirosvojen soitellessa lunnasvaatimuksiaan miljoonat ihmiset Kongossa uhkaavat jäädä uudel-
leen leimahtaneen sisällissodan jalkoihin. 

YK:lla on itäisessä Kongossa äärimmilleen venytetty rauhanturvaoperaatio, jonka johto vetosi jäsenmaihin 3 000 lisäsoti-
laan saamiseksi. Vapaaehtoisia ei ole ilmaantunut jonoksi asti. 

Pyyntö on mitätön, kun sen vastaanottaja on koko maailma. 3 000 ihmistä mahtuu kolmeen IC-junaan. Seinäjoen pesäpal-
lostadion vetää 3 000 ihmistä. 

Kongon kriisi ei tietenkään ratkea 3 000 rauhanturvaajalla. 

Mutta ilman kansainvälisen yhteisön lisäpanoksia on yhä suurempi syy pelätä, että Kongon tie on Somalian tie. Syöksy-
kierteen jatkuessa YK ja muut vähät auttajat jättävät maan ja kääntävät lopulta katseensa. Kaaos ruokkii itseään ja muuttuu 
vallitsevaksi tilaksi. 

Tämän syksyn otsikoille uhkaa tulla uusiokäyttöä lähivuosina ja vuosikymmeninä. 

Taistelut laajenivat Kongossa. YK pelkää Kongon sodan leviävän naapureihin. Kongossa pakolaisia jo yli 1,6 miljoonaa. 

____________
Jaakko Kangasluoma on Helsingin Sanomien ulkomaantoimituksen uutispäällikkö
Artikkeli on julkaistu aiemmin Helsingin Sanomissa 22.11.2008

VOIMATTOMUUDEN NÄYTTÖ
Jaakko Kangasluoma



  ��  KOOR 2 / 2008



                   KOOR 2 / 2008   ��

VALOKUVIA SOMALIMAASTA

Olen alkuperältäni Somaliasta, mutta olen asunut lähestulkoon 
koko elämäni ja käynyt kouluni Suomessa. Tällä hetkellä jatkan 
opintoja korkeakoulussa.

Olen valokuvannut ihmisiä, rakennuksia, objekteja jo jonkin 
aikaa. 

Yritän päästä lähelle kuvaamiani kohteita ja välittää jotain siitä 
hetkestä, tunnelmasta, juuri ennen kuin valokuvan laukaisin käy.

Heinäkuussa vierailin Somalimaassa ja tähän näyttelyyn olen 
koonnut muotokuvia ja muita kuvia elämästä Hargeisassa ja sen 
ympäristössä.

Näissä valokuvissa olen keskittynyt lapsiin; olen kuvanut niin 
hyvintoimeentulevien perheiden lapsia, pieniä kerjäläislapsia 
kuin orpojakin. Yhteistä heille kaikille oli kauniit silmät.

Somalimaa julistautui itsenäiseksi sisällissotaa edelleen elä-
västä Somaliasta vuonna 1991, mutta sitä ei ole vielä kansain-
välisesti tunnustettu valtiona.

Somalimaan pääkaupunki on Hargeisa. Kaupunki on nopeasti 
laajentunut ja kehittynyt viime vuosikymmenten aikana, mutta 
varsinkin lähivuosina levottomuudet eteläisessä Somaliassa ovat 
kasvattaneet kaupungin väkilukua entisestään. Monet somalit 
ovat tulleet kaupunkiin pakoon Mogadishun taisteluja. 

Sisällissota Somaliassa alkoi vuonna 1988 juuri täältä, silloi-
sesta Luoteis-Somaliasta, entisestä brittiläisestä Somalimaasta. 
Olojen rauhoituttua jopa sadattuhannet pakolaisuuteen lähialu-
eille muuttaneista ovat vähitellen palanneet YK:n pakolaisjär-
jestön avustamina. 

Myös diasporasta maailman eri kolkilta palanneet ihmiset ovat 
aktiivisia toimijoita ja maassa on toimitettu vapaita ja yhtäläisiä 
vaaleja. Pienyritystoiminta kukoistaa Hargeisan kaduilla.

Vaikka yhteiskunnan peruspalvelut kuten terveydenhoito ja 
opetus ovat Somalimaassa vähitellen parantuneet, yleisesti 
elintasossa on vielä toivomisen varaa ja työttömyys on suuri 
ongelma. Tuhannet elävät edelleen väliaikaisiksi tarkoitetuissa 
majoissa keskellä kaupunkia.

Elämä Hargeisassa on kovaa ja moniin afrikkalaiskaupunkei-
hin verrattuna kallista, mutta se on kuitenkin paras vaihtoehto 
muualta muuttaneille somaleille, rauhallinen ja turvallinen. 
Turvallisuus kasvattaa luottamusta ja uskoa tulevaisuuteen vai-
keuksienkin keskellä.

Tämän aukeaman kuvat olivat mukana näyttelyssä, joka oli 
esillä Helsingin rautatieaseman länsihallissa syyskuussa 2008.

Kiitän Suomi-Somalia seuraa, Pirkko Kourulan rahastoa ja 
Suomen Pakolaisapua kannustuksesta ja näyttelyni tukemisesta 
sekä VR:ää mahdollisuudesta pystyttää näyttely kotikaupunkini  
sydämeen ja satojen tuhansien ohikulkijoiden nähtäväksi

Naima Mohamud
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MUUTTUVA PAKOLAISUUS GLOBALISOITUVASSA MAAILMASSA -
SUOJELUVELVOITTEEN TOTEUTUMISEN UUDET HAASTEET

Pakolaisten kansainvälisoikeudellinen 
suojelu sellaisena kuin sen nykyään tun-
nemme on syntynyt vasta II maailman-
sodan jälkeen. YK:n pakolaisten asemaa 
koskeva yleissopimus, ns. Geneven pako-
laissopimus, on vuodelta 1951, ja YK:
n pakolaisjärjestö UNHCR perustettiin 
vuonna 1950. Pakolaisuus ja sitä synnyt-
tävät tekijät, kuten muukin maailma, ovat 
muuttuneet merkittävästi Geneven pako-
laissopimuksen solmimisen jälkeen. Vel-
voite suojella pakolaista palauttamiselta 
alueelle, jossa hän voi joutua vakavien 
ihmisoikeusloukkausten kohteeksi sekä 
velvoite taata pakolaisaseman saaneelle 
henkilölle hänelle kuuluvat taloudelliset, 
sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet, 
kohtaavat nykyään yhä monimutkais-
tuvampia esteitä. Niiden oikeudellisesti 
sitovaa luonnetta ei ole kiistetty, mutta 
niiden käytännön toteuttamiseksi kan-
sainvälisen yhteisön on löydettävä uusia 
ratkaisuja.

Tiedonvälityksen valtava kehitys sekä 
matkustamisen helpottuminen ovat tuo-
neet yhä useampien ulottuville mahdol-
lisuuden saada tietoa oman kotimaansa 
ulkopuolisista olosuhteista ja käytän-
nössä myös matkustaa ulkomaille. Käyn-
nissä oleva globalisaatio ja siihen liittyvä 
talouden rakenteiden muuttuminen ovat 
osaltaan edistäneet muuttoliikettä työvoi-
man liikkumisen esteiden poistuttua esi-
merkiksi Euroopan unionin alueella. Glo-
balisaatio on myös osaltaan syventänyt 
elintasokuilua kehittyneiden ja kehitys-
maiden välillä, mikä on johtanut sekä lail-
liseen että laittomaan muuttoliikkeeseen 
kehitysmaista kehittyneisiin maihin. Kun 
samalla lähtömaat ovat usein poliittisesti 
epävakaita ja alttiita kansalaisten ihmis-
oikeuksien loukkaamiselle, muuttoliik-
keen takana on myös tarve löytää omaa 
kotimaata turvallisempi elinympäristö. 
Monet lähtömaista kärsivät myös ilmas-
tomuutoksen aiheuttamasta viljelykelpoi-

sen maan vähenemisestä, mikä osal-
taan lisää muuttoliikettä. Eri maiden 
ja mantereiden välinen muuttoliike 
onkin heterogeeninen ilmiö, jonka 
takana on useita syitä.

Pakolaiset ovat tässä muuttoliikkeen 
virrassa mukana syistä, jotka poikke-
avat muusta kansainvälisestä muut-
toliikkeestä. Heidän syynsä lähteä 
kotimaastaan perustuvat pakottaviin 
syihin: he pakenevat kotimaassa joko 
uhkaavaa tai jo tapahtunutta vainoa, 
jota vastaan he eivät ole saaneet suoje-
lua kotimaassaan. Heidän oikeutensa 
saada suojelua Geneven pakolaisso-
pimuksen ja muiden palautuskiellon 
sisältävien kansainvälisten ihmisoi-
keussopimusten nojalla erottaa pako-
laiset oikeudellisesti omaksi ryhmäk-
seen, jonka tulee saada oikeussuojaa 
toisilla perusteilla kuin muiden maa-
hanmuuttajien. 

Pakolaisuus ja muuttoliikkeet

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on 
tiedostanut jo pitkään pakolaisten 
suojelun ja muun muuttoliikkeen 
välisen yhteyden. Pakolaiset liikkuvat 
usein samassa muuttovirrassa kuin 
muut maahanmuuttajat, jolloin heitä 
usein kohdellaan, toisin kuin kan-
sainvälinen oikeus edellyttää, samoin 
kuin muita laittomia maahanmuutta-
jia. UNHCR on ilmaissut huolensa 
siitä, että pakolaisuuden humanitaari-
nen luonne ja pakolaisen käsite ovat 
hämärtyneet: pakolaiset ymmärretään 
usein virheellisesti laittomiksi maa-
hanmuuttajiksi tai jopa tavanomai-
siksi rikollisiksi tai terroristeiksi. 
UNHCR on korostanut pakolaisten 
asemaa erillisenä ryhmänään, joiden 
oikeuksia säätelevät pakolaisuutta 
koskevat kansainvälisoikeudelliset 
sopimukset, keskeisimpänä Geneven 

pakolaissopimus. Kansainvälisellä 
yhteisöllä on velvollisuus käytännön 
toimissaan ylläpitää tätä eroa esimer-
kiksi huolehtimalla siitä, että laitto-
masti maahan tulleelle pakolaiselle 
taataan mahdollisuus tehokkaaseen 
ja oikeudenmukaiseen turvapaikka-
menettelyyn. 

UNHCR on korostanut pakolaisuuden 
perustuvan pakkotilanteeseen, pakoon 
vakavilta ihmisoikeusloukkauksilta. 
Vaikkakin valtioilla on kansainväli-
sessä oikeudessa tunnustettu oikeus 
itse säädellä maahanmuutosta alueel-
leen, on niiden kuitenkin omassa lain-
säädännössään noudatettava pakolai-
sen suojeluvelvoitetta eli olla palaut-
tamatta turvapaikanhakijaa alueelle, 
jossa hänellä on perusteltu pelko joutua 
vainotuksi. Lisäksi UNHCR korostaa 
valtioiden velvoitetta edistää pakolais-
ten pääsyä alueelleen hakemaan kan-
sanvälistä suojelua. Nykyisessä maa-
hanmuuttoa voimakkaasti kontrolloi-
vassa ilmapiirissä on todellinen vaara, 
ettei pakolaista kyetä tai haluta erottaa 
muista laittomista maahanmuuttajista, 
jolloin häntä ei pääsetä hakemaan 
turvapaikkaa. Rajalta tapahtuvien 
käännytysten lisäksi pakolaisten maa-
hanpääsyn esteinä ovat muun muassa 
tiukat viisumimääräykset ja Euroopan 
unionin sisällä noudatettavat kuljetus-
yhtiösanktiot.

Palauttamiskielto

Pakolaisten oikeudellinen asema perus-
tuu kansainvälisessä oikeudessa Gene-
ven pakolaissopimukseen sekä niihin 
kansainvälisiin ihmisoikeussopimuk-
siin, jotka sisältävät kiellon palauttaa 
alueelle, jossa voi joutua kidutuksen 
tai epäinhimillisen kohtelun alaiseksi. 
Näistä sopimuksista keskeisimmät 
ovat Euroopan ihmisoikeussopimus, 
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YK:n kansalaisoikeuksia ja poliittisia 
oikeuksia koskeva yleissopimus sekä 
YK:n kidutuksenvastainen yleissopimus. 
Palautuskielto on näissä jälkimmäisissä 
sopimuksissa ehdoton ja kuuluu kan-
sainvälisen oikeuden harvoihin normei-
hin, joista ei saa poiketa ja jotka sitovat 
kaikkia valtioita absoluuttisesti. Palautus-
kiellon ehdoton luonne on kuitenkin jou-
tunut terrorismin vastaisessa taistelussa 
testattavaksi. Euroopan ihmisoikeustuo-
mioistuimessa on vireillä Hollantia vas-
taan juttu, jossa kyseessä on terroristiksi 
epäillyn palauttaminen kotimaahansa, 
jossa häntä uhkaa kidutus ja epäinhimilli-
nen kohtelu.  Ihmisoikeustuomioistuimen 
päätöksellä tulee olemaan heijastuksensa 
myös pakolaisten asemaan: palautuskiel-
lon ehdottomuudesta poikkeaminen val-
tion turvallisuuteen vedoten voi heijastua 
negatiivisesti myös pakolaisiin. 

Maahanmuuttovastaisessa ilmapiirissä 
on korostetun tärkeää ymmärtää oikein 
pakolaisuuden oikeudellinen luonne. 
Geneven pakolaissopimus sisältää itsel-
lään säännöksiä, joissa tämä erottelu 
korostuu. Sopimuksen mukaan laillista 
oikeudenkäyntiä pakoileva henkilö ei 
ole kansainvälisen suojelun tarpeessa. 
Myöskään henkilöt, jotka ovat syyllisty-
neet törkeisiin rikoksiin, rikoksiin ihmi-
syyttä vastaan tai sotarikoksiin eivät saa 
suojelua pakolaissopimuksen kautta. Tie-
dotusvälineillä ja poliitikoilla on tärkeä 
asema tämän tosiasian esille tuomisessa 
ja samalla oikean tiedon välittämisessä 
siitä, mitä pakolaisuus oikeasti on.

Tarvitaan kokonaisvaltaista 

lähestymistapaa

UNHCR on omissa kannanotoissaan 
halunnut edistää maahanmuuttoliikkeen 
ja pakolaisuuden ymmärtämisessä ja hal-
linnassa kokonaisvaltaista lähestymista-
paa. Järjestön mukaan pakolaisten suo-
jelua ja muuttoliikettä ei voi hallinnoida 
erillisinä ilmiöinä. Ne on ymmärrettävä 
osana laajempaa kokonaisuutta: ihmisoi-
keuksia, konfliktinratkaisua, konfliktien 
jälkeistä jälleenrakennusta, ympäristö-
muutoksia sekä kehitystyötä. Vaikkakin 

UNHCR:n mandaatti koskee pakolais-
ten suojelua ja pysyvien ratkaisujen löy-
tämisestä pakolaisuudelle, järjestö on 
mukana kansainvälisessä keskustelussa 
ja työssä, joka pyrkii etsimään koko-
naisvaltaisia ratkaisuja, joilla voitaisiin 
taata pakolaisten suojelu ja luoda oikeu-
denmukaisempi ja joustavampi maa-
hanmuuttojärjestelmä sekä välittää lait-
tomille maahanmuuttajille oikeata tietoa 
laillisista maahanmuuttokanavista.

Pakolaisoikeus on muun kansainväli-
sen oikeuden tavoin elävää ja muuttuu 
ajassa. Sen perustavat pelisäännöt kui-
tenkin ovat aikaa kestäviä. UNHCR:
n apulaispäävaltuutettu Erika Feller on 
todennut kirjoituksessaan vuodelta 2006 
pakolaisten suojelussa olevan aina kyse 
oikeuksista: toisaalta niistä pakolaisen 
oikeuksista, joita on jo kotimaassa lou-
kattu ja toisaalta oikeudesta saada suo-
jelua potentiaalisilta tulevilta oikeuden-
loukkauksilta.

Pakolaisten suojelu perustuu siis lujaan 
oikeudelliseen perustaan. Sen käytännön 
toteutuminen on kuitenkin globalisoitu-
vassa maailmassa valtavien haasteiden 
edessä. Kynnyskysymykseksi muodos-
tuu usein pääsy turvalliselle alueelle ja 
oikeus saada siellä tehokas ja oikeu-
denmukainen turvapaikkamenettely. 
Käytännön lainsäädäntötoimien, tiedot-
tamisen ja poliittisen päätöksenteon on 
sopeutettava toimintansa nykyoloissa 
ehdottomaan velvoitteeseen suojella 
henkilöä, jonka perustavaa laatua olevat 
ihmisoikeudet ovat vaarassa, mikäli 
hänet palautetaan kotimaahansa.

Sari Sirva
Tutkija 
Turun yliopisto

Suomi-Somalia seuran, Pirkko Kou-
rulan rahaston ja Suomen Punaisen 
Riistin Helsingin ja Uudenmaan piirin 
ihmisoikeusseminaari 2.10.2008

Turvapaikanhakijoita saapuu yhä 
kiihtyvässä tahdissa

Suomesta haki turvapaikkaa tammi–loka-
kuussa 2 809 ulkomaalaista. Tahti on kiih-
tynyt kuukaudesta toiseen: jo elokuun 382 
hakijaa tiesi merkittävää nousua viime 
vuoteen verrattuna, syyskuussa hakijoita 
saapui 500, lokakuussa 631. Koko viime 
vuoden luku oli vain 1 505.

Merkittävimmin ovat nousseet somalia-
laishakijoiden määrät. Lokakuussa heitä 
tuli 321 eli yli puolet koko kuukauden 
hakijamäärästä. Suurin hakijaryhmä kym-
menen ensimmäisen kuukauden aikana on 
kuitenkin ollut irakilaiset (783). Somalia-
laiset ovat tilastoissa toisena (779). Seu-
raavaksi eniten hakijoita on tullut Venä-
jältä (165) ja Afganistanista (163).

Yksintulleita alaikäisiä saapui tammi–
lokakuussa yhteensä 461, joista yli puolet 
eli 247 somalialaisia. Lokakuussa ala-
ikäisten somalialaisten määrä nousi jyr-
kästi yltäen tasan 100:aan. Vielä tammi–
huhtikuussa somalialaislapsia saapui alle 
kymmenen kuukaudessa.

Turvapaikkoja on myönnetty lokakuun 
loppuun mennessä 77, joista kolme yksin-
tulleille alaikäisille. Kun mukaan las-
ketaan myös oleskeluluvat, myönteisen 
päätöksen on saanut yhteensä 638 turva-
paikanhakijaa. Alaikäisistä Suomeen on 
saanut jäädä 127 eli noin 77 prosenttia 
hakijoista.

www.migri.fi  27.11.2008
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If the public space of a city is a common 
good, this means that it should be acces-
sible to all. Everyday practice and schol-
arly work, however, shows that certain 
groups of people enjoy fewer rights to 
be in urban public space. In my doctoral 
research I investigated how the design 
and management of urban public space 
contributes to the socio-spatial dis-
crimination against certain groups of city 
inhabitants. Socio-spatial discrimination 
refers to the ways we materialise social 
discrimination in the physical space. 
Markers based on which we discriminate 
are ethnicity, race, appearance, physi-
cal and mental ability, sexuality, gender, 
religion, age, and so on. Some of these 
markers trigger great crimes against 
humanity and great injustices in our 
cities. 

Back in 2002 when I started inquiring 
into the situation in Helsinki I realised 
that among the people who suffer social 
and spatial discrimination were Somali 
people. Finnish media, research, and 
everyday parlance pointed to the nega-
tive representations attributed to Somali 
people. In addition their participation 
in the life in central public spaces of 
the city as well as their concentration 
in certain areas was/is stigmatised and 
stigmatising. For my research the right of 
Somali people to the city space seemed 
worth investigating. 

My few Somali informants were enlight-
ening, although the spatial aspect of 
social exclusion was not as important to 
them as it was to me. Numerous observa-
tions came to the foreground. I realised 
that Somalis upon their arrival in Finland 
have attracted research interest which 
eventually didn’t have the positive return 
they hoped for. Eventually they have 
been used and abused as “fuel” for the 
Finnish research industry and learned 
their lesson; there is mistrust towards 
research interest. It is indicative that back 
then it took me one year to persuade one 
Somali woman informant to talk to me, 
and what a formidable informant she 

was! I was advised by colleagues that 
especially when talking to Somali men I 
should leave delicate questions concern-
ing gender equality last. I realised that 
there is profound miscommunication 
between Somalis and Finns – similar to 
the one between Muslims and Christians 
- that is disastrous. Somalis refuse the 
identity of the welfare perpetrator that a 
part of the Finnish society has allocated 
them, and they refuse building reciprocal 
ties with this society. 

Most of the Somalis I interviewed 
expressed their desire to return to their 
home country one day. It is sad that the 
distance between Somalis and Finns 
hasn’t diminished after approximately 
fifteen years of Somali presence in Fin-
land. It is sad that some Finns of Somali 
background may have to deal with the 
heartache and struggle of not belonging. 
Two informants rightfully told me that 
integration can’t be a one way process. I 
agree and I see that from the part of the 
Somalis there is a pessimistic reluctance 
to present their public face, and by that 
I mean positive aspects of their culture 
that have made them the proud people 
they are. 

I have criticised Finns for discriminating 
against Somalis and in doing so employ-
ing various mechanisms of “othering” 
- think of the allocation of social hous-

ing, media representations, every 
day politics, street level harassment, 
urban governance, and the glass ceil-
ing of education and employment 
opportunities. I am afraid Somalis 
have in response built their defence 
mechanisms too. The bottom line is 
that this segregation that has turned 
into self-segregation for many Soma-
lis helps really no other than those 
who make profit by exploiting fear, 
mistrust, and social injustice in our 
cities. 

______
In 2008 Michail Galanakis graduated 
as a Doctor of Arts from Taik. His book 
Space Unjust deals with socio-spatial 
discrimination in the city and in par-
ticular against Somalis in Helsinki and 
Albanians in Athens. Michail is a Greek 
architect who wishes to continue doing 
research and teach on the right to the city 
and appreciating socio-spatial diversity.

Space Unjust: the Somali Connection
Michail Galanakis
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Obama’s election as the 44th President of the United States has 
resounded throughout the African continent as it did in many 
other parts of the world. It was a definitive moment in history, 
an incredible dream come true for millions of African Americans, 
a shattering of a psychological Bastille for white Americans and 
indeed a triumph for all humanity. It was also a day of recognition 
for tens of thousands of American biracial people like my son, 
an offspring of an African father and a white American mother. 

Young people and families in different time zones around 
the world stayed awake all night as the election results started 
trickling from state to state. As my wife and I went to bed, 
we left our son glued to CNN and devotedly following up the 
results on his lap top, adorned with Obama’s campaign wear. 
Briefing me on the results when I woke up Wednesday morning 
in Abu Dhabi, still Tuesday night in America, I could see how 
fired up he was. This is when I realized that this was somet-
hing the world had never seen the like of it in living memory. 

In Africa this was equal to the 1960s when the wind of change 
for freedom was blowing over the continent and Africans were 
breaking the chains of colonialism. Obama’s victory was embraced 
throughout the world as a victory of character over color as was 
dreamt by Martin Luther King, a victory of human equality over 
bigotry and a success story that could only be written in America. 

After arriving at work, I received a call from my son telling 
me that Obama had won. Thinking about it I had to call him back 
immediately after I put down the phone in order to share the 
moment with him in the way it deserved and listen to his voice 
as he narrated the numbers and developments to me in heigh-
tened enthusiasm. Soon after I ended his call, I kept receiving 
messages from friends all over the world. An African Ambas-
sador and a friend in Abu Dhabi couldn’t hold back his emo-
tions and pride. “Africa is at the top of the world,” he told me. 

My brother, a journalist, reached me from our home-
town in Somaliland and told me how anxiously the people 
in Somaliland, that remote and neglected corner of Africa, 
awaited the results of the election. In Kenya, Obama 
father’s homeland, the government declared a national holi-
day, and the feeling was equally ecstatic all over Africa. 

My brain was working overtime as I tried to capture the impor-
tance of the moment. This is not the time to dig into history but 
in order to fathom the awe striking enormity of the moment one 
cannot escape to remember that America went through tumultuous 
times since the 13th Amendment of the U.S. Constitution prohibi-
ted slavery and through the Civil Rights movement in 1960s until 
Obama’s election victory. The importance of the day and the emo-
tional burden it carries is something that only an American can 
comprehend. However, as an African who as a young student was 
imbibed with Africa’s post colonial nationalism, the literature of 
Negritude, the horrors of apartheid in South Africa and the last ves-
tiges of colonialism in former Rhodesia, Mozambique and Angola, 
I can understand why Africa should rejoice in Obama’s victory. 

But as the last echoes of the event faded away, I asked myself 
why Africa should rejoice? Obama’s victory is an American vic-

tory; a victory that was conceived and delivered in America. Why 
Africans had celebrated as if an African dream leader had been elected 
for the continent; as if the African people would wake up to a new 
dawn where all their suffering and hardships would disappear. After a 
sober examination I realized that Africa’s gloating over Obama’s vic-
tory was nothing but an illusion and that Obama’s story was impos-
sible to achieve in Africa. African immigrants would be lucky if they 
get peace in another African country let alone aspire for a political 
post. Slavery is still practiced in Africa where Africans enslave Afri-
cans in countries such as Niger, Mali, Mauritania, Chad and Sudan. 

The Rwandan Genocide is still going on in lesser degrees in 
Congo, Sudan, Somalia, Ethiopia and Uganda. In my country Soma-
lia, the most homogenous country in Africa, where people belong 
to the same race, speak the same language and worship God in the 
same religion, a neighbor slaughters his neighbor on primitive clan 
supremacy while some Somalis still suffer from inhuman social and 
cultural segregation due to psychological prejudices. In Darfur, thou-
sands of people are killed in cold blood simply because they have 
a slightly darker skin tone than their tormentors. In South Africa, a 
country seen as the icon of democracy and freedom in Africa, the 
rainbow nation of Nelson Mandela, Africa’s world statesman, African 
immigrants are lynched and their families burned alive in the country 
that all Africans had for decades prayed and sang for its freedom. 

While Obama rose above the racial divide and symbolized hope 
for all Americans, Africa is immersed in an internecine fratricide and 
people have lost hope even in their prayers. Africa had its share of 
great men; men in whose shoes Obama can only dream to fill. Epoch 
making figures such as Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, Léopold 
Sédar Senghor, Ahmed Sékou Touré, Abubakar Tafawa Balewa, Julius 
Nyerere , Kenneth Kaunda, Jomo Kenyatta, Ahmed Ben Bella, Agos-
tinho Neto, Amilcar Cabral, Nelson Mandela and others . But with the 
exception of a few lucky ones, the majority of these African indepen-
dence heroes were deposed and exiled, slaughtered in cold blood by 
fellow countrymen, ended up as brutal dictators or died broken and 
disheartened in their old age. As a result the continent is plagued by 
a failure of leadership, military dictatorships, corruption, nepotism, 
poverty, disease, wars and lack of respect for human dignity. Afri-
can children are maimed, abused and deprived of their childhood and 
robbed of their future by ruthless warlords who use them as mortar 
fodder. Mothers and the elderly are forced to flee from bush to bush 
on bleeding foot from Darfur to Congo through Somalia in search 
of a safe place to rest and cook a meal for their emaciated children. 

In a hopeless situation like this Africans might be forgiven for 
embracing Obama’s victory as their own. But the reality is that 
Obama’s rise to the highest office in America will only increase the 
exodus of African youth from the continent. More African youth 
will lose their lives in the high seas in search of realizing Obama’s 
dream in western countries. If African youth were forced to cross 
the Atlantic Ocean in chains as slaves 500 years ago, Africa’s 
future manpower are now braving death on the seas to escape from 
poverty stricken Africa. Change for Africa can therefore only come 
by hard work from inside and not by fantasying on others’ victories.

www.awdalnews.com  November 17, 2008

Africa can only fantasize about Obama’s victory
Bashir Goth



  20  KOOR 2 / 2008

U.S. Woman Negotiating 
With Somali Pirates

Virginia Businesswoman Michele Ballarin 
Returned Just Last Week From Somalia

An American businesswoman with connections to U.S. 
intelligence and the military has been talking with the 
Somali pirates who have commandeered the Saudi oil tanker 
Sirius Star, trying to get the ship released, ABC News has 
confirmed. 

First reported by Military.com, the pirates, who have 
halted all talks with the ship’s owners, are talking to a 
woman named Michele Lynn Ballarin, instead. 

Frustrated with the pirates, a senior government offi-
cial told ABC News, ”It’s pretty sad when a horse country 
socialite has more sway in Somalia than the whole U.S. 
government.” 

Ballarin’s eventual goal is to turn Somalia from a failed 
state into a functioning one, according to a business col-
league. 

”Michele Ballarin has gone over there for five years on 
her own, built a network of clan and sub-clan leaders in 
every region of the country,” Ross Newland, a business col-
league of Ballarin’s, told ABC News Wednesday. 

Ballarin, who has traveled to Somalia many times, 
returned just last week from a two-week trip to the troubled 
country, Newland said. Her travels coincided with the recent 
spate of pirate attacks off the Somali coast. 

Newland said she told leaders of Somali clans, ”you have 
to unwind this,” and said she is talking to the pirates who 
seized the two largest ships that were taken, Sirius Star and 
MV Faina, reasoning that once those situations get resolved, 
others will follow. 

Amid a slew of pirate attacks this season off the Somali 
coast, the Saudi oil tanker Sirius Star was hijacked by 
pirates Nov. 15. The Ukrainian vessel MV Faina, carrying 
weapons and Russian-made T-72 tanks, was hijacked by 
pirates in September. 

”My goal is to unwind all 17 ships and all 450 people 
they’ve been holding,” Ballarin told Military.com. 

According to Newland, the American businesswoman is 
greeted like royalty in Somalia, adding that the Somalis like 
her because she identifies their needs and comes up with 
solutions so they can support themselves. She is reportedly 
known in Somalia as Amira, or ”Princess” in Arabic. 

Newland said Ballarin has talked to the Somalis about 
being responsible for their own security and being their own 
coast guard. 

ABC News Internet Ventures 27 Nov 2008

Flying the flag for Somali peace 

Asli Hassan Abade is respected by warlords and 
faction leaders

When the transitional Somalia parliament chooses a new 
president on Sunday (NB. October 2004), Asli Hassan 
Abade will be there to ”represent the voiceless”. 

Somalia’s only female 
air force pilot has been 
waging a one-woman 
peace campaign, since the 
last attempt to choose a 
government in 2001. 

She attends every major 
function, holding the 
Somalia flag aloft and 
wearing a dress made from 
the flag. 

Somalia has been without 
a functioning national 

government since 1991. 

”I’m a voice for the voiceless,” she told the BBC’s Network 
Africa, saying that women and children have been the main 
victims of the 13 years of fighting between rival warlords. 

”Men love to fight, I’m sorry to say,” she said. 

She often stands still, holding the flag, for five hours or 
more while the politicians debate and make their speeches, 
hoping that her presence will make it more difficult for the 
squabbling politicians to scupper a deal. 

She says with her military background, she is ”a strong 
lady”. 

The BBC’s Caroline Karobia, who has been attending the 
Somali peace talks in Kenya, says she is well respected by 
all the warlords, faction leaders and Somali politicians. 

”Everyone greets her and some bow their heads to the 
Somali flag she holds,” our correspondent says. 

So will this peace deal succeed where more than a dozen 
others have failed? 

”I can smell the peace,” Asli says. 

www.bbc.co.uk   7.10.2004
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A Looming Disaster

Somalia has been without a government for 
14 years. Many schools were opened but each 
school adopted a different curriculum. Those who 
brought education back to the normal stream 
deserve praise but their failure to put education 
into a national perspective is a case of major 
concern. 

In this beautiful city of Mogadishu
There are hundreds of schools 
Each one has its own curriculum 
None of them reflects our needs 
They were all borrowed from outside 
Mostly they came from moslem nations
 
Arabic is the medium of Instruction 
Our mother toungue is rarely taught 
Children do not know their country 
They do not know their history either 
They do not know their national anthem 
They instead know other songs and cultures 
They do not know our beloved heroes 
They do not know what freedom means
 
Our education has no national goals 
I worry much about our new generation 
My five children go to different schools 
They can’t help each other in home assignment 
Each one do not know what the other is reading 
So they always have grave differences 

I am their focal point to reconcile them 
They are growing up in the same house 
Yet they are living in different worlds 
I worry much about our new generation. 
I worry much about the looming disaster 

Abdi-Noor Haji Mohamed 
Mogadishu, November 25, 2004 

Talent has no color

Talent has no color 
It flies with wings of joy 
Soars in the air of delight 
Reaches heights of elation 
Lands on the moon of glory 
Talent has no color 

It shines on heart of love 
Streaks on oceans of hope 
Rises like a soothing wave 
Falls on shores of passion 
Talent has no color 

It has no borders to divide 
It breaks chains of hatred 
Frees souls from prejudice 
Unites hearts with hearts 
Breeds words of wisdom 
Propels power of knowledge  
Talent has no color 

It only integrates, Never segregates 
It is a real beauty, A beauty of mind 
a beauty of character and personality 
A moral image in the mirror of eternity 
Talent has no color

Abdi-Noor Haji Mohamed
Lund, Sweden. October 18, 2008

________________________________
More of Abdi-Noor’s poetry at www.authorsden.com/ > 
authors > M > Abdi-Noor Haji Mohamed
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Long serving co-worker of 
SOS shot dead in Somalia 

27/11/2008 - A tragedy strikes the SOS 
family in Mogadishu yet again. On 26 
November at around 3.45 pm East African 
time, a long serving co-worker of the SOS 
Hospital in Mogadishu, Abukar Abdullahi 
Bazi, was shot dead. 

The following message was received 
from Ahmed Ibrahim, director of SOS 
Children’s Villages Somalia, who is in 
Mogadishu at this moment: 

“Today, Wednesday 26th November 
was a terrible blow, not only for the victim’s 
loved ones, but for our SOS Children’s Vil-
lage in Mogadishu. At around 3:45 pm East 
African time, armed men with automatic 
weapons sprayed bullets on a private vehicle 
carrying three SOS medical staff - one doctor 
and two nurses - from the SOS Hospital to 
their homes, and one staff member, Abukar 
Abdullahi Bazi was shot, and died while he 
was being rushed to the hospital. Abukar 
Bazi served in our medical facility since 
February 1991 as a head nurse and an active 
member in the hospital’s management team. 
During his time with us, he showed great 
commitment, braveness and loyalty to his 
work and helped the poor women who are 
in need of his assistance. Abukar Bazi was 
among the medical staff who stood up for 
the re-opening of our medical facilities on 
15 March 2008. He is survived by his wife 
and eight children.” 

Aid groups, reported Ahmed Ibrahim, 
said last week that 24 aid workers, 20 of 
Somali nationality, have been killed this 
year in Somalia and more than 100 attacks 
on aid agencies have been reported. 

The SOS Children’s Village Mogadishu 
opened in 1987 and the SOS Maternity and 
Emergency Paediatric Hospital (as it is offi-
cially known) opened in 1989. It is the only 
one of its kind in Mogadishu providing free 
medical services to the community, and has 
become the main point of reference for the 
most vulnerable population in the city and its 
surrounding regions. The children’s village 
was evacuated a year ago and the children 
are living with their SOS mothers in the 
community. The hospital has been closed 
several times in the last twelve months, but 
has always reopened and has continued to 
serve the community through the worst of 
times. 

www.sos-childrensvillage.org

Somalia: Stop attacks so 
help can get through

The deaths of at least 40 humanitarian or 
human rights workers this year, and the 
ever growing threat of attack by armed 
groups and militias, is putting at least three 
million Somalis at even greater risk of 
malnutrition and disease, Amnesty Interna-
tional said today. 
In a new report Amnesty International 
highlights how targeted violence against 
peace activists, humanitarian workers and 
human rights defenders has forced many 
organizations to suspend programmes 
and withdraw staff. This is at a time when 
Somalia is in the middle of a humanitarian 
emergency, with the United Nations esti-
mating that around 3.25 million Somalis 
– 43 per cent of the population – will 
require food aid until the end of 2008. 
“These killings, abductions and threats 
mean that workers and rights defenders no 
longer enjoy the limited protection they 
previously held, based on their status in the 
community as impartial distributors of food 
and emergency services, or as advocates 
of peace and human rights,” said David 
Copeman, Amnesty International’s Somalia 
Campaigner. 
Where the identity of the attackers is 
known, the majority of killings have been 
attributed to members of armed opposition 
groups, including al-Shabab militias, and 
the various Alliance for the Re-liberation 
of Somalia (ARS)-affiliated militias (often 
also called Islamic Courts). 
The remaining killings were attributed to 
criminal gangs, or in a smaller number 
of cases, to militias associated with the 
Transitional Federal Government (TFG) 
or to the Ethiopian military. Most recent 
killings have been carried out by one or 
more gunmen, almost always described as 
between 15 and 25 years old. Threats are 
issued by phone, in leaflets and by word of 
mouth. 
Amnesty International calls on all parties to 
the conflict in Somalia to stop these illegal 
attacks on humanitarian workers and civil 
society. 
“International leaders must establish a 
mechanism, such as an International Com-
mission of Inquiry, to investigate these 
killings, kidnappings and beatings and 
bring those responsible to justice,” said 
David Copeman. 

“Donor governments and the UN must also 
increase their efforts to ensure a transpa-
rent and clearly demonstrated distinction 
between apolitical emergency humanitarian 
relief, and any political or development 
activities assisting TFG or the peace pro-
cess

Somalia: Fatal Insecurity: Attacks on aid 
workers and rights defenders in Somalia
Index Number: AFR 52/016/2008 Date 
Published: 6 November 2008
www.amnesty.org > Somalia 

UN expert backs power 
sharing agreement in 
Somalia 

Nairobi - The Independent Expert on the 
Situation of Human Rights in Somalia, Dr. 
Shamsul Bari welcomed today the sign-
ing in Djibouti on 26 November 2008 of a 
power sharing decision between the Tran-
sitional Federal Government (TFG) and the 
Alliance for the Re-Liberation of Somalia.
The parties decided, among others, to 
establish a Unity Government and an enlar-
ged inclusive Parliament.
Dr. Bari equally applauded the conclusion 
of the High Level Committee on the estab-
lishment of a Commission of Inquiry and 
an International Court to address gross 
human rights and International Humanita-
rian Law violations.
“Both decisions are indeed strong signals 
towards accountability and end of impu-
nity,” the UN expert said of the outcome 
of that meeting, held in Djibouti on 25-26 
November.
The Independent Expert also strongly 
backed the conclusions of the preparatory 
Conference on Justice and Reconciliation 
organized on 22-23 November by the 
Special Representative of the Secretary 
General for Somalia, Mr. Ahmedou Ould-
Abdallah with the expertise of the Office of 
the High Commissioner for Human Rights.
Dr. Shamsul Bari, who is currently visiting 
for the second time the Horn of Africa sub 
region, attended both the preparatory con-
ference on Justice and Reconciliation and 
the ceremony of the power sharing decision 
signing.

27 November 2008
www.ohchr.org > Somalia
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SOMALIA’S 
PM DEFENDS 
GOVERNMENT
Nur Hassan Hussein says the top pri-
ority is the reconciliation process, but 
progress is slow ’in an atmosphere of 
many problems.’

Reporting from Nairobi, Kenya -- Isla-
mic insurgents already controlling most 
of southern Somalia now stand on the 
outskirts of the nation’s capital, Moga-
dishu. Despite the presence of 20,000 
Ethiopian troops for security, President 
Abdullahi Yusuf has stated that the 
government could collapse. And sus-
pected Somali pirates repeatedly draw 
international attention for hijacking ships 
off the East African coast.
Amid the chaos, Prime Minister Nur 
Hassan Hussein, part of the United 
Nations-recognized transitional govern-
ment formed in 2004, sat down Tuesday 
with The Times to discuss the troubled 
Horn of Africa nation.

President Yusuf says, ”There is no 
government.” How bad is it?
We are very sorry to hear from the presi-
dent that there is no government. Defini-
tely there is. The parliament is there. The 
president is there. The federal institutions 
are still alive. Our top priority is the 
reconciliation process [implementation 
of a peace deal signed in August in Dji-
bouti with a leading opposition faction]. 
We believe it is the key for peace in 
Somalia. Without this, chaos and law-
lessness will continue.

Why has the government allowed 
insurgents in recent weeks to recap-
ture so much territory withoutsoldiers 
putting up a fight?
We are trying to provide a secure envi-
ronment, but there are difficulties. It’s 
happening in an atmosphere of many 
problems. The internal crisis among top 
leaders is contributing. Once the crisis is 
solved, this will not be a big issue. The 
government, together with foreign troops 
-- the Ethiopian [support] troops and the 

[U.N.] troops -- will be able to stabilize 
the country.

Are you worried that insurgents might 
attack Mogadishu?
Absolutely not. Mogadishu is well pro-
tected.

Insurgents appear divided into two 
groups: those joining the Djibouti 
reconciliation deal, led by former 
Islamic Courts chairman Sheik Sharif 
Sheik Ahmed, and those rejecting it, 
including the Shabab militia respon-
sible for recent attacks. Will these divi-
sions hurt the peace process?

Definitely the opposition has divided. 
As a result, today insurgents are coming 
from here and from there, trying to 
announce their existence by saying, ”We 
are here. You cannot ignore us. Either 
make your process more inclusive or we 
will act.” 
So I think this can be a manageable situ-
ation if the internal crisis of the govern-
ment can be resolved.

Are you prepared to sit down with 
Shabab leaders or Sheik Hassan Dahir 
Aweys, an influential Islamist who has 
rejected peace talks and whom the 
U.S. has accused of supporting terro-
rism?
Our doors are open for peace and recon-
ciliation. We are not excluding anyone to 
join us.

What about those people the U.S. con-
sidersterrorists or who have pledged 
allegiance to Al Qaeda?
Well, terrorists will not join us. The 
people linked to terrorists are using 
innocent young people, by offering them 
money. We have to do our best to attract 
these young people and create for them 
a secure environment with jobs and trai-
ning.

Some would like to see Sharif, who 
was often called a moderate inside the 
Islamic alliance that briefly controlled 
southern Somalia in 2006, become 
prime minister. Are you prepared to 
step down?

I’ve repeated many times that my posi-
tion as prime minister is not important. 
I’m ready to step down when it is in the 
interest of the country.

Do you think Yusuf should step down?
Yes, I agree that the president remains 
the problem of this country. If the tran-
sitional institutions are not delivering, 
it is because of the obstacles our presi-
dent is creating. Instead of leading us to 
peace and stability, he wants to keep the 
country a hostage of the current situation.

Is that why the government has failed 
to accomplish any of the key bench-
marks established under its charter, 
such as a new constitution, an elec-
tion commission, election laws and a 
census? The election is scheduled for 
next year.
The constitution draft is almost ready. 
The process is continuing, but slow 
because of the crisis.

What role will Islamic law or Sharia 
play in the new constitution?
Sharia is very important in Somalia. The 
Somali people are 100% Muslim and 
believe normal life is based on Sharia. So 
our constitution will be based on Sharia 
law. Any article in the constitution not 
in line with Sharia law will be null and 
void.

How strict an interpretation do you 
envision and how will you balance that 
with human rights? For example,will a 
woman accused of adulterybe stoned?
I think there would not be any problem 
because the constitution respects human 
rights and Sharia respects human rights.

So would a woman be stoned?
No, no. I don’t want to anticipate any 
points on that. This I leave for the con-
stitutional experts engaged in the draft. It 
will be submitted to the population and 
they will be the ones deciding.

Edmund Sanders, Times staff writer.
Los Angeles Times, www.latimes.com 
November 19, 2008 
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Stop FGM! –
seminaari Helsingissä

Yli kymmenessä Euroopan maassa järjestettiin torstaina 25.11., 
YK:n julistamana kansainvälisenä päivänä naisiin kohdistuvan 
väkivallan lopettamiseksi, seminaari tai muu tilaisuus, jossa 
maahanmuuttajien aloitteesta keskusteltiin tarpeesta luoda näihin 
maihin kansallinen naisten ja tyttöjen ympärileikkauksen ennalta-
ehkäisystrategia ja tukitoiminta jo ympärileikatuille.

Suomessa STOP FGM! –seminaarin järjestelyistä vastasi Van-
taan Nicehearts ry yhteistyössä eduskunnan väestö- ja kehitys-
ryhmän kanssa. Pikkuparlamentin auditorioon kokoontui yli 70 
osallistujaa, jotka esittämällä hyvin valmisteltuja puheenvuoroja tai 
kommentoimalla niitä aktiivisesti tekivät tapahtumasta ainutlaatui-
sen.

Tuhansia vuosia vanha perinne

Tyttöjen ja naisten ympärileikkaus on yhä voimassa oleva perinne 
lähes 30 maassa, joista suurin osa sijaitsee Afrikassa. Maailman 
terveysjärjestön arvion mukaan toimenpide on tehty yli 130 mil-
joonalle naiselle ja vuosittain noin 300.000 tyttöön kohdistuu uhka 
joutua ympärileikatuksi. Suomessa arvioidaan olevan yhteensä 
noin 15.000 maahanmuuttajataustaista tyttöä ja naista, joiden läh-
tömaissa käytäntö on vielä vallitseva ja toisaalta on tärkeää, että 
kansainväliset ja suomalaiset järjestöt, jotka työskentelevät näissä 
samoissa useimmiten köyhissä ja moniongelmaisissa maissa, osal-
listuvat maailmanlaajuisiin talkoisiin.

Samalla yleisnimellä puhutaan Suomessa hyvinkin erilaisista 
naisten sukuelimiin kohdistuvista toimenpiteistä, joista kaikkia 
voidaan pitää terveydelle haitallisina, mutta vakavimmat ja vaaral-
lisimmat muodot jättävät elinikäisen niin fyysisen kuin psyykkisen 
vamman. Kansainvälisesti puhutaan joko sukuelinten silpomisesta 
(Female Genital Mutilation, FGM) tai sukuelimiin kohdistuvasta 
leikkaamisesta (Female Genital Cutting, FGC).

Kansainvälisestä kansalliseen

Seminaaripäivän avannut ja puheenjohtajana toiminut kansanedus-
taja Minna Sirnö muistutti Euroopan unionin Daphne II –ohjel-
malinjaan kuuluvan yhteistyöhankkeen tavoitteena on vahvistaa 
unionin päätöstä tukea ympärileikkauskäytännön lopettamista niin 
omalla alueellaan kuin muualla maailmassa. Suomessa erityisesti 
halutaan suojella ja vahvistaa haitallista perinnettä edelleen harjoit-
tavista maista tulevien naisten ja tyttöjen terveyttä ja itsetuntoa ja 
toimia ihmisoikeuksia ja koskemattomuutta loukkaavan leikkaami-
sen ja sen uhankin poisjuurimiseksi.

Hankkeen suojelijaksi Suomessa on saatu maahanmuutto- ja 
eurooppaministeri Astrid Thors sisäasiainministeriöstä ja hanketta 
tukevien järjestöjen yhteinen vetoomus kansallisen toiminta-
suunnitelman ja yhteistyöverkoston laatimiseksi on jätetty myös 
sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikolle ja opetusministeri Sari 
Sarkomaalle.

Sekä Paula Risikko että Astrid Thors valitettavasti olivat esty-

neet osallistumasta seminaariin. Sosiaali- ja terveysministeriön 
tervehdyksen seminaariin esitti ylitarkastaja Maire Kolimaa ja 
Astrid Thorsin puolesta puheenvuoron piti eduskunta-avustaja 
Fredrika Wickström. 

Uskomuksista tietoon ja toimintaan

Kokemuksia Suomessa tehdystä FGM-työstä viimeisten kah-
denkymmenen vuoden ajalta kertoi lyhyesti Vantaan Nicehearts 
–järjestön asiantuntija, kätilö-terveydenhoitaja Batulo Essak. Pia 
Jardin esitys islamista ja FGM:stä oli valaiseva ja vahvisti tietoa 
siitä, että FGM:lle ei ole uskonnollisia perusteita, päinvastoin, 
vaan FGM enemmänkin on seurausta ikivanhoista, kulttuurisidon-
naisista uskomuksista ja käytännöistä. Sairaanhoidon opiskelija 
Wiam Elfadl puhui nuorten näkökulmasta – tiedon ja vertaistuen 
tarpeesta. Wiam muistutti, että joskus vanhempien sukupolvien ja 
nuorten näkemykset voivat olla hyvin erilaiset ja keskustelua käy-
dään myös laajemman suvun kesken, siksi tarvitaan rohkaisua ja 
asiantuntijoiden tukea. 

Erikoislääkäri, gynekologi Maija Kajanin asiantunteva ja 
vetoava puheenvuoro ympärileikkauksen raskaista fyysisistä, sosi-
aalisista ja psyykkisistä komplikaatioista filminäytteineen kosketti 
voimakkaasti yleisöä, erityisesti miehiä ja nuoria. Viimeisen, mies-
ten näkökulman toi esiin Helsingin Islam Keskuksen edustajana 
lääkäri Ahmed Algadal kertoen miesten kokemasta stressistä ja 
huolesta liittyen yhdynnän ympärileikatulle naisille aiheuttamiin 
kipuihin ja sem vaikutuksiin avioelämään. Tri Ahmedin mielestä  
on kaikin keinoin taisteltava 4000 vuotta vanhaa terveydelle ja 
elämälle haitallista traditiota vastaan – moskeijojen, koulujen ja 
julkisen keskustelunkin kautta.

Seminaarin ilmapiiri oli yhteiseen toimintaan kannustava ja avoin. 
Yleisö osallistui aktiivisesti keskusteluun monin tärkein puheen-
vuoroin. Ihmisoikeusliiton Jannike Johansson ja Saido Mohamed 
kertoivat Kokonainen –projektin työstä, sen julkaisuista ja eri-
tyisesti FOKO-seminaariin liittyen pohjoismaisista tutkimustu-
loksista. Mutta, kuten Sadiyo Dhuubow oikeutetusti muistutti, ei 
riitä että kiitetään onnistuneista seminaareista ja tehdystä työstä. 
Todellista merkitystä syntyy vain, jos sekä halutaan että osataan 
toimittaa sanomaa eteenpäin myös yhteisöjen sisälle ja lähdetään 
tekemään konkreettista vaikuttamistyötä kouluissa, nuorisojärjes-
töissä, ammattioppilaitoksissa. Tällaiselle työlle on selkeä tilaus 
monienkin puheenvuorojen ja keskustelun perusteella.

Minna Sirnö lupasi päätöspuheenvuorossaan, että Vantaan 
Nicehearts ja eduskunnan väestö- ja kehitysryhmä toimittavat 
yhteenvedon seminaarin puheenvuoroista ja keskusteluista ja 
linjaavat tietä verkostoitumiseen ja vaikuttamistoimintaan. Sirnö 
totesi, että on aika tuoda asia myös poliittiseen keskusteluun ja 
luoda tarvittavat puitteet ja voimavarat kansalliselle FGM-toimin-
nalle.

Maija Kajava

www.nicehearts.com
www.ihmisoikeusliitto.fi > Kokonainen
www.solidaarisuus.fi > Somalimaa
www.who.int > FGM
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Köyhyys kasvattaa 
väestöä
Voimakas väestönkasvu lisää köyhyyttä, ja köyhyys tarkoittaa suu-
rempaa väestönkasvua. Köyhyys ja korkea väestönkasvu uhkaavat 
myös naisten terveyttä, sillä lisääntymisterveyden ongelmat kasau-
tuvat köyhiin maihin ja väestönosiin. Köyhyyden ja väestönkasvun 
välistä yhteyttä analysoidaan YK:n väestörahaston UNFPA:n tuo-
reessa raportissa. 

YK:n väestörahaston uuden vuosiraportin mukaan väestön 
korkea hedelmällisyys lisää köyhyyttä hidastamalla talouskasvua. 
Samalla väestön kasvaessa myös hyvinvoinnin jakautuminen kään-
tyy köyhiä vastaan.

Köyhyyden vähentäminen ja väestönkasvun hillitseminen 
kulkevat käsi kädessä. Kumpikaan tavoite ei voi toteutua ilman 
toisen toteuttamista. Raportin mukaan köyhyyden vähentämiseksi 
tarvitaankin talouskasvun lisäksi perhesuunnittelukoulutuksen 
lisäämistä sekä seksuaaliterveys- ja perhesuunnittelupalvelujen 
järjestämistä.

Lapset perheelle taloudellinen etu

Ennen tiukat yhteiskunnalliset ja kulttuuriset vaatimukset vaikut-
tivat lasten hankintaan: alle viisivuotiaiden kuolleisuus oli korkea, 
joten korkea hedelmällisyys oli edellytys selviytymiselle. Vaatimus 
hankkia useita lapsia juurtui käyttäytymisnormeihin.

Sama tilanne jatkuu yhä yhteisöissä, joissa terveydenhuolto on 
huonoa, synnyttämisen kustannukset ovat alhaisia ja joissa lasten 
tarjoama työvoima on tärkeä taloudellinen etu perheelle. Kor-
keamman tulotason yhteisöissä vanhemmat sijoittavat enemmän 
esimerkiksi lasten koulutukseen, ja lisääntymisestä tulee kulu eikä 
taloudellinen etu.

Raportin mukaan vuonna 2008 maailman väestön kokonaishe-
delmällisyysluku on 2,54, eli nainen saa elämänsä aikana keski-
määrin kaksi ja puoli lasta. Teollisuusmaissa lasten määrä on kes-
kimäärin 1,6 ja kehitysmaissa 2,73. Kaikkein vähiten kehittyneissä 
maissa (LDC-maat) kokonaishedelmällisyysluku on jopa 4,6.

Erot ovat suuria sekä maiden välillä että maiden sisällä. Mata-
latuloisten väestöryhmien naisilla on kaikissa maissa enemmän 
lapsia kuin parempituloisilla. Esimerkiksi Saharan eteläpuoleisen 
Afrikan perheistä parhaiten toimeentulevalla viidenneksellä lapsia 
on keskimäärin alle neljä, kun taas köyhimmän viidenneksen per-
heissä lapsia on keskimäärin lähes seitsemän.

Köyhyys on äidille terveysriski

Köyhillä alueilla elinajanodote on yleensä lyhyt ja äitiyskuollei-
suus ja sairastuvuus yleistä. Erityisesti köyhät naiset ovat sidottuja 
perinteisiin tavoilla, jotka vahingoittavat heidän hyvinvointiaan. 
He myös käyttävät kaikkein vähiten ehkäisyä, vaikka haluaisivat-
kin usein rajoittaa lapsilukuaan.

Ehkäisyn käyttöä estää tiedon puute ja ehkäisyvälineiden 
heikko saatavuus. Raportin mukaan tiedotus ja perhesuunnitte-
lupalvelujen lisääminen eivät kuitenkaan yksin riitä. Esimerkiksi 
Iranissa ehkäisyvälineiden käyttö nousi räjähdysmäisesti vasta, 
kun uskonnolliset johtajat alkoivat julkisesti kannattaa pienempiä 

perhekokoja.
Köyhät naiset joutuvat joskus tekemänä rajuja valintoja. Esi-
merkiksi Brasiliassa pienituloisten kaupungissa asuvien naisten 
keskuudessa sterilisaatio on usein ainut mahdollinen käytettävissä 
oleva ehkäisykeino.

Raportin mukaan äitiyskuolleisuus heijastaa suuria hyvinvoin-
nin eroja niin maiden sisällä kuin niiden välilläkin. Köyhät naiset 
kuolevat paljon todennäköisemmin raskauden tai synnytyksen 
ongelmiin. Köyhät perheet asuvat usein kauempana toimivasta 
terveydenhuollosta tai heillä ei ole varaa käyttää sitä.

YK:n väestörahaston vuosiraportti arvioi, että vuonna 2005 
synnytykseen kuoli maailmassa 536 000 äitiä. Lähes kaikki äitiys-
kuolemat sattuvat kehitysmaissa. Synkimmät luvut ovat Saharan 
eteläpuoleisessa Afrikassa ja Etelä-Aasiassa. Vaarallisinta äitiys on 
Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa, jossa joka 22:s nainen kuolee 
äitiysvuoteelle. Teollisuusmaissa synnytys on kohtalokas vain 
yhdelle naiselle 7 300:sta.

Äitiysterveyden vuosituhattavoite karkaamassa

Äitiyskuolleisuuden vähentäminen maailmanlaajuisesti neljännek-
seen on yksi YK:n vuosituhattavoitteista. Edistystä on tapahtunut, 
mutta vuosituhattavoitteen toteutuminen alkaa näyttää epätodennä-
köiseltä. Vuosien 1990 ja 2005 välisenä aikana äitiyskuolleisuus on 
laskenut prosentin verran vuodessa, kun tavoitteen toteuttamiseksi 
olisi tarvittu 5,5 prosentin vuotuinen vähennys. Pohjois-Afrikassa, 
Latinalaisessa Amerikassa ja Kaakkois-Aasiassa äitiyskuolemia on 
saatu vähennettyä kolmanneksella vuodesta 1990, mutta Saharan 
eteläpuoleisessa Afrikassa edistystä ei ole tapahtunut juuri lain-
kaan.

Tärkeä äidin hengen pelastaja on synnytyksessä mukana oleva 
koulutettu terveydenhuollon ammattilainen. Vuoden 2006 tietojen 
mukaan 61 prosenttia kehitysmaiden synnytyksistä tapahtui kou-
lutetun terveydenhuollon ammattilaisen avustamana. Vuonna 1990 
luku oli vielä alle puolet. Raportin mukaan Afrikassa 46,5 prosent-
tia naisista saa synnytysapua terveydenhoitoalan ammattilaiselta. 
Aasiassa vastaava prosentti on 65,4 ja Latinalaisessa Amerikassa ja 
Karibialla 88,5.

Vuosituhattavoite on karkaamassa, mutta menestystarinoita 
äitiysterveyden parantamisessa löytyy joka mantereelta. Esimer-
kiksi Kiinassa, Kuubassa, Egyptissä, Jamaikalla, Malesiassa, Sri 
Lankassa, Thaimaassa ja Tunisiassa äitiyskuolleisuus on saatu mer-
kittävään laskuun. Kaikissa näissä maissa menestyksen takana ovat 
naisten parantuneet mahdollisuudet perhesuunnitteluun, koulutetun 
terveydenhuoltohenkilökunnan osallistuminen synnytyksiin sekä 
tehohoidon saatavuuden parantaminen hätätilanteissa.

Perttu Iso-Markku
www.maailma.net
global.finland.fi 12.11.2008

State of the world population 2008: Reaching Common Ground: 
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www.unfpa.org
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Diasporan monet kasvot 
Tutkimus Suomen somaliyhteisöstä: Klaanit, järjes-
tökytkökset ja somalinaisen asema 

Yhteenveto tutkimustuloksista

Tutkimuksessani etsin vastauksia siihen, kuinka merkittäviä 
klaanit ovat somalien jokapäiväisessä elämässä Suomessa 
ja kuinka Somalian tapahtumat heijastuvat ihmisten välisiin 
suhteisiin uudessa kotimaassa. Halusin myös selvittää, kuinka 
suomalainen yhteiskunta ja naisen asema täällä on vaikuttanut 
diasporassa elävien somalinaisten asemaan. Verrattuna muihin 
maahanmuuttajaryhmiin somalit ovat perustaneet eniten järjes-
töjä ja halusin myös tutkia, ketkä järjestöjä perustavat, ketkä 
niissä toimivat ja millaiset suhteet järjestöillä on keskenään.

Somaliyhteisö on hajanainen eikä yhteisöstä ole noussut esille 
yksittäistä henkilöä, jonka voisi katsoa puhuvan koko yhteisön 
puolesta. Somaliliitto on somaliyhteisön tärkein viranomais-
kontakti ja maailmassa ainutlaatuisella Somalia-verkostolla on 
tavoitteena koordinoida Suomessa toimivien moninaisten soma-
lijärjestöjen toimintaa. Järjestöt ovat kuitenkin klaanipohjaisia 
ja keskinäisen luottamuksen ja yhteisen sävelen löytäminen on 
haastavaa. Kaikki haastatellut sanoivat, etteivät klaanikytkökset 
vaikuta heidän henkilökohtaiseen elämäänsä, mutta kertoivat 
yhteisön joukossa olevan henkilöitä, joiden elämään ne vaikut-
tavat voimakkaammin. Haastatteluista ja kirjallisuudesta saa 
vaikutelman, että klaaniyhteydet näkyvät kaikessa, mutta niistä 
ei haluta keskustella. Jokainen somali tietää mihin klaaniin 
toiset kuuluvat ja jotkut valitsevat ystävänsä ja aviopuolisonsa 
klaanikytkösten perusteella. Jotkut hyväksyvät seka-avioliitot; 
toiset avioituvat vanhempien valitseman puolison kanssa. Var-
sinaista vihanpitoa eri klaanien välillä ei Suomessa kuitenkaan 
ole. On syytä pitää mielessä, että klaanijärjestelmä on sisällis-
sodan myötä saattanut turhaan saada negatiivista kaikua. Klaa-
nijärjestelmä on ennen kaikkea syvään juurtunut kulttuurinen 
rakenne, sosiaalisten suhteiden jäsentämistapa ja sosiaaliturva. 
Diasporassa klaanien merkitys on joidenkin ihmisten kohdalla 
korostunut, mutta taustalta saattavat myös löytyä henkilö-
kohtaiset intressit tai traumaperäiset asiat. Toisen sukupolven 
kohdalla klaanit eivät juuri näy jokapäiväisessä elämässä mutta 
saavat painoarvoa vanhempien kautta esimerkiksi järjestetyissä 
avioliitoissa tai klaanikomiteoiden toiminnassa. 

Somalinaiset käyttävät sananvaltaa kodin piiriin liittyvissä 
asioissa. Perinteinen naisen rooli on äidin rooli ja se on nais-
ten osista näkyvin myös diasporassa. Myös toisen sukupolven 
somalitytöt ovat lisääntyvässä määrin omaksuneet perinteisen 
roolijaon ja useat avioituvat heti oppivelvollisuuden päätyt-
tyä. He tuntuvat tasapainottelevan kahden kulttuurin välillä ja 
kokevat suurperheen äidin roolin maailmaksi jonka hallitsevat. 
Somalian lähes kaksi vuosikymmentä kestänyt sisällissota on 

kuitenkin pakottanut naiset omaksumaan myös uusia rooleja. 
Naiset toimivat Somaliassa kasvavassa määrin perheen elättä-
jinä ja jotkut ovat omaksuneet aktiivisen toimijan roolin myös 
diasporassa. Yhteisöstä esiin nousevat politiikassa ja mediassa 
näkyvät muutamat naiset ovat suurimmaksi osaksi ylpeyden 
aihe; tosin löytyy myös henkilöitä, joiden mielestä naisen 
paikka on ainoastaan kotona. Somalinaiset osallistuvat järjes-
tötoimintaan ja kehitysyhteistyöhön sikäli kuin perhekiireiltään 
ehtivät, mutta ovat aktiivisimpia arkisia liikunta-, ruuanlaitto- ja 
lastenkasvatusaiheita pohtivissa harrastekerhoissa. Järjestötoi-
mintaa voidaan kuitenkin pitää miesten ”harrastuksena” sillä 
miehet perustavat suurimman osan järjestöistä ja ovat näkyvim-
piä toimijoita. 

Integraation toteutumiseen vaikuttavat ennen kaikkea koulutus, 
työllistyminen ja kielen oppiminen. Huolestuttavimpia ryhmiä 
ovat tällä hetkellä nuoret miehet, jotka Suomeen tullessaan 
olivat jo ohittaneet oppivelvollisuusiän ja ovat vailla työkoke-
musta ja koulutusta; yhteisön hyväksynnän menettäneet nuoret 
yksinhuoltajaäidit; sekä lukumäärältään huomattavan suuri 
ryhmä vanhempia naisia jotka ovat asuneet Suomessa jo 1990-
luvulta lähtien mutta eivät ole oppineet kieltä. Nämä ryhmät 
elävät hyvin pitkälti suomalaisen yhteiskunnan ulkopuolella. 

Haastatellut näkevät Suomen diasporan roolin tärkeänä Soma-
lian jälleenrakennuksessa ja kehityksessä ja koulutettujen 
ihmisten paluu Somaliaan nähdään tärkeänä maan tulevai-
suuden kannalta. Paluumuuttajat ovat jopa markkinoimassa 
pohjoismaista hyvinvointimallia Somalimaahan. Suomesta on 
saatu vaikutteita naisten tasa-arvoisesta asemasta, demokratian 
toteutumisesta, ja hallintojärjestelmän läpinäkyvyydestä aina 
päiväkotijärjestelmään saakka. 

Djiboutin rauhanprosessiin suhtaudutaan yhteisön sisällä varo-
vaisen toiveikkaasti. Pääministeri Nur Adde nauttii diasporan 
luottamusta, mutta väliaikaishallintoa pidetään yleisesti epäon-
nistuneena.

Anna Sarinko 
Harjoittelija
Ulkoasiainministeriö Afrikan ja lähi-idän osasto  
1.9.2008
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SUOMI-SOMALIA SEURA RY

Vuonna 1986 perustettu kansalaisjärjestö
KEPA ry:n ja Kultti ry:n jäsen
Suomen Somalia-verkoston jäsen

Tiedotus- ja kulttuuritoimintaa
- Somalia tiedotuslehti 1987-1994
- KOOR 1995-
- Videoelokuvia ja valokuvanäyttelyjä
- Somalinkielen opas ja sanasto, 1992

Kehitysyhteistyötä Somaliassa
- Neuvolatoiminnan tukeminen 2003-
- Tuberkuloosin hoito ja koulutus 2004-7

Yhteystiedot
- PL 242, 00121 Helsinki
- suomi-somalia.seura@pp.inet.fi
- info@koor.fi
- keräys- ja jäsenmaksutili Sampo Pankki
  800017-744379

Rahankeräyslupa (ESLH)
- OKH303 A 31.5.2010 asti

_____________________________________

Julkaisun tuottamiseen on saatu ulkoasiain-
ministeriön kansalaisjärjestöille suunnattua 
tiedotustukea. Julkaisussa esitetyt näkemyk-
set eivät välttämättä edusta ulkoministeriön 
virallista tai Suomi-Somalia seuran kantaa.
_____________________________________

SUOMI-SOMALI-SUOMI -sanakirja

Suomi-Somalia seura tuottaa ensimmäisen 
suomi-somali-suomi -sanakirjan, jonka laa-
juus tulee olemaan 10.000 hakusanaa.

Sanakirja on tarkoitettu niin somalin- kuin 
suomenkielisten käyttöön. 

Sanaston lisäksi kirjassa on kaksi tietoartik-
kelia. Sanakirjatyöryhmän puheenjohtaja 
on Muddle Suzanne Lilius.

Kirja ilmestyy omakustanteena syksyn 
aikana.

Nidotun kirjan ennakkomyyntihinta on 30 
euroa + toimituskulut.

Tiedustelut ja ennakkotilaukset info@koor.fi.

Vähemmän porua, enemmän villoja

Puoli vuotta sitten ilmestyneessä KOORin numerossa todettiin monien rauhanpuhei-
den ja monien lupausten osoittautuneen tyhjiksi. Kansainvälinen rikostuomioistuimen 
päätöstä Sudanin presidentin tutkintapyynnöstä, syyttämisestä tai syyttämättäjät-
tämisestä odotetaan edelleen eikä tilanne Darfurissa ole oleellisesti muuttunut, ei 
parempaan ei huonompaan. Mittaamattomien kärsimysten sovitustaakka painaa myös 
raskaasti paitsi taistelevia osapuolia myös niitä tekijöitä ja näkijöitä, joiden kantaaot-
tamattomuus ja piiloutuminen inklusiivisuuden ja rankaisemattomuuden periaatteiden 
suojaan on viivyttänyt oikeudenmukaista ratkaisua Somalian jo lähes kaksivuosikym-
mentäpitkään hajaannukseen ja anarkiaan.
Intian valtameren ja Adenin lahden merirosvot ovat yllättäen tuoneet Somalian maa-
ilman parrasvaloihin. Asioita pitkään seuranneet järjestöt ja asiantunteva media ovat 
muistuttaneet maailmaa siitä, että kaupallisen merenkulun ongelmien takana lymyää 
köyhyyden, itsekkyyden ja väkivallan lamauttama maa ja kansa.
Yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen 60-vuotispäivää lähestyttäessä on 
pakko nähdä uutta toivoa Afrikan sarven alueella pienissä, mutta merkittävissä muu-
toksissa valtapolitiikan tekijöiden retoriikassa. Djiboutissa solmittu ties kuinka mones 
rauhansopimus Somalian väliaikaisen hallinnon ja ARS-liittoutuman välillä ottaa 
ensimmäisen kerran täydellä vakavuudella esiin ihmisoikeusloukkausten ja sotarikos-
ten tutkinnan.  Sotaherrojen rivit ovat jo hajonneet moneen kertaan. Suuri osa parla-
mentaarikoista, tavallisista kansalaisista kuin avunantajistakin haluavat valita tulevai-
suuden menneisyyden sijasta tukien YK:n erityislähettilään Ahmedou Ould-Abdalla-
hin ja pääministeri Nur Hassan Husseinin ponnistuksia maan rauhoittamiseksi.
Finanssimaailmaa ravisteleva kriisi alkaa ulottaa lonkeroitaan myös kehitysmaihin, 
mikä saanee sotaväsymyksestä ja epäonnistuneista poliittisista manööverereistään kär-
sivän Etiopian ennen pitkää vetäytymään myös realityssa, ei pelkästään juhlapuheissa.

Uskoani tulevaisuuteen vahvistaa myös osallistuminen lokakuussa Ruotsin Lundissa 
järjestettyyn Afrikan sarven rauhan ja kehityksen seminaariin, joka oli koonnut pie-
neen yliopistokaupunkiin vahvan joukon tutkijoita ja aktivisteja ympäri maailman. 
Somaliasta paikalle olivat saapuneet niin varapääministeri väliaikaisen hallinnon edus-
tajana kuin ARS-liitymän edustajat. Lundin kokouksen jälkeisinä päivinä Ruotsissa 
järjestettiin kansainvälisen Somalia-tukiryhmän kokous, mihin saapui myös Ahmedou 
Ould-Abdallah.
Lundin kokouksen ainutlaatuisiin ja etenpäinkatsoviin  puheenvuoroihin ja avoimeen 
keskusteluun palataan seuraavassa KOORin seuraavassa numerossa. Konferenssin 
teema oli ’Faith, Citizenship, Democracy and Peace in the Horn of Africa’ ja se oli 
jo seitsemäs lähes vastaavassa laajuudessa järjestetty. Vastuullisena järjestäjänä toimi 
yhdessä Lundin yliopiston ja kaupungin kanssa Somalia International Rehabilitation 
Centre (SIRC), jonka verkkosivuilla (www.sirclund.se) löytyvät jo nyt aikaisempien 
kokousten pdf-muotoiset raportit sekä lokakuisen konferenssin ohjelma.

Suomalaisittain hyviin uutisiin kuuluu myös IOM:n käynnistämä MIDA-hanke, joka 
on innostanut somalitaustaisia terveydenhuollon työntekijöitä hakeutumaan lyhytaikai-
siin resurssitehtäviin Somalimaassa ja Puntinmaassa. Toiveita herättää myös Kirkon 
ulkomaanavun vahvistuvat ohjelmat Afrikan sarven alueella. Vieläkin parempiin uuti-
siin kuuluu se, että FinSom-klinikan ja –äitiysneuvolan työ Afgoissa jatkuu menestyk-
sellisesti vaihtelevissa ja vaikeissa olosuhteissa.

Maija Kajava

NB.  Kaikki KOORin syksyn 2006 jälkeen ilmestyneet numerot ovat nettiversioina 
luettavissa osoitteessa www.koor.fi/koor.hmtl.
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Håkan Mörne: Meidän miehemme Abessiniassa - elämyksiä 
Abessiniassa, Somalimaissa, Sudanissa, Egyptissä ja Palestiinassa. 

1. luvun alkukappaleet. Arvi A. Karisto, Hämeenlinna, 1936


