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Rauha luo kestävän taloudellisen
ja poliittisen kehityksen
Somalian kokonaistilanne on kääntymässä uuteen
nousuun, vaikka poliittinen prosessi rakoilee ja alueiden välinen kiista jatkuu monin paikoin
Kansalaiset ovat edelleen erimieltä federaalisen järjestelmän käyttöönotosta, mutta poliittiset osapuolet
ovat sopineet sitä perustuslaissa maan hallintojärjestelmäksi.
Tällä hetkellä Puntmaa ja Jubaland ovat ensimmäisiä osavaltioita, jotka täyttävät federaalisen osavaltion puitteet ja vaatimukset. Puntmaa ajaa kovasti
federaalisen järjestelmän käyttöönotosta, koska
heidän mielestään se takaa ja kehittää alueiden
kehittämistä ja federaalinen edistää oikeudenmukaisempaa vallanjakoa ja estää vallan keskittymistä
yhden ryhmän tai alueen käsissä.
Eri puolilla Somaliassa on käynnissä kokouksia,
joissa paikalliset päättäjät keskustelevat yhdessä
heimopäälliköiden kanssa eri alueiden muodostamisesta oman osavaltion yhdessä. Kokous aiheuttavat
konflikteja eri alueiden ja eri heimojen välissä, koska
keskushallinnon rooli on ollut epäselkeä ja epäjohdonmukainen näiden konfliktien ratkaisussa.
Tästä huolimatta somalian keskushallinnon johto on
optimistinen, että federaaliset osavaltiot muodostuvat ennen 2016 vuoden vaaleja. Hallituksen tavoitteena on järjestää demokraattiset presidenttivaalit ja
eduskuntavaalit syksyllä 2016, jossa osavaltiot ovat
päättämässä vallanjaosta.
Yhdysvaltojen ilmaiskut al shabaabin tukikohtiin ja al
shabaabin johtajan (Godane) iskeminen ilmaiskuilla
ovat heikentäneet al shabaabin operaatioita.

Intianmeren operaatio
Mogadishun turvallisuustilanne oli vielä pohjalukemissa kesän aikana, mutta Ramadanin jälkeen eli
elokuun jälkeen tilanne alkoi kääntymään parempaan suuntaan. Al shabaabin johtaja on tapettu
ilmaiskuilla syyskuun alussa ja hallituksen joukot
yhdessä Afrikkalaisten rauhanturvaajien kanssa
ovat laukaisseet (Intianmeren operaatio), joka on
maahyökkäystä al shabaabin tukikohtiin Etelä-Somaliassa.
Al shabaabin tärkein tukikohta Markan satamakaupunki on valloitettu tällä viikolla ja koko Etelä-Somaliassa jatkuu taisteluja, joilla kukistetaan al shabaabia ja ajetaan al shabaabia Etelä-Somalian sijaitsevien kaupunkien maaseuduilta.
Vakauden ja järjestyksen palaaminen ovat edistäneet yrittäjyyttä ja kehitystä. Mogadishussa ja Kismaayossa asukkaat ovat palaamassa kaupunkiin ja
sen seurauksesta uusia yrityksiä ja työmahdollisuuksia on avautumassa.
Salama pankki on vastikään rakentanut raha-automaattia Mogadishussa ja uusia rakennuksia rakennetaan tiuhaan tahtiin. Pääkaupunkiin on palaamassa yksityisyrittäjiä, kansainvälisiä sijoittajia ja
diplomaatteja, jotka avaavat suurlähetystönsä ovia
edistääkseen poliittisia ja kaupallisia suhteita Somalian kanssa.
Hanad B. Abdullahi
Päätoimittaja
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Tunnettu somalilaulajan murha aiheutti
suurta surua somaliyhteisön keskuudessa
Tunnettu somalilaulaja ja kansanedustaja Saado
Ali Warsame murhattiin Mogadishussa Makka
Al Mukarama risteyksellä keskellä päivää, tämä
on yksi pääkaupungin turvallisimmista ja vilkaisemista paikoista. Saado oli palanut Yhdysvalloista
muutamaa päivää ennen murhapäivää, hän ei ole
tullut tekemään kansanedustajan tehtäviä vaan
henkilökohtaisia projekteja, sillä parlamentti oli
heinäkuussa kiinni ja kansanedustajat olivat lomalla
Ramadan kuun aikana.

limien kalenterissa, se on aika, jolloin keskitytään ja
omistaudutaan jumalanpalveluun. Kuun rituaaleihin
ei pelkästään kuulu ruuasta ja juomasta pidättäytymistä, siihen kuuluu kaikkien hyveiden harjoittaminen mm. anteeksianto, almujen antaminen sekä
köyhien ihmisten välittäminen ja auttaminen. Saado
oli tullut tekemään juuri näitä asioita ja jatkamaan
työtään isänmaallisella rintamalla innoittamalla omia
kansalaisia isänmaallisilla sävellyksillä ja teatteriesityksillä.

Saadon murhapäivä koitui Ramadanin viimeisten
kymmenen päivän aikana ja kuolinpäivänä hän oli
paastomassa. Ramadan on tärkeä kuukausi mus-

Mogadishun turvallisuustilanne on ollut järkyttävä
ja verinen koko Ramadan kuun akana, koska islamisteilla on tapana kiihdyttää iskujaan ramadanissa,
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sillä useimmat ihmiset viettävät rauhallista elämää
ja kukaan ei ole valppaana. Paikallisten tietojen
mukaan Ramadanin sisällä tehtyjen iskujen aikana
Mogadishussa on kuollut lähes 100 siviiliä.
Tästä huolimatta Saado Alin traaginen murha tuli
järkyttävänä ja surullisena uutisena koko somalian
kansalle ja se nostatti keskustelua, kuka on kaiken
tämän takana ja miksi hallituksen turvallisuusjoukot
eivät pysty suojelemaan edes omia virkailijoita?
Kansallislaulajaa kuljettanut autoa tulitettiin silmittömästi tuntemattomien asemiesten hyökkäyksessä,
jolloin kukaan ei ole selviytynyt iskusta laulaja,
hänen autonkuljettaja ja henkivartijaa mukaan
lukien. Seuraavana päivänä Mogadishun kaupunginjohtaja Hassan Mohammed Hussein (Muungaab)
totesi haastattelussa, että kaupungin valtuusto ei ole
vastuussa Mogadishun heikosta turvallisuustilanteesta.
Saado oli tunnettu kansalaisaktivismista koko laulajauransa aikana, suuri joukko hänen lauluistaan
sisälsivät poliittisia kannanottoja ja käsittelivät yhteiskunnallisesti tärkeitä aiheita. Hän ei hätkähtänyt
kritisoida lauluissaan jopa Siad Barren johtamaa
hallitusta yksinvaltaisuudesta, nepotismista ja korruptiosta, vaikka ihmiset pelkäsivät vankilaan tai
vainoamisen kohteen joutumista turvallisuuskoneistojen käsissä.
Hän sävelsi yksi hänen suosituimmista lauluistaan
muutamia vuosia ennen somalian luisumista sisällissotaan eli 1980-luvun lopulla, jolloin korruptio
saavutti piikkinsä ja hallituksen virkailijat varastelivat
valtion omaisuutta ennätystahtiin. Hänen muistetuin kappale siltä ajalta meni näin: “Laand Karuuser
gado soo bari Galey, guuxiisa mood, Gob inaad ku
tahay iyo Geeska Afrika” Suomeksi käännettynä se
tarkoittaisi ”Osta maasturi ja ajele Mogadishun pölyiselle kadulle suurella egolla, samalla kuin kerjäät
viljaa nälänhätäiselle kansalle”.
Vuonna 1991 alkaneen sisällissodan jälkeen Saado
kuului ensimmäiseen pakolaisvirtaan, joka pakeni
pääkaupungissa puhjenneesta sisällissodasta
Etelä-Somaliaan Kismayon satamakaupunkiin, jonka
jälkeen hän päättyi Kenian pakolaisleiriin. Sieltä hän
jatkoi matkaansa Amerikkaan, jossa hän asui kuolemaansa asti.  

Saado Ali oli aktiivinen myös Somalidiasporassa,
hän kamppaili yksinhuoltajana äitinä kolmen lapsen
kanssa. Hän sai elantonsa esiintymällä kulttuuritapahtumissa ja häissä, toisin kuin Somaliassa, jossa
hän oli suosittu ikonilaulaja, joka eli ylellistä elämää.
Viimeisinä elinvuosina hänestä tuli poliittisesti
aktiivinen ja hänestä tuli näkyvä hahmo monessa
rauhankonferenssissa, jossa etsittiin sopua maan
pitkälle sisällissodalle. Saado oli vaikuttaja ja
keulakuva näissä konferensseissa ja hän esitti
näytöksiä ja lauluja, jotka käsittivät poliittisia kannanottoja.
Somalian tuoreimmassa hallituksessa hänestä tuli
kansanedustaja, hän oli suosittu suorapuheisuudestaan ja isänmaallisuudestaan. Hän puhui naisten
aseman puolesta ja vähemmistöjen puolesta. Somalian hallitus lupasi naiselle 30 prosentin kiintiöstä
naisille, mutta tämä ei toteuttanut, koska klaanipäälliköt ja heimokulttuuri suosivat miehiä naisten sijaan.
Presidentti Hassan Sheikhin aikakautena Mogadishussa on murhattu 6-7 kansanedustajaa, al
shabaab ja tuntemattomat tahot ovat silmittömästi
tappaneet tai asettaneet pommia ja räjähteitä autoissa.
Saado jätti kolme lasta ja aviomies taakseen. Saado
oli nykyaikaisen somalialaisen naisen kokeman
yhteiskunnan taakan ruumiillistuma. Hän kamppaili
monessa rintamalla sisukkaasti ja hänellä oli paljon
vihollisia, koska totuuden paljastaminen ei ollut kaikkien osapuolien intressissä.
Saado oli ikoni monille somalialaisille, hänellä
järjestettiin erilaisia muistotilaisuuksia ympäri maailmaa. Hänet muistettiin myös Helsingissä somaliyhteisön keskuudessa. Vaikka Saado on poistunut
keskuudestamme äkillisesti, mutta hänen saavutuksia kuten lauluja, runoja ja kirjallisuutta muistetaan ja
tulkitaan pitkään.

Hanad Abdullahi
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Somalia houkuttelee kansainvälisiä
sijoittajia ja öljy-yhtiöitä
Mohamud osallistui muiden Afrikkalaisten valtiomiesten joukossa Yhdysvaltojen Washingtonissa järjestetyssä yhdysvaltojen ja Afrikan Unioni maiden välisen
kauppaa edistävään kokoukseen.
Yhdysvallat pyrki lisäämään vaikutusvaltaansa
Afrikassa ja se kokosi liittolaisiaan USA-Afrikka
huippukokoukseen, joka järjestettiin Washingtonissa
4-6.8.2014.
Kiina, Brasilia ja Intia ovat myös kiinnostuneita elvyttämään kauppasuhteitaan Afrikkaan. Kiina on viimeisinä vuosina ohittanut Yhdysvaltoja tässä suhteessa
ja sillä on täällä hetkellä miljardia investointeja Afrikan
suurissa talouksissa kuten Etelä-Afrikassa, Nigeriassa ja monissa muissa maissa. Kiina järjestää myös
vuosituista kokousta Afrikan maiden valtiomiehille ja
yrityksille.
Maailman suurvallat kilpailevat Afrikan mantereen tarjoamista luonnonvaroista, raaka-aineista ja valtavasta
potentiaalisesta markkina-alueesta. Yhdysvaltain ja
Afrikan maiden johtajien huippukokoukseen, joka on
suunniteltu vastapainoksi Kiinan vuosikymmenen
ajan kestäneelle investointien ja kaupan nousulle Afrikassa, kokoaa yhteisiin keskusteluihin noin viisikymmentä valtionpäämiestä ja hallitusten johtajaa.

maissa kuten Keniassa, Sambiassa ja Ugandassa.
Somalian pitkällä kriisillä on ollut vaikeita seurauksia
maan taloudelle. Suurempia haasteita on ollut kansallisen rahan suureen devalvaatioon. Dollarin käyttö on
yleistä koko Somaliassa, koska kansallisella rahalla ei
ole paljon arvoa.
Keskuspankki on avannut toimintansa vasta viimeisten vuosien aikana ja sen mainetta ovat tahrineet
loputtomat korruptiosyytökset.
Talouden elpyminen
Somalia on toipumassa pitkästä kriisistä ja taloudellisen kehityksen toteutus vaatii pitempään aikaan,
koska maan talousrakenteet ja instituutiot kaipaavat
jälleenrakentamista. Kuitenkin maan talousnäkymät
ovat lupaavia, koska somalia sijaitsee strategisessa
asemassa ja maalla on suuret kaasu ja öljyvarannot
sekä muita luonnonrikkauksia.
Tällä hetkellä somaliassa toimivat ja operoivat
kansainvälisiä yrityksiä, jotka hyötyvät ja tekevät
voittoja liiketoiminnallaan. Esimerkiksi turkkilaiset
yritykset ovat vuokranneet Mogadishun satama ja
lento-asema, heillä on myös yksityisiä kouluja ja
sairaaloita.
Tukholman kokous

Kiinan etulyöntiasemaa yhdysvaltojen ja länsimaiden
nähden selittää, se että kiina ei sekaannu Afrikkalaisten maiden sisäisiin asioihin, mikä seurastaan
sopii mainiosti Afrikkalaisille vallanpitäjille. Kiinalla on
tällä hetkellä miljardeja investointeja ja suuria kehityshankkeita mantereella, jossa se kehittää maiden
infrastruktuuria ja rakentaa tiet, satamat ja julkisia
rakennuksia.

Tukholmassa järjestettiin kesäkuun aikana talouskonferenssi, jossa oli mukana somalialaisia yrityksiä ja
ruotsalaisia yrityksiä ja sijoittajia. Tämän konferenssin
tavoitteena oli edistää Ruotsin ja Somalian välisen
kaupankäyntiä. Ruotsalaisilla yrityksillä oli mahdollisuus tutustua uusia markkina-alueita, joilla on suuria
potentiaaleja, mutta myös saman verran riskejä ja
haasteita.

Somalian talous kriisin aikana

Suomesta osallistui Tukholman konferenssiin Magan
Star niminen yritys, joka tekee ympäristöprojekteja
Somaliassa. Magan Star edistää ympäristönystävällisiä energiatuotannon muotoja kuten tuulivoiman,
aurinkovoiman ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä.Taloudellinen kehitys luo pohjan kestävälle rauhalle, tämä antaa mahdollisuuden uuteen nousuun.

Somalian talouden vetureina maan sisällissodan
aikana on ollut matkapuhelinverkostot ja rahansiirto
pankit eli (Hawalat). Karjakauppa on edelleen maan
suurin vienti, somalialainen liha on suosittu arabimaissa ja sen suurin vientikausi osuu Ramadanin ja
islamilaisen Eid-juhlan aikaan. Tämän lisäksi somalialaisilla yrittäjillä on innovatiivinen ja rohkea yrittäjyyskulttuuri. Heillä on menestyviä yrityksiä monessa
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Matkan jälkimaku
Käytetty 130 mm tykin hylsy on noin miehen käsivarren mittainen kapea messinkisylinteri. Tyhjänäkin se on painava ja usein vielä kiiltelee, onhan
sitä käytetty vain sekunnin murto-osa. Juuri sellaisen Azemeraw Zekele tarvitsee valmistaakseen
hyvän kupin kahvia.
Vuosikymmen sitten Azemeraw, tukeva, hyväntuulinen nelikymppinen mies oli pakolainen. Eritrean
ja Etiopian välille oli puhjennut sota ja hänen oli
paettava Asmarasta. Lopulta hän päätyi Mekeleen,
Pohjois-Etiopiaan. Hänen elämänsä tuntui raunioituneen, kunnes romu tuli apuun.
Kun poikkean Azemerawin metallipajassa Mekelen
sivukadulla, on hän kiireisessä touhussa nuorten
apulaistensa kanssa. Verstas käsittää pari huonetta ja tavanomaisen laajennuksen; usein työt
vuotavat myös kadulle. Hän kutsuu sisään, poimii
hylsyn ja kertoo sen avulla espressokoneen toimintaperiaatteen. Osoittautuu, että sylinteri soveltuu jokseenkin täydellisesti laitteen tärkeimmäksi
osaksi, paineastiaksi.
Varantoa on, tuhansia hylsyjä lojuu taistelukentillä,
ja Azemeraw onkin varmistanut armeijalta niiden
saannin. Kysynnästäkään ei ole pulaa - juuri etiopialaiset keksivät muinoin kahvipavun salat, eikä
juoman arvostus ole sittemmin laskenut. Täällä
tehtyjä koneita myydään kaikkialla pohjoisessa
Etiopiassa, kuten myös Addis Ababassa. Myös
ulkomaalaisille toimitetaan, yksityiskohta, jonka
Azemeraw mainitsee erityisen ylpeänä. Kaikesta
päätellen tässä pajassa taotaan menestystarinaa.
Mekelen kantakaupungin kortteleissa taloudellinen menestys on käsinkosketeltavaa. Lasitorneja
nousee yksityisrahalla. Kauempana on massiivisia valtion rakennushankkeita molemmin puolin
leveää bulevardia, joka johtaa TFLP:n päämajaan.
Tämä on hallituspuolue, puolue, joka peri voiton
kamppailussa Mengistua ja myöhemmin Eritreaa
vastaan. Itse asiassa molemmin puolin tietä on
rakenteilla kokonaiset kaupunginosat. Enimmäkseen siellä toimitaan valtion piikkiin tai rehellisen

yksityisen bisneksen säännöin,
mutta myös hämärämpää rahoitusta on pelissä.
Kenties näkyvimpiä rakennusprojekteja ovat
korkea neljän tähden hotelli bulevardin varrella
ja kaksi vaikuttavaa moskeijaa korttelin päässä.
Jälkimmäiset askarruttavat monia vierailijoita.
Ympäröivä Tigren maakunta on Etiopian ortodoksikirkon vankinta tukialuetta; noin 95% väestä on
sen piirissä. Muslimit ovat täällä marginaalinen
vähemmistö. Puhutaankin hajj-vaikuttamisesta vuosittaisen Mekkan pyhiinvaelluksen yhteydessä
maahan salakuljetetaan saudien rahaa moskeijaprojekteihin.
Kun kuvaan voitonbulevardin rakennustyömaata
käsketään minun lopettaa, koska “työ ei ole
valmis.” Informaation sääntelyä - on vain virallisia,
hyväksyttyjä valokuvia. Näin on maan tapa; kun
muslimit mellakoivat Addis Ababassa, Gonderissa
ja muualla 2009 Lähi-idän taisteluiden vuoksi,
ei tästä mainittu lainkaan hallituksen mediassa.
Epävirallisia teitä ihmiset kuitenkin tiesivät. Monet
näyttävät aktivoivan vanhat lankapuhelimensa
- vaikka kännykät ovat suosittuja, häviää niiden
kenttä kovin usein juuri silloin, kun ilmaantuu
spontaania poliittista aktiviteettia.
Mekelen kultapoju oli pitkäaikainen pääministeri
Meles Zenawi. Tämä luultavasti selittää sen, miksi
rakennusbuumi laimenee, kun etäännytään täältä.
Näkyvänä poikkeuksena ovat tiet, jotka luikertelevat maan kaukaisiin etelä- ja itäkolkkiin. Nämä
tieprojektit, kuten myös liuta asuin-, koulu- ja
sairaalarakennusmaita ovat viimeaikaista kiinalaistuontia. Täällä kuten muuallakin Afrikassa kiinalaiset rakentavat infrastruktuuria ja siten positioita
myöhempää öljy-, mineraali- ja muiden raaka-ainevarojen jakoa varten. Heille toiminta täällä on
vain silkkaa bisnestä ilman ihmisoikeusaspekteja
tai muuta poliittista sekaantumista.
Useimmille autoritaarisille hallituksille tällainen
lähestymistapa sopii paremmin kuin läntiset
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apuprojektit, jotka ovat sidottu johonkin mutkikkaaseen kuten demokratisoitumiseen. Etiopiassa
kiinalaisyhteistyö näyttää vielä melko viattomalta,
mutta kun Ogadenin lähteet alkavat pulputa, saattaa viereisen Sudanin esimerkki - öljytty diktatuuri
- alkaa houkuttaa. Mutta vääryyden valittaminen ei
auta, vaan länsimaiden olisi rekisteröitävä Afrikan
omat äänet. Kuten togolaisen pankkiirin, joka totesi
kiinalaisten lähestymistavasta verrattuna perinteiseen länsimaiseen: “Se on itse asiassa huomattavasti vähemmän alentuva.” Niinpä, miltä meistä
länsimaalaisista tuntuisi, jos Bob Geldofin hengessä japanilainen pop-laulaja saapuisi ojentamaan
meille talousohjeita ja apupaketteja?
Etiopian ja Eritrean välistä konfliktia on vähemmän
mairittelevasti verrattu “kahteen kaljuun mieheen
tappelemassa kammasta” - viittaus alkuperäiseen
kiistanaiheeseen, Badmen joutomaahan. Nykyisestä rauhantilasta huolimatta sota ei ole ohi.
Ymmärtääkseen kehyksen ja tulevan, on hyvä
huomioida myös naapurit Djibouti ja Somalia. On
kyse alueellisesta konfliktista, kenties jopa globaalin konfliktin sirpaleesta.
Afarien mailla Etiopian idässä, Eritrean etelässä ja
Djiboutissa mikään ei ole helppoa. Täällä armoton
auringon porotus, ikuinen kuivuus ja päättymätön
verikoston kierre sukupolvien takaa uuvuttaa miehistä urheimmankin.
Yksikään Issa ei ole milloinkaan ollut yhtäaikaisesti Afarin kanssa Djiboutin hallituksessa, vaikka
maan väestö jakautuu tasan heidän kesken. Monet
muutkin railot risteävät tässä maassa. Ranskan
muukalaislegioona on näkyvästi esillä - känniset
sotilaat huorineen toikkaroivat keskellä päivää kantakaupungissa muslimiasukkaiden katseiden alla.
Amerikkalaiset ovat ottaneet onkeensa ja eristäyty-
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neet Camp Lemonieriin Tadjouran lahden toiselle
puolelle. Virallisissa esiintymisissään presidentti
näyttelee hurskasta muslimia, vaikka privaatisti
vastaanottaakin meheviä shekkejä vastineeksi
sotilastukikohdista ja länsivaltojen oikeudesta
operoida lennokein ja erikoisjoukoin al-Qaedaa
vastaan Somaliassa ja Jemenissä.
Djibouti on nappula isommassa pelissä, leluvaltio, joka tunnetaan myös nimellä “kuuden tunnin
kansakunta.” Siinä ajassa Etiopia valtaisi sen,
jos länsivallat häipyisivät. Eritrea saattaisi tehdä
saman. Ainakaan se ei antaisi Etiopian vallata
pikkuvaltiota kokonaisuudessaan. Itse asiassa
Eritrea näyttää sekaantuvan pimeästi kaikkeen.
mikä vahingoittaa Etiopian ja USA:n intressejä
Afrikan sarvessa, oli sitten kyse Punaisen meren
saarten miinoittamisesta tai Somalian islamistien
aseistamisesta. Taannoiset suunnitelmat sijoittaa
iranilaisia ohjuksia Eritrean maaperälle osoittavat, ettei edes riski globaalissa skaalassa pelota.
Näillä aseilla voitaisiin iskeä mihin tahansa Bab
al-Mandabin kautta kulkevaan alukseen, kuten
myös amerikkalaisten asemiin Djiboutissa.
Yhdellä monista Afrikan matkoistani menin Djiboutista Hargeisaan, pohjoisen Somalian, Somalimaan, pääkaupunkiin. Se oli kaikkien alueella
toimivien avustusjärjestöjen tukikohta. Saavuin
muutamaa päivää ennen joulua ja olin vielä
melko hukassa, mutta tuloni oli kuitenkin huomattu. Monet avustustyöntekijät lensivät kotiin,
mutta muutamat jäivät ja päättivät pitää joulujuhlat. Onnekseni minutkin kutsuttiin mukaan.
Eritoten, kun eräs sveitsiläinen lähetyssaarnaaja oli
juuri murhattu Hargeisassa keskellä päivää. Joulun
julkijuhlinta ei ollut enää käypä vaihtoehto.
Ilta oli mainio. Jokainen toi mukanaan jotain ja

australialaispariskunta Donna ja Hugh organisoivat homman. Istuimme notkuvan pöydän äärellä
pikkutunneille jutellen, laulaen ja nauraen. Vieläkään en tiedä, mistä kaikki tutut ja tuntemattomat
jouluherkut olivat tulleet. Alkupalat, pääruuat,
jälkiherkut, kaikkea oli, eräs ranskalainen järjesti
jopa sikareita. Somaliassa ei ollut puutetta ruuasta - tämä ei tuntunut mässäilyltä nälkäisten
kustannuksella. Kuitenkin se oli samanaikaisesti
niin kaukana jokapäiväisestä somalisopasta, että
tuntui kuin olisi ollut Michelin-ravintolassa.
Somalimaan viikkojeni aikana turhaannuin yhä
pahemmin elämänmenoon. Paikallisten turhamaiseen, koppavaan asenteeseen, johon
samanaikaisesti yhdistyi karkea tietämättömyys.
Poikkeuksiakin oli, tosin ei montaa. Olin hiukan
ihmeissäni - olin vieraillut monessa loukossa,
mutta tämä oli toista. Sota ja kärsimys olivat
tuttua matkoiltani, mutta ongelma täällä eivät
olleet Hargeisan pääkadulla hortoilevat sodan
vammauttamat sekopäät. Selväjärkisten avustusihmisten seura piti minut jotenkin kuosissa. Miten
he saattoivat sulattaa tämän asenteen?
Se selvisi vasta myöhemmin, muualla. Useimmille avustustyypeille kävi samoin - he eivät
olleet siellä pitkään, eivät valittaneet avoimesti,
mutta ottivat kiitollisena vastaan siirron. Täällä,
kuten sotatantereella, tunteet jäädytetään ja
vasta jälkeenpäin ylimääräiset kaunat, jotka olisivat voineet vahingoittaa itseä, pääsevät pintaan.
Oli harvinaisia poikkeuksiakin. Annalena Tonelli
oli yksi heistä. Tämä italialainen nainen oli työskennellyt vuosikymmeniä Mogadishussa. Kun
paikallinen politikointi ja väkivallan uhka kävi sietämättömäksi, siirsi hän sairaalansa Pohjois-Somaliaan, Booramaan. Siinä vaiheessa hänen
maineensa oli jo legendaarinen, hänen uhrautu-

vuutensa vertaa vailla. Ei ollut jälkeäkään julkisuustempuista, vaan vain täydellinen omistautuminen
auttamiseen, uhrin uskosta tai varoista riippumatta.
Hän keräsi itse budjettinsa välttääkseen taloudelliset
kytkökset ja vieraat agendat. Kun kävin hänen sairaalassaan, hän teki parhaansa välttyäkseen valokuvaamiselta, niin vierasta oli julkisuus hänelle.
Joitakin kuukausia paluuni jälkeen kuulin, että hänet
oli tapettu. Kaksi laukausta, lähi etäisyydeltä päähän,
oman sairaalan pihassa. Samoihin aikoihin vanha
brittipariskunta, kummallakin vuosien opetuskokemus Somaliassa, koki saman kohtalon. Jälkikäteen
paikallishallinto tutki, joitain islamisteja syytettiin,
jopa vangittiin, mutta omaa kokemustani vastaan
tapahtumaketju tuntui vääjäämättömältä. Elämä ja
kuolema somalityyliin - nämä tragediat olivat vain
jälkinäytöksiä, muodollisuuksia.
Sattumalta seilasin vuosien kuluttua Jemenin ja
Somalimaan välillä ja olin vieläkin onnellisempi
poistuessani sillä kertaa. Missään muualla en ole
kokenut samaa. Päinvastoin usein olen saanut “tartunnan”, palannut uudelleen, tutustuakseni paremmin ja rakentaakseni ystävyyttä. Etiopiaan muiden
muassa. Ei tänne.
Jossain vaiheessa huomasin, että Afrikan mantereen ääripiste idässä, pikkukaupunki Somaliassa,
on nimeltään Tooxin. Tavallaan selittäen pohjoiseen
pyrkivät purkit Somalian rannikkovesillä, venepakolaisten virran Jemeniin ja kauemmas. Onneksi kaupungin tuolla puolen, merirosvojen ulottumattomissa
on vielä muutakin - piste, josta uusi päivä alkaa,
Afrikan majesteetillinen auringonkehä nousee.

Kari Eloranta
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Somalian konfliktin kronologia
1960
■■ Italialle ja Iso-Britannialle kuuluneet siirtomaat
sulautuvat yhdeksi valtioksi, Somaliaksi.
1969
■■ Mohamed Siad Barre kaappaa vallan.
1970
■■ Barre julistaa Somalian sosialistiseksi valtioksi
ja kansallistaa suurimman osan taloudesta.
1977
■■ Somalia aloittaa sodan Etiopiaa vastaan
tukeakseen maan somalitaistelijoita.
1978
■■ Somalian joukot ajetaan Etiopiasta Kuuban ja
Neuvostoliiton tuella.
1981
■■ Isaaq-klaanin jäsenet perustavat Somali
National Movementin (SNM).
1988
■■ SNM:n ja hallituksen välille syttyy sisällissota
vuonna 1988. Hallitus vastaa voimalla SNM:n
hyökkäykseen. Kymmeniä tuhansia siviilejä
kuolee ja noin 650 000 pakenee.
■■ Somalia ja Etiopia solmivat rauhan.
1991
■■ Klaanit suistavat Siad Barren vallasta. Ne
eivät pääse sopuun vallanjaosta, vaan ajautuvat sotaan keskenään.
■■ Somalian pohjoisosassa sijaitseva Somalimaa
julistautuu itsenäiseksi.
1992
■■ Somalia ajautuu vaikeaan nälänhätään, jossa
kuolee jopa 300 000 ihmistä.
■■ Sotapäälliköt allekirjoittavat YK:n tukemana
tulitaukosopimuksen.
■■ Huhtikuussa YK:n ensimmäinen rauhanturvaoperaatio UNOSOM I perustetaan.
■■ Joulukuussa YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyy Somaliaan Yhdysvaltain johtaman sotilasoperaation. Yhdysvaltain laivasto saapuu
maahan.
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1993
■■ Yhdysvaltain armeijan sotilaita kuolee, kun
somalisissit ampuvat alas kaksi yhdysvaltalaista helikopteria. Satoja somaleita kuolee
sitä seuraavissa taisteluissa.
■■ Maaliskuussa YK:n UNOSOM I -operaatio
päättyy ja UNOSOM II alkaa.
1994
■■ Yhdysvaltain operaatio Somaliassa loppuu
maaliskuussa 1994.
1995
■■ YK:n rauhanturvaajat lähtevät Somaliasta.
1998
■■ Puntmaa julistautuu autonomiseksi.
2000
■■ Artassa Djiboutissa pidetään rauhankonferenssi, jossa saadaan aikaan väliaikainen ja
heikko väliaikaishallitus.
2004
■■ Nairobissa kokoontuvat poliitikot ja sotapäälliköt saavat aikaan uuden parlamentin, joka
nimittää presidentiksi Abdullahi Yusuf Ahmedin.
2005
■■ Somalian hallitus alkaa palata kotimaahan
Keniasta, mutta sitä jakavat kiistat siitä, missä
uuden parlamentin pitäisi kokoontua.
2006
■■ Helmikuussa parlamentti kokoontuu ensimmäisen kerran Somalian Baidoassa.
■■ Euroopan komissio tunnustaa virallisesti
Somalian väliaikaisen hallituksen maaliskuussa.
■■ Islamilaisten tuomioistuinten neuvosto syrjäyttää kesällä sotapäälliköiden vallan ja
alkaa hallita Mogadishua sekä suuria osia
Etelä-Somaliasta.
■■ Etiopian joukkoja havaitaan kesällä Somaliassa.
■■ Syyskuussa hallitus ja islamilaisten tuomioistuinten neuvosto aloittavat rauhanneuvottelut
Sudanissa.

■■ Somaliassa tehdään syyskuussa ensimmäinen
pommi-isku Baidoassa. Hallinto syyttää al-Qaidaa.
■■ Joulukuussa hallituksen ja Etiopian joukot aloittavat hyökkäyksen islamisteja vastaan ja ajavat
nämä nopeasti pakosalle.
2007
■■ Yhdysvallat tekee tammikuussa ilmaiskun
somalialaiseen kylään. Ainakin 20 siviiliä
kuolee. Yhdysvallat jatkaa iskujaan.
■■ Somalian hallitus ja Etiopian joukot saavat
valtaansa islamistien viimeisen linnoituksen,
Kismayon.
■■ Afrikan unionin rauhanturvaoperaation AMISOMin joukot saapuvat Somaliaan maaliskuussa
keskellä kapinallisten ja etiopialaisten taisteluita. Punaisen Ristin mukaan kyseessä ovat
ensimmäiset taistelut 15 vuoteen.
■■ Huhtikuussa YK sanoo, että yli 320 000
somalia on paennut Mogadishusta helmikuun
jälkeen.
■■ Heinäkuussa Mogadishussa avataan kansallinen liennytyskokous, jota vastaan kuitenkin
tehdään kranaattihyökkäys. Islamistijohtajat
eivät osallistu.
■■ Elokuussa Human Rights Watch syyttää
Etiopian ja Somalian joukkoja sekä kapinallisia
sotarikoksista ja YK:n turvallisuusneuvostoa
välinpitämättömyydestä.
■■ Lokakuussa pääministeri Ali Mohammed Ghedi
eroaa.
■■ Uudeksi pääministeriksi valitaan marraskuussa
Nur Hassan Hussein.
■■ Marraskuussa YK ilmoittaa, että somalialaisten pakolaisten määrä on noussut miljoonaan.
Humanitaarista kriisiä kuvaillaan Afrikan pahimmaksi.
2008
■■ Tammikuussa monet avustusjärjestöt vetävät
pois kansainvälistä henkilökuntaansa kidnappausten ja tappojen jälkeen.
■■ Maaliskuussa Yhdysvallat tekee ohjusiskun
Dhoblen kaupunkiin tavoitteenaan iskeä al-Qaidaan vastaan.
■■ Toukokuussa YK:n turvallisuusneuvosto sallii
maiden lähettää sota-aluksia Somalian alueve-

sille torjumaan merirosvoja.
■■ Kesäkuussa hallitus tekee kolmen kuukauden tulitauon Somalian ARS-oppositioliikkeen
kanssa.
■■ Lokakuussa ARS ja hallitus tekevät tulitauon ja
sopivat kansallisesta yhteishallituksesta, ehtona
Etiopian vetäytyminen.
■■ Marraskuussa presidentti Abdullahi Yusuf
sanoo, että islamistit kontrolloivat suurinta osaa
maasta ja varoittaa, että hallitus voi romahtaa.
■■ Joulukuussa Etiopia ilmoittaa suostuvansa
vetäytymään Somaliasta. Presidentti Abdullahi
Yusuf yrittää erottaa pääministerin, minkä parlamentti julistaa perustuslain vastaiseksi. Yusuf
eroaa tehtävästään.
2009
■■ Etiopian loput joukot vetäytyvät Somaliasta
tammikuussa.
■■ Tammikuussa al-Shabaab saa vallan Baidoan kaupungissa, joka oli aiemmin hallituksen tukikohta.
■■ Parlamenttiin otetaan tammikuussa ARS-liikkeen jäseniä ja presidentiksi valitaan maltillinen islamisti Sheikh Sharif Sheikh Ahmed.
Pääministeriksi valitaan helmikuussa Omar
Abdirashid Ali Sharmarke.
■■ Joulukuussa al-Shabaab kieltää kaikki
YK-järjestöt.
2010
■■ Tammikuussa maailman ruokaohjelma
joutuu vetäytymään al-Shabaabin kontrolloimilta alueilta Etelä-Somaliasta, kun sen
henkilökuntaa uhkaillaan.
■■ Helmikuussa Al-Shabaab ilmoittaa virallisesti, että sillä on yhteyksiä al-Qaidaan.
■■ Keski-Somaliassa al-Shabaabia vastaan
taistellut ryhmä Ahlu Sunna Wal Jamaa siirtyy maaliskuussa hallituksen puolelle.
■■ Heinäkuussa al-Shabaab tekee ensimmäiset
iskunsa Somalian ulkopuolella. Yli 70 ihmistä
kuolee Ugandan pääkaupunkiin Kampalaan
tehdyssä kahdessa iskussa.
■■ Syyskuussa pääministeri Sharmarke eroaa,
ja hänen tilalle valitaan Mohamed Abdullahi
Mohamed.
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2011
■■ Huhtikuussa avustusjärjestöt varoittavat satojen epäonnistumisesta ja aliravitsemuksen
lisääntymisestä.
■■ Heinäkuussa YK julistaa, että kahdella Somalian alueella on nälänhätä. Myös muualla
Afrikan sarvessa tilanne on paha. Elokuussa
nälänhätä leviää Somaliassa laajemmalle.
Kymmenet tuhannet somalit pakenevat nälkää
ja taisteluita Etiopiaan ja Keniaan.
■■ Al-Shabaab vetäytyy elokuussa yllättäen
Mogadishusta vedoten taktisiin syihin.
■■ Lokakuussa Kenia lähettää Somaliaan sotajoukkoja al-Shabaabia vastaan sen jälkeen,
kun Keniassa on siepattu ulkomaalaisia.
■■ Marraskuussa Etiopian joukkoja havaitaan
Gurielin kaupungissa.

2012
■■ Tammikuussa al-Shabaab kieltää Punaisen
Ristin avun. Järjestö on ollut yksi harvoista,
jotka ovat yhä pystyneet toimimaan Etelä- ja
Keski-Somaliassa.
■■ YK julistaa helmikuussa Somalian nälänhädän
olevan ohi. Avun tarve on edelleen kuitenkin
valtava.
■■ Helmikuussa al-Shabaab menettävät Baidoan
ja toukokuussa Afgoyen ja Afmadowin kaupungin.
■■ Elokuussa Somalian pitkään toiminut siirtymäajan hallinto korvataan pysyvällä. Maahan
tulee uusi parlamentti, joka äänestää syyskuussa presidentiksi Sheikh Hassan Mohamudin.
■■ Lokakuussa Afrikan unioni ja hallitus valtaavat
al-Shabaabin viimeisen suuren kaupungin,
Kismayon.
■■ Merirosvojen hyökkäykset vähenevät. Hyökkäyksiä on vain 70, kun niitä vielä edellisvuonna oli 233.
2013
■■ Tammikuussa ainakin kaksi ihmistä kuolee
itsemurhaiskussa Somalian pääministerin ja
presidentin toimistoihin Mogadishussa.
■■ Tammikuussa Yhdysvallat tunnustaa Somalian hallituksen ensimmäistä kertaa sitten
vuoden 1991.
■■ Maaliskuussa YK:n turvallisuusneuvosto päättää, että Somalian asevientikielto puretaan
osittain vuodeksi islamistien vastaisen taistelun helpottamiseksi.
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■■ Maaliskuussa hallitus kirjoittaa entisen kapinallisryhmä Ahlu Sunnan kanssa virallisen
sopimuksen siitä, että se liittyy Somalian
turvallisuusjoukkoja.
■■ Maaliskuussa Suomi ja Somalia solmivat diplomaattisuhteet yli 20 vuoden tauon jälkeen.
■■ Al-Shabaab iskee kevään ja alkukesän
aikana useita kertoja Mogadishuun ja tappaa
kymmeniä ihmisiä. Kesäkuussa al-Shabaab
tekee itsemurhaiskun Mogadishussa sijaitsevaan YK:n kehitysohjelman UNDP:n rakennukseen. 15 ihmistä kuolee.
■■ Huhtikuussa kolme naamioitunutta miestä
ampuu apulaispääsyyttäjän Mogadishussa.
Kyseessä on korkea-arvoisin tapettu viranomainen sitten uuden hallituksen valtaan
astumisen.
■■ Kesäkuussa Somalian hallitus saa kiinni
al-Shabaab-komentajan Sheikh Hassan
Dahir Aweysin, joka on syrjäytetty liikkeen
johdosta.
■■ Hallitus suostuu elokuussa sopimukseen,
jossa Somalian Jubalandin alueelle luodaan
oma paikallishallinto kahdeksi vuodeksi. Sitä
johtaa entinen islamistikomentaja Sheikh
Ahmed Madobe. Takana on kuukausia klaanien välisiä taisteluita.
■■ Avunantajat lupaavat syyskuussa Brysselissä
pidetyssä konferenssissa Somalialle 2,4 miljardia dollaria lisäapua.
■■ Syyskuussa al-Shabaabin taistelijat hyökkäävät Kenian pääkaupungissa Nairobissa
ostoskeskukseen. Ainakin 67 ihmistä kuolee.
Tarkoituksena oli hyökkääjien mukaan kostaa
Kenian sotilaallinen väliintulo Somaliassa.
■■ Lokakuun alussa Yhdysvallat hyökkää maan
kaakkoisosissa sijaitsevaan Barawen kaupunkiin saadakseen kiinni yhden al-Shabaabin
tärkeistä johtajista. Operaatio epäonnistuu.
Lokakuun lopulla kaksi al-Shabaabin tärkeää
komentajaa kuolee, kun Yhdysvallat tekee
samalla suunnalla lennokki-iskun.
■■ Marraskuun alussa ainakin kuusi ihmistä
kuolee hotelliin kohdistetussa itsemurhaiskussa, joka tapahtuu raskaasti vartioidulla
alueella Mogadishussa.
■■ Syksyllä Somalian presidentti Hassan Sheikh
Mohamud ja pääministeri Abdi Farah Shirdon
ajautuvat riitaan. Shirdon häviää joulukuussa
pidetyn luottamusäänestyksen.

Ympäristö hanke Ramaad –
Somalian ympäristön hyväksi
Suomi-Somalia Seura, Sahed ja Gannaane ovat
aloittaneet ympäristökehitysyhteistyöhankkeen
kolmella paikankunnalla Somaliassa Afmadowssa,
El-Adessa ja Guriel-Dusamarebissa. Hanke on
yhteishanke jota koordinoi Suomen-Somalia verkosto. Verkosto koordinoi myös toisen kolmen
järjestön ympäristöyhteistyöhankkeen Saxansaxon
Keski-Somaliassa. Hankkeiden tarkoitus on edistää
ja auttaa hanke-alueiden ympäristön hyvinvointia ja
suojelua Somaliassa.
Suomi-Somalia Seuran osalta ympäristöhanke
paikkakuntana Somaliassa on Afmadow. Alku valmistelujen ja henkilöiden rekrytoinnin jälkeen hanke
alkoi yhden vuoden pilottina 2014 alkupuoliskolla.
Nyt vuoden 2014 elokuussa hanke on hyvässä
vauhdissa ja sen tehtäviin mahtui niin toukokuussa
Mogadishussa pidetty seminaari, kolmen hanketyöntekijän kouluttaminen ympäristön puolestapuhujaksi
Afmadowssa ja lisää muissa hankkeen paikkakunnissa, paikkalaishallinnon ja yhteisön tapaamisia.
Tämä koordinoi SAHDA (Sahal Healthcare and
Development Association) joka on meidän paikallinen yhteistyökumppani Ramaadin ja neuvolan
koordinoimiseksi Somalian päässä.

Suomen puolella hanketta koordinoi verkosto.
Hankkeella on oma ohjausryhmä joka tapaa keskimäärin kerran kuussa hankkeen tiimoilta. Hankkeella
on myös verkoston osalta hankekoordinaattori joka
koordinoi verkoston molemmat hankkeet. Hanke
alueille Somaliassa tarvitaan ruohonjuuritason ympäristön suojelun välistystyötä jossa tieto on tarkoitus
levittää kokonaisvaltaisesti niin paikallishallinnon,
koulujen kuin hankealueiden asukkaille.
Tässä alkuvaiheessa tehdään ympäristöntilan
karkotus, kerätään alueiden perustietoa ympäristön
voinnista ja haasteista. Niin kuin koko Somaliassa
myös hanke aluilla esiintyy aavikoitumista, kuivuutta
ja metsäkatoa joiden suurin aiheuttaja on puiden
kaataminen ja polttaminen hiileksi sekä sateiden
epäsäännöllisyys. Nämä ongelmat ovat valtavat ja
tarvitsevat niin paikallishallinnon, paikkalaisten kuin
maan hallituksen ja järjestöjen osallistumista ongelman taltuttamiseksi. Ennen tätä hanketta ympäristön
suojeluun liittyviä hankkeita ei ole ollut hanke alueilla.
Yusuf M.Mubarak
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Suomi-Somalia Seuran
Afmadow Terveyskeskus-neuvola
Suomi-Somalia Seura on toteuttanut lukuisia Ulkoministeriön tukemia kehitysyhteistyö hankkeitta
Somaliassa vuosien verralla. Vuonna 2002 Seura
toteutti ensimmäisen kanala hankkeen Hargeisan,
Pohjous-Somaliassa, nykyisessä Somalimaassa.
Seuraavana vuonna Seura oli mukana valtuuskunnaassa joka vieraili Pohjois-Somaliassa ja keräsi
kenttätietoa mahdollisten kehityshankkeiden ja
yhteistyön käynnistämiseksi. Vuosina 2006–2008
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Seura toteutti tuberkuloosityötä vahvistavan hankkeen Etelä-Somaliassa Mogadishussa, hanketta
koordinoi ja hallinnoi lääkäri Ahmed Guled , joka tällä
hetkellä jatkaa työtään Hargeisassa, Somalimaassa.
Seuran pisin hanke jatkui vuodesta 2005 vuoteen
2011 ja oli Afgoi neuvola hanke, lähellä pääkaupunkia Mogadishua.
Hankkeen tarkoituksena oli tukea äitien ja lasten

hyvinvointia alueella ja samalla vahvistaa terveysalan sektoria ja kasvattaa henkilöstön kompetenssia. Vuosien varrella neuvola-synnytyskeskukseksi
muodostunut hanke auttoi monia äitejä ja lapsia.
Tämän perinteen jatkamiseksi Seuran aktiivit aloittivat toisen neuvolan tukemista vuonna 2008 ja se
sai rahoitusta ensin yhdelle vuodelle vuonna 2011.
Tämä hanke sijoittui Eteläisen Somalia, Afmadow
kaupunkiin joka sijaitsee Kismanyon ja Dhobley
kaupungin välissä. Alue on yksi Somalian kehittymättömämpiä infrastruktuuriltaan niin terveys kuin
opetusala on hyvin kehittymätön ja tarvitsee apua
niin meiltä kuin alueella toimivilta muista järjestöistä ja myös kansainvälisesti. Seuran hanke sai
rahoitusta terveyskeskusneuvolan tukemiseksi
myös vuosille 2012 ja 2013 hankkeen jatkamiseksi.
Näinä vuosina hankkeen varoilla peruskunnostettuiin ja kalustettiin neuvolaa samalla lisättiin laboratorio toimintaa ja neuvolalle palkattiin henkilöstöä
jotka auttavat alueen asukkaita, henkilöstön kompetenssia myös nostettiin kouluttamalla ja seminaareilla ja tapaamisilla.
Ensimmäiset kolme vuotta näytti, että neuvola on
enemmän kuin tarpeellinen alueelle ja kaupungille.
Neuvolan yhteistyökumppanina toimii paikallinen
järjestö SAHDA (Sahal Healthcare and Development Association). Järjestön kanssa sovittiin jatkaa
yhteistyötä hankkeen tiimoilta ja Seura haki hankkeelle jatkoa vuosille 2014-2016 jonka se sai myös
Suomen ulkoministeriöltä. Haluamme kiittää hankkeen rahoittajaa ulkoministeriötä.
Samalla kiitämme yhteistyökumppaneita hankkeen
toteuttamisesta ja hyvästä yhteistyöstä.
Ilman paikkalaisten työpanosta ja päättäväisyyttä
tehdä työtä pienellä palkalla mikään ei olisi mahdollista. Vuonna 2013 Seuran edustajat vierailivat

Afmadowssa ensimmäistä kertaa hankkeen aikana
parantuneen turvallisuus tilanteen johdosta. Olin
itse ryhmän mukana joka vieraili Afmadowssa ja olin
iloinen nähdä miten paljon neuvola auttoi alueen
asukkaita ja varsinkin äitejä ja lapsia. Matkan aikana
tapasimme myös alueen kylävanhempia, naisten
ja nuorten järjestöjen edustajia, paikallishallintoa ja
yhteistyökumppanin edustajia. Kaikkien kanssa käytiin keskustelua alueen tilanteesta ja meidän panoksesta auttaa aluetta eteenpäin. Keskusteluissa tuli
myös esille alueen muista kehittämistarpeista jonka
ensimmäisenä tuli esille terveydenhuolto ja seuraavaksi opetussektori, vesi- ja jätehuolto. Paikkalaishallinto myös mahdollisti kierroksen alueella ja näytti
paikkoja kuten vesikaivot, sairaala, paikallishallinnon
rakennukset, poliisiasema ja koulut jotka kaikki tarvitsivat jälleen rakentamista ja kehittämistä.
Vuonna 2014 toiminta jatkuu edellisten vuosien pohjalta ja lisäyksenä tänä vuonna tulee kaksi laboratoriota yksi Diif ja yski Qooqaani alueelle. Laboratoriot
tulevat toiminaan osana Afmadow terveyskeskusneuvolaa ja työntekijät koulutetaan siellä. Lisäksi
keskukselle hankitaan ambulanssi ja käynnistetään
liikkuvaneuvola alueen kyliin kerran kuukaudessa
viikoksi, tämän tarkoituksena on viedä palveluja
ihmisten lähelle samalla parantaa ihmisten vointia
alueella. Tarkoituksena on myös jatkaa ja vahvistaa
hanketta seuraavina vuosina. Seura toteuttaa myös
ympäristöhanke – Ramaad Afmadowssa ja toivottavasti hankkeet jatkuvat ja vahvistuvat lähivuosina.
Toivomme myös että alue rauhoittuu entisestään
jolloin toiminnan kehittäminen helpottuisi ja alueelle
tulisi enemmän auttajia paikallisten avuksi.

Yusuf M.Mubarak
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Poimintoja

Awards to doctors
The Giuseppe Pitrè International Institute in the Italian city of Palermo announced that it has nominated
a well known physician, Dr. Osman Mahamud Dufle,
as its candidate for Nobel Peace Prize.
The institute also presented awards to several
doctors from the Banadir Medical University in
Somalia for the role they played in maintaining the
country’s health services for over two decades,
during which the country has been engulfed by a
devastating civil war.   
Professor Giuseppe Chambini, Chairman of Pitrè
International Institute, announcing the candidacy
of the Somali physician for the Nobel peace Prize,
said that it was an honour for his institute to nominate Dr. Dufle as their candidate. Prof. Chambini
presented Somali physicians “Pitre Award.”
In an interview with the VOA, Dr.Osman Mohamud
Dufle, said that  the Institute nominated him because
of his humanitarian role and other volunteer work
he undertook during the 23 years of civil war in the
country.
“It was challenging act”, Dr. Dufle said, “for my col16 KOOR 1/2014

leagues and I to remain in the country to serve our
people. What attracted the attention of the Chairman of the Pitre International was the transformation of a “custody” into a Hospital, now known as
“Keysaney Hospital”
Dr. Dufle continued: “I was serving my people. I had
no idea that others were watching on me. Prof. Giuseppe Chambini was amazed by the fact that the
Somali physicians decided to stay in the country
even after having experienced the suicide bomb
attack on December 3, 2009, which claimed the
lives of four Government Ministers and a number
graduates from the Medical School at the ceremony
held at Hotel Shamow in Mogadishu.
During the early years of the civil war, when
Mogadishu was divided into two parts by so-called “Green Line”, Dr. Dufle was a co-founder and
Chairman of the Joint Medical Committee which
was composed of Doctors from two sides – North
and South.
“Medical Service” is for all” is the slogan of the
Somali physicians.
HOl English News Desk

Khat ban in UK
The Government has decided to make khat an
illegal Class C drug. The ban on khat will come
into effect on 24 June.
Why is khat being banned?
Khat contains natural ingredients which are
already controlled drugs both in the UK and
internationally because they are harmful. To
help protect local communities from the potential
health and social harms associated with khat
and to ensure that the UK does not become
a hub for international khat smuggling, it will
become illegal to produce, possess, supply and
import or export khat without a Home Office
licence.
What will happen if you use khat from 24
June in England and Wales?
From 24 June 2014, police will be able to use
khat warnings and penalty notices for disorder
(PND) for £60 to adults. This means that if the
police find you with khat which is meant for your
own personal use, you can:
be given a warning for the first possession
offence
1 be given a penalty notice for disorder (a £60
fine) for your second possession offence
2 face arrest for your third possession offence.
Will the ban on khat apply in both public and
private places?
Yes. Khat will become an illegal Class C drug
and this will apply UK wide.

What happens to under 17s caught with
khat?
Young people aged 17 years of age, or under,
cannot be given a Khat Warning or a PND for
possession of khat. Section 65 of the Crime
and Disorder Act 1998 requires that such young
people be considered for a youth caution, youth
conditional caution or prosecution.
What happens if you trade in khat once it
becomes an illegal Class C drug?
If you are caught, the police will take action and
there is a risk of prosecution. As a Class C drug
it will be illegal to supply, possess with intent
to supply and import khat. Sanctions for these
offences for Class C drugs are up to 14 years
imprisonment, an unlimited fine or both.
Supplying khat to your friends, even if you give
it away, is also considered ‘supplying’ under the
law.
Where can I go to find advice and support
about giving khat up?
For advice and information on local support
and treatment services for khat use, your GP or
local council is a good place to start. For confidential advice and information on local support
and treatment services please visit http://www.
talktofrank.com/need-support or http://www.nta.
nhs.uk/who-service.aspx
Source: Home Office – Gov. Uk

KOOR 1/2014 17

Puntland State –
Seeing Somalia Differently
It is one of those curious things about entrepreneurs that they have the ability to see potential
where others see nothing. When it comes to
countries and regions that have passed through
periods of conflict rather than seeing nothing, many
see worse than nothing, they see RISK, risk screaming at them in big bold red letters. Risk is a part of
every day life and it is something we consciously or
sub-consciously assess on a daily basis.
In reality some of our fears are rational, others
exaggerated, whilst others are based on insufficient
factual evidence and can often appear totally irrational. In truth, sometimes we need to recalibrate
and reappraise, and in so doing we may well find
ourselves seeing things differently. In my experience business and commerce are just as susceptible to preconceptions and misconceptions as any
one. Those familiar with the notion of confirmation
bias will appreciate that the world of business is
filled with irrational decisions and decision makers.
Whilst some people are quite content to buy into
the status quo, there are those willing to venture
forth and see whether what they are being told
bears up to scrutiny. Such enterprising souls have
much to teach us all.
Richard D. Mbogga, CEO – Meden International
Ltd (www.medensystems.com) is one of those
individuals who takes pride in seeing things differently. As someone who heads up an Intelligent
Traffic Lighting Systems company he appreciates
the importance of seeking new markets and winning contracts. Travel is integral to his business, as
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for him it is all about discovering the true situation
on the ground. He is a no nonsense sought of guy,
the type of fellow who has little time for standing on
ceremony, as a CEO he has no problem with rolling
up his sleeves and ensuring a job is done, done
well, on time and on budget. So it came of little
surprise to discover that this enterprising individual
was prepared to travel from London to Puntland
State, Somalia a couple of weeks ago to oversee
the installation of state of the art solar powered
traffic lights. For Mbogga here was an opportunity
to win business, see the situation for himself and
eye up future opportunities. What is more from
what he observed he is clear that Puntland State,
Somalia has in traffic light parlance moved from
red to amber and is showing signs of considerable
promise.
Regional flag of Puntland at the left
Puntland State has much to be proud of, an increasing number of commentators and Horn of Africa
specialists see Puntland as the template of how
a stable Somalia could be. The Presidential election 8th January 2014 not only saw a trouble free
election in Puntland, but also an incredibly smooth
transition free from acrimony or clan tension. Since
then President Abdiweli Ali Gas, the 5th President
of Puntland State, has been a man on a mission,
intent on ensuring that various ministries are
headed up by individuals of calibre. Puntland’s President has made clear that if the region is to move
forward infrastructure development and national
capacity building is the key. With a limited budget,

it is vital that private enterprise be encouraged and
resources received from the international donor
community be used judiciously for the good of the
state as a whole. Whilst it is early days, the drive
for infrastructure development is already beginning
to yield results, with two new runways and airports
to be constructed at Garowe (the state capital) and
at Bosasso (the key commercial port). These two
projects alone look set to greatly increase regional connectivity, something that is already eagerly
anticipated. Uppermost in the minds of all Puntland
State government officials is the issue of security
and whilst challenges remain, it is clear there is a
renewed sense of purpose in the desire to forge
an economic climate that will begin to create the
jobs the region so desperately needs. Ministers
are remarkably candid about the challenges that
remain, they recognise that there is considerable
expectation from locals, returning members of
the Diaspora and international partners. Puntland
cannot wholly isolate itself from what is going on
around it, but is determined to become a template
of what the whole of Somalia could become. This
message is a strong one, one that appears to
resonate well with potential investors. In Puntland
State, here is a region that is committed to normalising its relations with its neighbours, one that does
not seek to fracture the country with secessionist
aspirations, and which importantly is intent on
tackling the scourge of youth unemployment and
underemployment.
Importantly Puntland State has set great store by
equity and democratisation. It seeks harmonious

relations with the national government in Mogadishu, but is keen to see that the regions such as
itself are not held back due to lack of funds and
resources. Its strategic location means it is well
placed to be a regional gateway as well as a strategic trading centre. It is also worth noting that it
is blessed with a topography that means it is ideal
for harnessing both wind and solar energy. Nation
building is well underway, yet much more remains
to be done. Here is a part of the Somali narrative
that is very different to that which is usually told.
Puntland is not seeking handouts, but desires
people of goodwill to help it on its quest for normalisation. Serious investors are already receiving the
green light and there is anecdotal evidence that
more are expressing interest in sectors as diverse
as construction, fisheries, mining and tourism.  Of
course as in all great enterprises risks remain, but
for all the challenges probably the greatest risk
of all for potential investors is that they miss an
opportunity to be part of a remarkable success
story, one that is seeing Somalia differently.

Mark T Jones
International Speaker & Leadership Specialist
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Puntmaa-järjestöjen kattojärjestö
(Puntland Diaspora Association Network)
Suomessa on satoja tuhansia yhdistyksiä, jotka
harjoittavat kansalaisjärjestön toimintaa sekä suomessa että kehitysmaissa. Suomen somaliyhteisö
on aktiivinen kansalaisjärjestöjen rintamalla ja he
ovat muodostaneet oma-aloitteisesti monia omia
yhdistyksiä ja myös kantaväestön kanssa.
Yhdistysten toiminta on merkittävä yhteisön integraation kannalta, koska se lisää yhteisön kiinnostusta ja osallistumista suomalaiseen yhteiskuntaan.
Maahanmuuttajien keskuudessa toimivien yhdistysten toiminta vaikuttaa moneen asiaan kuten
vanhempien maahanmuuttajien kotoutumisen
edistämisestä nuorten maahanmuuttajien syrjinnän
ehkäisemiseen. Suomen ulkopuolella nämä yhdistykset toteuttavat kehitysyhteistyöhankkeita kehitysmaissa, joka voisi tarkoittaa maahanmuuttajien
entisissä kotimaissa.
Puntmaa järjestöjen kattojärjestössä ovat yhdistyneet 9 järjestöä, jotka ovat rekisteröity suomen
yhdistysten patenttirekisterihallituksessa. Nämä
yhdistykset toimivat ja toteuttavat hankkeita sekä
suomessa että Somalian Puntmaassa.

Kattojärjestön suurempia jäsenjärjestöjä ovat Puntland Community ry, Puntland Diaspora Forum
Finland ry, Puntland United, Puntland Women
Asosociations, Horseed mediayhdistys ry jne.
Puntland Community ry:llä on tällä hetkellä kaksi
hanketta käynnissä Puntmaassa. Yksi hanke on
khat huumaus aineen ongelmien tiedottamisessa ja
ehkäisemissä. Toinen hanke on ympäristön suojeleminen, jossa ehkäistään puiden hakkuu ja edistetään
puiden istutusta kuivuusalueilla.
Kattojärjestön hallinto koostuu hallituksesta ja järjestöjen valtuustosta. Naisilla, nuorilla ja vanhuuksilla
on omia neuvostoja.
”Haluamme tehostaa yhdistysten toimintaa ja yhdistää meidän resurssimme tiiviimmällä yhteistyöllä
saman kattojärjestön alla” kiteyttää Puntmaa kattojärjestön puheenjohtaja Abdikani Duale.
Puntmaa on koillis-somaliassa sijaitseva autonominen alue, joka on nauttinut suhteellisesta vakaudesta
ja kehityksestä Etelä-Somaliaan verrattuna.

Suosittelemme kehitysyhteistyöhankkeita suunnitteleville ja toteuttaville:
■■ http://itseopiskelu.kepa.fi/
■■ Lisäksi Ulkoministeriön Hanketuen käsikirja (2012) linjaa ja ohjeistaa pienten- ja keskisuurten järjestöjen hanketuen suunnittelua, hakua ja käyttöä.
http://formin.fi/Public/default.aspx?nodeid=34673&contentlan=1&culture=fi-FI
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ISIS - Suomensomalit tarvitsevat
viranomaisen apua
Hyvät Suomen viranomaiset,
Toimin aktiivisesti Suomen somalitaustaisen väestön
yhteisössä ja minulla on teille vakavaa asiaa. Niin
minä kuin yhteisömme tarvitsee teiltä pikaisesti apua.
Avuntarpeen taustalla on Irakin ja Levantin islamilainen valtio –niminen organisaatio, joka tunnetaan
paremmin ISIS-terroristijärjestönä. Tämä kyykäärmeen sikiö levittää myrkkyään aktiivisesti Suomeen
ja houkuttelee meidän nuoriamme mukaan omaan
toimintaansa.
ISIS:n rekrytointotoimenpiteet ovat hälyttävän aktiivisia suomensomalien keskuudessa. Ammattimaisesti
toimivat rekrytoijat kohdistavat toimenpiteensä 16–25
–vuotiaisiin nuoriin miehiin ja ovat ikävä kyllä onnistuneet tässä useaan otteeseen.
Suomesta on jo lähtenyt kymmenittäin nuoria miehiä
ISIS:n riveihin taistelijoiksi.
Me vastuulliset suomen somalitaustaiset emme voi
hyväksyä tätä. Tämä tuntuu meistä yhtä pahalta kuin
kenestä tahansa kantasuomalaisesta.
ISIS:n propagandaa levitetään nykyään aktiivisesti
sosiaalisessa mediassa ja sen jihadistinen sanoma on
selkeää, mustavalkoista ja yksinkertaista. ISIS haluaa
perustaa uuden islamilaisen dynastian – maan, jossa
eletään islamilaista elämää, Kalifin sana on Laki, oppi
oikeaa ja jonka joissa virtaa hunajainen maito. Tämä
kaikki toteutuu, jos vain sen puolesta ollaan valmiita
taistelemaan.
Suomessa elävät somalitaustaiset nuoret ovat otollista maaperää propagandaa suoltaville rekrytoijille.
He kokevat täällä juurettomuutta ja ovat pettyneitä
siihen miten he ovat päässeet integroitumaan yhteiskuntaan – töiden löytäminen on vaikeaa ja islam
edelleen Suomessa uusi uskonto. Muslimin silmissä
Suomi on selkeästi kristitty maa.
Kun yhteiskunta torjuu somalitaustaiset nuoret, he

ovat suuressa vaarassa syrjäytyä. Tällöin ISIS:n
rekrytoijat iskevät.
ISIS on tavattoman hyvin rahoitettu organisaatio. Sen
rekrytoijat ovat ammattilaisia ja pystyvät lupaamaan
nuorille suuria summia rahaa. Sotaretkestä voi saada
jopa 10 – 15 000 euroa. Terroristijärjestö luonnollisesti
maksaa nuorille matkat. Harva nuori tulee ajatelleeksi,
että sotaan lähtenyttä ei hevin päästetä pois. Sotilaat
ovat kuin jengiläisiä – jengi ei päästä heitä otteestaan.
Hyvät Suomen viranomaiset,
Me suomensomalit tarvitsemme apuanne ISIS:n
pysäyttämisessä. Me tarvitsemme teiltä apua.
Me tarvitsemme vinkkausjärjestelmän, jonne voidaan
antaa vihjeitä sosiaalisen median toimijoista ja paikan
päälle saapuvista rekrytoijista.
Me tarvitsemme apua tiedottamiseen – totuus ISIS:n
toiminnasta täytyy saada riittävän selvästi ja tehokkaasti nuortemme tietoon.
ISIS on rikollisjärjestö ja sen toimintaan mukaan lähteminen tekee myös nuorista rikollisia. Auttakaa meitä
kertomaan tämä nuorillemme.
Me tarvitsemme kenttätyöntekijöitä, jotka jalkautuvat
meidän kanssamme puhumaan nuorille ja jakamaan
heille tietoa.
Me tarvitsemme rehabilitointiohjelman niille nuorille,
jotka ovat jo lähteneet ISIS:n toiminaan mukaan ja
haluavat palata yhteiskuntaan.
Me suomalaiset somalialaistaustaiset vanhemmat
olemme valmiita kaikkiin yhteistyötoimenpiteisiin
viranomaisten kanssa. Me emme halua menettää
nuoriamme, emmekä antaa ISIS:lle milliäkään jalansijaa Suomessa.
Auttakaa meitä pelastamaan nuoremme.
Nur Mohamed
Maahanmuuttajaaktivisti, Kokoomus
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Suomen somalit ovat järjestöaktiiveja
Kotimaastaan paenneet somalit eli somalidiaspora
tunnetaan ympäri Eurooppaa aktiivisina järjestöjen
perustajina. Suomi ei ole poikkeus, käy ilmi tuoreesta tutkimuksesta.
Jyväskylän yliopiston tutkijan Päivi Pirkkalaisen
väitöskirjan mukaan Suomen somaleilla on yli sata
yhdistystä, joista noin 50 toimii aktiivisesti.
Tutkija Päivi Pirkkalainen. Kuva: Susanna Kääntä
Päivi Pirkkalaisen mielestä somalidiasporan ajatukset pitäisi ottaa paremmin huomioon kehitysyhteistyössä.
Somaleita ajaa toimimaan tutkimuksen mukaan
muun muassa kotimaahan jääneiden läheisten hätä.
Aktiivisuutta selittää kuitenkin myös halu parantaa
omaa sosiaalista asemaa. Koulutettujenkaan somalien osaamista ei aina arvosteta Suomen työmarkkinoilla, monet kohtaavat rasismia ja työllistyminen on
vaikeaa.
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”Halutaan löytää väyliä, jotta voidaan tehdä merkityksellistä työtä ja olla toimijoita, ei vain ’pahamaineisia
pakolaisia’ tai vastaavaa”, Pirkkalainen kuvailee.
Pirkkalainen haastatteli väitöskirjaansa varten 89:ää
suomalaisten somalijärjestöjen edustajaa, virkamiestä ja Somaliasta irtautuneessa Somalimaassa
asuvaa somalia.
Klaanijako vaikuttaa
Tutkimuksen mukaan suurin osa Suomen somalien
järjestöistä on pieniä ja toimii vapaaehtoispohjalta.
Ne keräävät rahaa kotimaahan lähetettäväksi, tekevät kotouttamis- ja monikulttuurisuustyötä ja toteuttavat kehitysyhteistyöhankkeita.
Pirkkalaisen mukaan järjestökenttä on kuitenkin
pirstaleinen. Vaikka yhteistyötäkin tehdään, esimerkiksi eri klaaneilla ja eri sukupolvilla on usein omat
järjestönsä.

”Nuorilla on avoimempi tapa järjestäytyä, heillä on
laajat verkostot ja he ovat kriittisiä klaanijakoa kohtaan. Heillä on erilainen visio kotimaasta. Toisaalta
monet somalinuoret ovat mukana myös vanhempien somalien järjestöissä”, Pirkkalainen kuvailee.

kehitysapua Somaliaan juuri diasporajärjestöjen
kautta. Heillä on hyvä paikallinen tuntemus, he
tuntevat maan ja sen turvallisuustilanteen ja pystyvät
pitämään yllä epävirallisia suhteita kotimaahansa”,
hän toteaa.

Diasporaa kuunneltava

Ministeriö tukee tällä hetkellä 17:ää Suomen somalijärjestöä, jotka toteuttavat muun muassa terveys- ja
koulutusalan hankkeita. Ne sekä muut Somaliassa
työtä tekevät suomalaisjärjestöt saivat vuonna 2012
ulkoministeriöltä tukea yhteensä noin 3,2 miljoonaa
euroa.

Järjestöjen pirstaleisuus ei Pirkkalaisten mukaan
ole pelkästään kielteinen asia, mutta se hämmentää esimerkiksi kotouttamisviranomaisia. Pirstaloituminen myös pakottaa järjestöt kilpaileman
keskenään esimerkiksi ulkoministeriön rahoituksesta. Rahoituksen saaminen taas vaatii suomalaisen byrokratian osaamista, mitä järjestöillä ei aina
ole.
Ulkoministeriölle somalijärjestöt kuitenkin ovat
tärkeä tapa tehdä kehitysyhteistyötä, sillä heikon
turvallisuustilanteen takia maata olisi muuten
vaikea tukea.
Sitä mieltä on myös ulkoministeriön kansalaisjärjestöyksikön ylitarkastaja Petri Hautaniemi.

Somalian tilanne on viime vuosina parantunut, ja
Suomi sekä muut avunantajat ovat luvanneet lisätä
apua maahan. Pirkkalaisen mielestä somalidiaspora
pitäisi ottaa uusissa apusuunnitelmissa paremmin
huomioon.
”Nyt kun mietitään, mitä rahalla tehdään, olisi tärkeää ottaa huomioon, mitä somalidiasporan ihmiset
jo tekevät eikä lähteä keksimään pyörää uudelleen.
Diasporan rooli pitäisi tunnustaa ja se pitäisi ottaa
prosessiin mukaan.”
Teija Laakso

”Vaikeinakin aikoina Suomi on pystynyt antamaan

Arooska – somalihäät
Värikäs näyttely kertoo somalitaustaisten suomalaisten elämästä ja elävästä kulttuuriperinteestä.
Se kertoo tapakulttuurista ja sen muutoksesta
diasporassa sellaisena kuin Suomessa asuvat
somalitaustaiset ihmiset sen näkevät.

■■
■■
■■
■■

to 16.10.2014 – to 13.11.2014
Vapaa pääsy
Stoa
Turunlinnantie 1, Itäkeskus, Helsinki

Iloinen juhla on uuden elämän alku. Somaliassa
avioliittojen myötä on perinteisesti syntynyt myös
arvokkaita siteitä sukujen välille. Hääperinteet
vaihtelevat eri puolilla Somaliaa. Myös uudet kotimaat vaikuttavat ihmisten tapaan solmia avioliittoja. Somalian ulkopuolella asuville häät tarjoavat
tilaisuuden pitää yllä perinteitä, luoda uudenlaisia
tapoja ja rakentaa omaa identiteettiä muuttuvassa
maailmassa.
Näyttelyn ovat tuottaneet pääkaupunkiseudulla
asuvat somalitaustaiset suomalaiset yhdessä Helinä
Rautavaraan museon kanssa. Mukana Stoassa on
myös Helsingin kaupunginmuseo.
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A Somali proverb about importanceness of mothers
Guri aan hooyo lahayni waa lama degaan ~ A home without a
mother is like a desert
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