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M

yönteinen kehitys on päässyt Somaliassa alkuun, kun maalle on pyritty viimeisten kuukausien aikana luomaan uutta ja
vakaata perustaa sisällissodassa raunioituneen
tilalle.
Lontoossa 7. toukokuuta pidetyssä Somaliakonferenssissa vahvistettiin kansainvälisen yhteisön vahva sitoutuminen Somalian tukemiseen.
Konferenssissa keskityttiin erityisesti Somalian
julkisen taloushallinnon rakenteiden vahvistamiseen, turvallisuusjoukkojen kehittämiseen ja oikeuslaitoksen uudistamiseen. Ministeri Heidi Hautala korosti pitämässään Suomen puheenvuorossa, että oikeusvaltio on välttämättömyys pysyvän
rauhan ja kehityksen aikaansaamiseksi.
Somalian syksyllä 2012 valitun hallituksen tavoitteet ovat korkealla, mutta kansainvälisen yhteisön tuesta ja hyvästä tahdosta huolimatta sillä
on lukuisia haasteita voitettavanaan. Korruption
hävittäminen, peruspalvelujen kehittäminen, turvallisuustilanteen parantaminen tai yhteistyön tehostaminen naapurimaiden kanssa, muiden tärkeiden tehtävien lisäksi, eivät käy kädenkäänteessä poliittisesti hyvin epäyhtenäisessä valtios-

sa. Hanad Abdullahi paneutuu aiheeseen tässä
lehdessämme.
Diplomaattisuhteet Somalian ja Suomen välillä
solmittiin maaliskuussa 2013 uudelleen ja Maija
Kajava kertoo suomalaisministereiden huhtikuisesta vierailusta Afrikan sarveen. Ministerit muistuttavat, että myös kansalaisjärjestöt ja diaspora
voivat olla vahvoja toimijoita Somalian kehityksen
edistämisessä. Maahan palanneet ovat jo ryhtyneet toimeen ja uudisrakentaminen Mogadishussa on vilkasta. Maija Kajava uskoo monen muun
tapaan, että tulevaisuudessa Mogadishu on jälleen vireä, kosmopoliittinen kaupunki. Toivottavasti se on myös turvallinen, sillä mogadishulaiset
ansaitsevat kotikaupungin, jossa voi elää rauhassa, pelkoa tuntematta.
KOORin päätoimittajana työskenteleminen on ollut antoisaa ja mielenkiintoista, mutta muiden kiireiden vuoksi joudun luopumaan tehtävästäni.
Kiitän kaikkia lehden avustajia. Ilman teitä
KOORia ei olisi olemassa.
Eeva-Liisa Bahnaan
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Poliittinen epäyhtenäisyys Somalian
hallituksen kompastuskivenä
Hanad Abdullahi

T

ämän jutun otsikon tarkoituksena ei ole
aliarvioida tai vähätellä viimeisten vuosien varrella saavutettuja poliittisesti merkittäviä muutoksia Somaliassa. Vuoden
2012 lopussa maan pääkaupungissa
valittiin uusi keskushallinto ja presidentti ensimmäistä kertaa vuonna 1991 alkaneen sisällissodan jälkeen. Otsikon taka-ajatuksena on ainoastaan korostaa, että viimeisten vuosien edistysaskeleiden ja onnistumisten takana piilee vakavia
sosiaalisia, hallinnollisia ja ennen kaikkea suuria
poliittisia haasteita maan uudelle hallitukselle.
Somalian poliittisessa prosessissa on ollut monia käänteitä ja useiden vesittyneiden rauhanneuvottelujen jälkeen maassa on ensimmäistä kertaa
virallisesti tunnustettu keskushallinto, YK:n johtama kansainvälinen yhteisö sekä niiden rahoittama
Afrikan Unionin rauhanturvaajajoukot (AMISOM),
jotka ovat olleet keskeisessä asemassa maan turvallisuuden edistämisessä ja poliittisessa kehityksessä.
Pitkän sisällissodan tuloksena somalialainen
yhteiskunta on hajaantunut pieniin osiin, ja jokainen yhteisö tai alue on sitoutunut pitämään kiinni
oman yhteisönsä ja alueensa itsemääräämisoikeudesta. Maan poliittinen perinne ja lähihistoria,
jossa klaani-intressit, korruptio ja nepotismi ovat
olleet pitkään valtaeliitin suosiossa, ovat aiheuttaneet suuren epäluottamuksen hallitusta ja poliittisia päättäjiä kohtaan.
Uudella hallituksella on lukuisia haasteita, joista voidaan mainita pääkaupungin turvallisuustilanne, korruptio, aluehallintojen ja keskushallinnon yhteistyön määritteleminen, naapurimaiden
välisen yhteistyön parantaminen ja yhteisen ulkopoliittisen linjan luominen. Uusi hallitus on perinyt
edelliseltä hallitukselta perustuslain ja muutamia
poliittisia sopimuksia, joita on solmittu aluehallintojen ja keskeisten poliittisten toimijoiden kanssa.
Hallitus on julistanut kuuden pilarin poliittisen
ohjelman: tärkeiden instituutioiden jälleenraken-

4

Viimeisten vuosien
edistysaskeleiden ja
onnistumisten takana
piilee sosiaalisia,
hallinnollisia ja ennen
kaikkea suuria
poliittisia haasteita
maan uudelle
hallitukselle.
taminen, talouden elvyttäminen, rauhan edistäminen, peruspalvelujen kehittäminen, yhteisen ulkopolitiikan muodostaminen ja poliittisen dialogin ja
kansallisen yhtenäisyyden vahvistaminen.
Poliittinen ohjelma on kunniahimoinen, mutta
Somalian tilannetta tarkkaan seuranneet asiantuntijat tietävät, että sen toteuttamisen esteenä on
kirjavia sisä- ja ulkopoliittisia osatekijöitä. Vaikka
kansainvälinen yhteisö ja maan kansalaiset ovat
toiveikkaita Somalian yleisen tilanteen kehittymisestä, edessä on kivinen tie ja Somalian kriisi on
kaikkea muuta kuin ohi.
Somalimaan keskustelut
Yksi Somalian konfliktin vaikeimmista koetinkivistä on ollut Somalian kansan yhtenäisyyden mureneminen. Turvallisuuden ja kehityksen näkökulmasta maa jaetaan nykyisin kolmeen osaan:
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Turvallisuuden ja kehityksen näkökulmasta Somalia jaetaan nykyisin kolmeen osaan: Etelä-Somaliaan, Puntmaahan
ja Somalimaahan. Jubaland (oikealla) on Somalian eteläisin osa.
Etelä-Somaliaan, Puntmaahan ja Somalimaahan.
Etelä-Somalia on joutunut kärsimään anarkiasta ja sodasta koko maan sisällissodan ajan, mutta
Puntmaa ja Somalimaa ovat olleet suhteellisen
rauhallisia ja toimivia. Somalimaa on muodostettu
heti Somalian sisällissodan jälkeen ja on julistanut
itsensä suvereeniseksi valtioksi toisin kuin Puntmaa.
Mikään maa ei ole vielä tunnustanut Somalimaata itsenäiseksi valtioksi yli 20 vuotta kestäneistä pyrkimyksistä huolimatta. Enemmistö somalialaisista vastustaa maan kahtiajakoa ja Somalimaassa on kiisteltyjä alueita ja klaaneja, jotka
vastustavat irtaantumista maan muista osista.
Entinen väliaikaishallinto oli ensimmäinen hallinto, joka aloitti suorat keskustelut Somalimaan
hallinnon kanssa. Sopuun päästiin turvallisuuden
ja vapaan liikkuvuuden periaatteista, mutta yksimielisyyttä koko maan yhtenäisyydestä ei saavutettu.
Nykyinen hallinto on vienyt näitä keskusteluja
eteenpäin vielä huonommalla menestyksellä ja
aiheesta on syntynyt mielipiteitä jakava keskustelunaihe maan eduskunnassa. Joidenkin kansanedustajien mukaan uusi hallitus on antanut lisää
poliittista liikkumavaraa Somalimaan hallinnolle
suostuen heidän vaatimuksiinsa.

Maan keskushallinnossa on myös somalimaalaisia edustajia. Somalimaan sisällä on konflikteja
ja yhteenottoja joidenkin alueella asuvien klaanien kanssa, jotka haluaisivat olla osana suurta Somaliaa. Somalimaa on vaatinut, että neuvotteluiden vastapuolena ei saisi olla ketään Somalimaan
alueen edustajia. Tällä tavalla se on pystynyt kiertämään Somalimaan alueella tapahtuvat erimielisyyksistä aiheutuneet yhteenotot.
Somalimaan ja Puntmaan välisellä rajalla
on verisiä yhteenottoja Somalimaan joukkojen
ja Khaatumo State -hallinnon joukkojen välillä.
Khaatumo State muodostettiin vuonna 2012, jolloin sen alueen poliittiset johtajat ja vaikuttajat
kokoontuivat Soolin maakunnassa sijaitsevassa
Taleexin kaupungissa.
Keskushallinnon ja Somalimaan neuvottelut
ovat johtaneet siihen, että jotkut vaikutusvaltaiset
poliitikot Pohjois-Somaliasta sekä Somalimaasta
ovat arvostelleet kovin sanoin presidentti Hassan
Sheikin ajamaa poliittista linjaa.
Jubaland-kohu
Somalian uusi perustuslaki perustuu federalismiin. Periaate on, että kaksi maakuntaa tai useammat maakunnat voisivat liittoutua keskenään
ja muodostaa liittovaltion. Viime vuoden lopussa
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Kuva: Phil Moore/IRIN

ja Etiopian hallitukset, jotka
tukevat epäsuorasti Jubalandin hanketta.

Poliittinen epäyhtenäisyys
Jubalandin
aluehallinnon
muodostamisesta
noussut
kohu on ollut Somalian polttavin puheenaihe. Somalian
keskushallinto on vaatinut
saada johtaa aluehallinnon
muodostamisprosessia, koska ainoastaan se pystyisi takaamaan alueella asuvien
klaanien oikeudenmukaisen
Vuoden 2012 lopussa kenialaiset sotilaat ja Jubalandin alueen paikalliset
vallanjaon toteutumisen.
joukot kaappasivat Kismayon satamakaupungin al-Shabaabin joukoilta.
Alueen väliaikaishallinnon
johtajat ovat asiasta täysin eri
mieltä. Heidän mukaansa Sokenialaiset sotilaat ja Jubalandin alueen paikalli- malian uusi perustuslaki perustuu federalistisen
set joukot kaappasivat Kenian ja Somalian rajalla liittovaltion systeemiin, joten maan perustuslaki
sijaitsevan alueen tärkeimmän satamakaupungin takaa alueen asukkaille täysimääräisen oikeuden
valita omat edustajansa ja oma liittovaltio, jos vaaKismayon al-Shabaabin joukoilta.
Tämän jälkeen kaupunkia hallitsevat joukot ditut ehdot täyttyvät.
Jubaland-kohu on jatkunut sitä asti, kun uusi
kutsuivat koolle alueen vanhimmat päättäjät, poliitikot ja muut vaikuttajat muodostamaan kolmesta hallitus valittiin Mogadishussa syksyllä 2012. Presidentti Hassan Sheikhin johtama hallitus ei ole
maakunnasta koostuvaa Jubalandin liittovaltiota.
Maan keskushallinnon sisäministeri Abdikarim onnistunut löytämään kompromissia Jubalandin
Guled on vieraillut Kismayossa neuvottelemas- alueen väliaikaishallinnon kanssa. Vallitseva posa paikallisten joukkojen kanssa alueen tulevan liittinen umpikuja on antanut ääriryhmille mahdolhallinnon muodostamisesta ja liittovaltion roo- lisuuden järjestäytyä uudelleen ja al-Shabaab on
lista. Kismayon väliaikainen hallinto on pyytänyt edelleen varteenotettava uhka alueella.
Umpikuja maan poliittisessa prosessissa aluekeskushallinnon johdon tukea ja että se lähettäisi
oman delegaationsa Kismayon kokoukseen, jos- hallintojen kesken on ajamassa Somalian uutta
keskushallitusta ahtaalle. Valtatyhjiö voisi johtaa
sa muodostetaan Jubalandin liittovaltio.
Toisella kerralla Somalian pääministeri Abdi kansainvälisen yhteisön ja naapurimaat puuttuFarah Shirdoon vieraili Kismayossa kehottamas- maan asiaan ja sovittamaan osapuolien erimielisa Kismayon väliaikaishallintoa siirtämään koko- syydet. Jubalandin aluehallinnon muodostaminen
uksen keskushallinnon käsiin, mitä ennen alueel- on merkittävä askel sekä Somalian federalisteille
la nimitettäisiin väliaikainen hallinto ja kuvernööri että antifederalisteille.
Somalialaiset ovat syvästi jakaantuneet ja
Mogadishusta.
Lopulta Kismayon väliaikaishallinnon ja kes- kansalaisten poliittinen epäyhtenäisyys on likushallituksen väliset neuvottelut kariutuivat. Ju- sääntymässä sekä Somaliassa että diasporassa.
balandin perustamiskokous jatkuu Kismayossa ja Presidentti Hassan Sheikh on kohdannut laajoja
maan keskushallinto on esittänyt tyytymättömyy- mielenosoituksia sekä Yhdysvalloissa että Isotensä asiaa kohtaan vihjailemalla, ettei se tunnus- Britanniassa. Tilanne saattaa johtaa pahempaan
poliittiseen kriisiin, jos keskushallinnon johto ei tee
ta Kismayon kokouksen lopputulosta.
Kuitenkin Kismayon kokouksella on sekä ko- nopeasti poliittisia suunnanmuutoksia tilanteen
timaisia että ulkopuolisia tukijoita. Koillis-Soma- kääntämiseksi.
liassa toimiva Puntmaan itsenäinen aluehallinto
tukee avoimesti Jubalandin muodostamista, ja sa- Kirjoittaja on opiskelija, joka toimittaa ajankohtaisaiheita
moilla linjoilla on Somalian naapurimaiden Kenian käsittelevää verkkosivustoa www.suomensomali.com.
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YK:n erityislähettiläiden tärkeä rooli
Somalian konfliktissa
Hanad Abdullahi

S

omalian YK:n erityislähettilääksi on valittu
brittiläinen Nicholas Kay. Hän ottaa tehtävän vastaan 3. kesäkuuta 2013. Hänen
edeltäjänsä, tansanialaissyntyinen diplomaatti ja YK:n pitkäaikainen virkamies
Augustine P. Mahiga nimettiin YK:n erityislähettilääksi ja YK:n poliittisen toimiston pääsihteeriksi
9. kesäkuuta 2010. Ennen häntä tehtävässä toimi
mauritanialainen Ahmedou Ould-Abdallah, jonka mandaatti kesti myös kolme vuotta.
Somalian konfliktin osapuolet ovat vaihtuneet
tiuhaan tahtiin vuosien 2007–2013 aikana, ja kukin erityislähettiläs on joutunut ottamaan vastuuta
kriisin osapuolten saamiseksi yhteiseen neuvottelupöytään.
Vuosien 2006–2009 aikana Abdullahin Yusufin johtama väliaikaishallinto oli maan ensimmäinen väliaikaishallitus, joka raivasi tiensä Mogadishun presidentin palatsiin asti. Se tapahtui
voimankeinoin etiopialaisten joukkojen tuella.
Vastapuolena taistelussa oli Islamilaisten oikeusistuinten liitto, joka hallitsi Mogadishua puoli vuotta, ennen kuin väliaikainen hallitus ehti vallata
kaupungin.
Yli kahden vuoden taistelujen ja yhteenottojen
jälkeen osapuolet pääsivät sopuun Djiboutissa
ja entinen Islamilaisten oikeusistuinten liiton puheenjohtaja Sheekh Shariif valittiin maan presidentiksi. Väliaikaishallituksen ja Islamilaisten
oikeusistuinten liiton Djiboutin sopimuksessa Somalian väliaikaishallituksen parlamentin paikkoja
kaksinkertaistettiin ja Islamilaisten oikeusistuinten liitto sai 275 paikkaa, jolloin kansanedustajien määrä nousi 500:aan. Djiboutin sopimus ja
kansanedustajien lukumäärän kaksinkertaistaminen ovat merkittävimpiä erityislähettiläs Ahmedou
Ould-Abdallahin aikakauden virstanpylväitä.
Vuosina 2010–2013 oman lisänsä Somalian
kriisiin toivat islamistinen ääriryhmä al-Shabaab,
merirosvous ja humanitaarinen katastrofi. Näiden

ongelmien lisäksi maassa vallitsi poliittinen epäyhtenäisyys. Vallanjaosta taistelivat maan keskushallinto, alueelliset hallinnot, uskonnolliset ryhmät
ja muut poliittiset ryhmät. Keskushallinto oli vielä
hauras, ja suurin osa Mogadishusta ja Etelä-Somaliasta oli al-Shabaabin käsissä.
2011 syksyllä Etelä-Somaliaa koetteli kuivuuden aiheuttama humanitaarinen kriisi. Ihmiset
pakenivat nälänhätää al-Shabaabin tukialueilta,
koska se esti kansainvälisten avustusjärjestöjen
pääsemisen hallitsemilleen maille. Lopulta toiminta johti al-Shabaabin suosion laskuun ja jo samana vuonna Somaliaan saatiin lisää afrikkalaisia
rauhanturvaajia.
Vuoden lopussa suurin osa al-Shabaabin joukoista vetäytyi Mogadishusta, mikä antoi väliaikaishallituksen johdolle mahdollisuuden edistyä
poliittisella saralla ja tavoittaa muita sidosryhmiä.
Augustina Mahigan johdolla Somalian konfliktin osapuolet sopivat poliittisesta tiekartasta Nairobissa syksyllä 2011, minkä jälkeen osapuolet
hioivat sen sisältöä Mogadishussa ja Garowessa
eteenpäin.
Tiekartassa sovittiin muun muassa Somalian
perustuslain ratifioimisesta, uuden parlamentin
valitsemisesta ja demokraattisen vallansiirron
toteuttamisesta. Osa somalialaisista vaikuttajista kritisoi Augustine Mahigaa sekaantumisesta
maan sisäisin asioihin ja epäili sen toteutumista.
Augustine Mahigan saavutuksia ovat parlamentin määrän laskeminen entiseen 275 paikkaan ja poliittisen tiekartan luominen demokraattisen Somalian kehitykselle. Hänet muistetaan
uudistajana ja taitavana diplomaattina, joka matkusteli eri puolilla maata tuodakseen aluehallintojen johdon ja keskushallinnon johdon yhteisen
pöydän ääreen.
Kirjoittaja on opiskelija, joka toimittaa ajankohtaisaiheita
käsittelevää verkkosivustoa www.suomensomali.com.
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Kuva: Milva Kettunen

Matkailua ja diplomatiaa
Afrikan sarvessa
Maija Kajava

D

iplomatia on tulevaisuudessa yhä
enemmän yhteensovittamista verkostoituneessa
kansainvälisessä
järjestelmässä. Valtiot ovat edelleen
keskeisiä toimijoita, mutta keskeiset
kumppanit, yritykset, kansalaisjärjestöt ja muut
toimijat tuovat aineksia yhteiseen kansainväliseen
toimintaan. Näin todettiin Helsingissä järjestetyssä kansainvälisessä Public Diplomacy in Context
-konferenssissa huhtikuun lopulla.
Suomalainen ministeriseurue, ulkoministeri
Erkki Tuomioja ja kehitysministeri Heidi Hautala
avustajineen todensivat ja konkretisoivat Suomen
toimijuutta Afrikan sarven konfliktiherkällä alueella salamavierailuilla Etiopiaan, Somaliaan, EteläSudaniin ja Djiboutiin huhtikuun ensimmäisinä
päivinä.
Ulkoministeriö perusteli ministeriseurueen monipolvista matkaa strategisesti tärkeän Afrikan
sarven vaikealla poliittisella ja turvallisuustilanteella, jotka edellyttävät kansainväliseltä yhteisöltä ja avunantajamailta aktiivista otetta. Edelleen
todettiin, että tarkoituksena on saada ensikäden
tietoa, joka tukee Suomen panosta ja kehitysyhteistyötä alueen ja erityisesti sen hauraiden valtioiden suuntaan.
Somalia
Lontoossa toukokuun alussa järjestettävän toisen
merkittävän kansainvälisen Somalia-konferenssin
merkeissä Suomen kannalta ehkä kiinnostavin
matkakohde oli Mogadishu. Lyhyeen viiden tunnin
vierailuun Villa Somaliaan osallistui myös ulkoministerin erityisavustaja Pekka Haavisto.
Ministerivierailu seurasi maiden välisten diplomaattisuhteiden uudelleen avaamista maaliskuussa, jolloin Nairobin suurlähettiläämme Sofie
From-Emmesberger jätti valtakirjansa presiden-
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Mogadishu on muuttanut
ilmettään ratkaisevasti
syksyn 2011 jälkeen
kansainvälisten AMISOMrauhanturvaajien ja kansallisten
turvallisuusvoimien
vakautettua ja rauhoitettua
pääkaupungin ja konfliktia
ylläpitäneiden al-Shabaab
-joukkojen väistyttyä ja
hajauduttua.
tille yhdessä neljän muun Nairobista käsin toimivan suurlähettilään kanssa. Kahdenvälisessä
keskustelussa suurlähettiläs From-Emmesbergerin kanssa presidentti muisteli suomalaisten erinomaista panosta terveyssektorilla ennen sotaa
– erityisesti tuberkuloosintorjunnan yhteistyöhanketta.
Ennen saapumistaan Addis Abebaan Erkki
Tuomioja oli vieraillut Jemenin pääkaupungissa Sanaassa neuvotellen viranomaisten kanssa
joulukuussa 2012 siepatun kahden suomalaisen
tilanteesta. Ministeriö on valinnut julkiseksi strategiakseen vaikenemisen tapahtumista, mutta
esimerkiksi Keskisuomalaiselle myöntämässään
haastattelussa Tuomioja korosti sitä, että Suomi
ei missään tapauksessa tule maksamaan lunnaita al-Qaida -ryhmittymään kuuluville kaappaajille,
joiden käsissä panttivankien yleisesti oletetaan
olevan.
Ministerivierailun aikaan edelleen ulkoministeriö

KOOR 1/2013

Saapuminen Mogadishuun. Ministeriseurueen salamavierailuja neljään Afrikan sarven maahan siivitti suomalainen
liikelentokone.
korostaa Somaliaa koskevassa matkustustiedot
teessaan: maasta tulee poistua välittömästi eikä
maahan pidä matkustaa, sillä turvallisuustilanne
on vaarallinen eikä konsulisuojelua voida antaa
maahan jääville. Tuomioja on niin ikään kertonut
eri yhteyksissä seurueensa turvajärjestelyjen olleen äärimmäisen tiukat. Ministerit tuskin kuitenkaan neuvoivat tapaamiaan monia suomensomaleja poistumaan maasta välittömästi, vaikka itse
kokivat turvallisuutensa ilmeisen uhatuksi.
Mogadishu on muuttanut ilmettään ratkaisevasti syksyn 2011 jälkeen kansainvälisten AMISOMrauhanturvaajien ja kansallisten turvallisuusvoimien vakautettua ja rauhoitettua pääkaupungin
ja konfliktia ylläpitäneiden al-Shabaab -joukkojen
väistyttyä ja hajauduttua. Maahan palaava diaspora tukee voimakkaasti jälleenrakennusta ja uudisrakentaminen on vilkasta. Paluumuutto palauttaa
vireän ja kosmopoliittisen Mogadishun uudelleen
maailmankartalle. Liittovaltion uudella hallinnolla on hyvä pyrkimys huolehtia yritystoiminnan ja
vapaaehtoisten hankkeiden koordinaatiosta yhteisen ja kestävän tulevaisuuden ja kansalaisten
oikeuksien ja peruspalveluiden turvaamiseksi.
Monet valtiot ja YK-järjestöt ovat avanneet uu-

delleen lähetystönsä Mogadishussa, ensimmäisenä ehkä Somalia-ohjelmaan tärkeän panoksensa tuonut Turkki ja viimeisimpänä Britannian ulkoministeri William Hague kävi avaamassa maansa
suurlähetystön Mogadishun kansainvälisen lentokentän alueella.
Lyhyen vierailun aikana seurue tapasi ja kävi
keskusteluja presidentti Hassan Sheikh Mohamudin, ulkoministerin Fawzia Y. Haji Adamin,
sosiaalisen kehityksen ministerin Maryan Qasimin, parlamentin puhemiehen Mohamed Osman
Jawarin sekä YK:n ja kansalaisjärjestöjen edustajien kanssa. Kiertomatkan vielä jatkuessa ulkoministeriö julkaisi tiedotteen, missä todettiin Somalian presidentin ja hallituksen selkeä sitoutuminen
kaikkia kansalaisia hyödyttävään kehitykseen.
Presidentin näkemys ministerien käsityksen mukaan on, että maan osien yhtenäistyminen ja saaminen yhteisen hallinnon alle pitkällä tähtäimellä
on tärkeää. Ulkoministeri ja puhemies puolestaan
puhuivat diasporan merkityksestä maan kehittä
misessä ja vieraat ilahtuivat myös tapaamiensa
ministerien valmiudesta keskustella vaikeistakin
ihmisoikeuskysymyksistä.
Kotiin palatessaan he edelleen kertoivat va-
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Kuva: Milma Kettunen

Ulkoministerin erityisedustaja Pekka Haavisto, kehitysministeri Heidi Hautala ja ulkoministeri Erkki Tuomioja keskustelivat presidentti Hassan Sheikh Mohamudin kanssa Mogadishussa.
kuuttuneensa viimeisten kuukausien aikana tapahtuneesta myönteisestä kehityksestä ja halunneensa vakuuttaa myös isäntiään Suomen
sitoutumisesta tukemaan maan orastavaa, vaikka
ehkä haurasta kehitystä.
Matkan jälkeen ulkoministeriön sivuilla linjattiin
uudelleen Suomen kehitysyhteistyötä Somaliassa parantuneen turvallisuustilanteen ja vakaampien poliittisten olojen ansiosta. Suomi painottaa
Somalian omistajuutta oman kehityksensä vastuullisena johtajana, mutta muistuttaa siitä, että
Somalia on yksi niistä hauraista valtioista, jotka
kuuluvat Busanissa 2011 solminut New Deal for
Engagement in Fragile States -sopimuksen piiriin.
Tähän prosessiin liittyvät suunnitelmat ja sopimukset tulevat olemaan tulevina vuosina pohjana
Suomen kehitysyhteistyölle. Linjauksessa muistutetaan myös siitä, että kansalaisjärjestöt ja erityisesti diaspora voivat olla vahvoja toimijoita ja että
erityispainoa vastaisuudessa tullaan antamaan
terveyssektorille.
Keskisuomalaisen haastattelussa ja myös blogissaan Tuomioja on arvioinut somalien paluumuuton vilkastuvan vähitellen. Myös Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM on avannut tuetun

10

väylän vapaaehtoista paluumuuttoa varten. Samaan aikaan Maahanmuuttovirasto on tiedottanut edelleen yli 3500 vireillä olevan, somalialaisia
koskevan perheenyhdistyshakemuksen käsittelyruuhkasta.
Matkan jälkeen Tuomioja on tavannut nuoria
somalitaustaisia Suomen Somaliliiton torstaitapaamisten puitteissa. Kadar Gelle puolestaan
kirjoitti Helsingin Sanomiin mielipidekirjoituksen
Rauhan pilkahdukset Somaliassa antavat toivoa
paluumuuttoa odottaville.
Etiopia
Matkan tukikohtana toimi Etiopia, Suomen yksi pitkäaikaisimmista kehitysyhteistyön kumppanimaista, alueen väkirikkain ja vahvassa talouskasvussa
oleva maa. Addis Abebaa pidetään usein koko
Afrikan pääkaupunkina, toimiihan se isäntänä Afrikan unionille ja monille muille kansainvälisille ja
alueellisille yhteisöille. Suomalais-etiopialainen
yhteistyö alkoi jo vuonna 1967 ja vesi- ja opetusalan kehitysyhteistyömme on jatkunut useita
vuosikymmeniä. Maaliskuussa julkaistun Etiopian
kehitysyhteistyön maaohjelman painopisteet ovat
edelleen monialaisessa maaseutukehityksessä ja
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opetussektorin tukemisessa. Etiopian uudet vesivoimahankkeet voivat merkitä lisääntyvää alueellista energiakauppaa ja suunnitellut rautatie- ja
tienrakennushankkeet edistävät samoin alueellista kaupallista toimeliaisuutta.
Hyviä suhteita maidemme välillä vahvistettiin
edustuston muuttuessa uudelleen suurlähetystöksi vuonna 2005. Etiopian yhteiskunnan eri aloilla
on lukuisia virallisia laitoksia ja yksittäisiä julkisen
hallinnon virkamiehiä, joilla on vahvat henkilökohtaiset siteet Suomeen. Kautta vuosikymmenten
etiopialaisia opiskelijoita on opiskellut Suomessa.
Monet etiopialaiset arkkitehdit, erityisopettajat ja
vesialan ammattilaiset ovat saaneet koulutuksensa Suomessa. Nykyinen pääministeri, kaksikymmentä vuotta tehtävää hoitaneen Meles Zenawin
kuoleman jälkeen tehtävään valittu Hailemariam
Dessalegn on taustaltaan myös Tampereen korkeakoulussa opiskellut vesi-insinööri. Tammikuussa 2013 Dessalegn valittiin myös Afrikan unionin
puheenjohtajaksi. Afrikan unionin monikansalliset
rauhanturvajoukot Somaliassa ovat jo kuuden
vuoden ajan olleet olennainen osa maan turvallisuus- ja vakauttamistoimia.
Ministerit Tuomioja ja Hautala tapasivat Addis
Abebassa pääministerin lisäksi myös ulkoministeri Tedros Adhanom Ghebreyesuksen sekä kansalaisjärjestöjen edustajia.
Vierailua isännöinyt Suomen Addis Abeban
suurlähettiläs Leo Olasvirta on akkreditoitu paitsi
Afrikan unioniin myös naapurimaihin Etelä-Sudaniin ja Djiboutiin ja hän seurasi ministereitä matkalla näihin molempiin maihin.
Etelä-Sudan
Addis Abebasta matka jatkui 2. huhtikuuta Jubaan, heinäkuussa 2011 itsenäistyneen EteläSudanin pääkaupunkiin. Matkalle osallistui myös
Pekka Haavisto, joka vuosina 2005–2007 toimi
Euroopan unionin erityisedustajana Sudanissa ja
Darfurissa.
Luonnonvaroiltaan rikas Etelä-Sudan itsenäistyi Sudanista pitkään jatkuneen ja paljon uhreja
vaatineen sisällissodan jälkeen. Vuonna 2005
kansainvälisen yhteisön tuella solmitun rauhansopimuksen mukaisesti alueen itsenäistymisestä
järjestettiin tammikuussa 2011 kansanäänestys,
jonka tulos oli murskaavan yksimielinen. Vaalitulos vahvistettiin ja myös Sudan tunnusti EteläSudanin valtion 9.heinäkuuta 2011.
Raja-alueilla ja Sudanin eteläosissa on edelleen ratkaisemattomia konflikteja, mutta kuluvan

vuoden huhtikuussa maat ovat sopineet molempien taloudelle elintärkeän öljyntuotannon ja -viennin uudelleen käynnistämisestä. Etelä-Sudan
kärsii edelleen köyhyydestä, heimojen välisistä ja
alueellisista ristiriidoista sekä heikoista perusrakenteista, mutta kaikki merkit viittaavat siihen, että
nuori valtio kykenee ottamaan vastuun kehityksestään ja vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin.
Erityisesti tieverkoston kunnostaminen luo mahdollisuuksia maataloussektorin tehokkaampaan
hyödyntämiseen. Pitkän tähtäimen suunnitelmiin
kuuluu myös öljynviennin uudelleen suuntaaminen Keniaan rakennettavien yhteyksien kautta.
Ministerit tapasivat Jubassa ulkoministeri Nhial
Deng Nhialin ja vesiministeri Paul Mayom Akecin. Kyseessä on ensimmäinen ministeritason vierailu Suomesta Etelä-Sudaniin. Keskusteluissa oli
esillä maan tilanne ja kehitysnäkymät sekä tuleva
kahdenvälinen yhteistyö, erityisesti vesialalla.
Ministerit tapasivat Jubassa myös kansalaisyhteiskunnan edustajia, mm. Suomessa opiskelleen
ja väitelleen Kuel Maluil Jokin, joka nykyään toimii professorina Juban yliopiston rauhan ja kehitystutkimuksen laitoksella.
Djibouti
Etelä-Sudanista ministerit jatkoivat 3. huhtikuuta kiertomatkaansa Djiboutiin, jossa he tapasivat
Djiboutin ulko- ja kehitysministeri Mahamoud Ali
Youssoufin sekä Afrikan sarven yhteistyöjärjestön IGADin pääsihteerin, suurlähettiläs Mahboub
M. Maalimin.
Keskusteluissa esillä oli alueellisen yhteistyön
edistäminen IGADin avulla ja toisaalta Djiboutin omat kehitysnäkymät. Djiboutin merkitys on
kasvanut erityisesti Etiopialle ja Punaisen meren
vilkkaalle kauttakulkuliikenteelle tärkeänä satamakaupunkina. Djibouti on edelleen myös geopoliittisesti tärkeä sekä Ranskan että Yhdysvaltain
lento- ja maavoimien ja kansainvälisiä meriteitä
valvovien organisaatioiden tukikohtana. Djibouti
osallistuu Afrikan unionin Somaliassa toimivien
AMISOMin rauhanturvajoukkojen toimintaan Burundin, Ugandan, Kenian ja viimeisimpänä mukaan liittyneen Sierra Leonen ohella.
Kun IGADin viimeisin huippukokous järjestettiin 3. toukokuuta Addis Abebassa, tapaamiseen
osallistuivat Etiopian pääministeri Hailemariam
Dessalegn puheenjohtajana sekä Kenian vastavalittu presidentti Uhuru Kenyatta, Somalian presidentti Hassan Sheikh Mohamud, Etelä-Sudanin
presidentti Salva Kiir Mayardit ja Ugandan pre-
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sidentti Yoweri Kaguta Museveni sekä ministeritason edustajat Sudanin ja Djiboutin hallituksista. Musevenia lukuun ottamatta presidenteillä on
takanaan vasta lyhyt toimikausi, mutta odotukset
ja toiveet alueen rauhanomaiselle kehitykselle ja
taloudelliselle yhteistyön vahvistumiselle ovat sitäkin suuremmat.
Jälkipuhe
Ministerien matkaohjelmien ulkopuolelle jäi tällä
kertaa alueellisesta yhteistyöstä eristäytynyt Eritrea.
Eritrea itsenäistyi Etiopiasta vuonna 1993 ja
Etiopia jäi vaille omaa meritieyhteyttä. Eritrean arvioidaan tukeneen laajasti sissiliikkeitä eri puolilla
Afrikkaa ja osallistuneen myös al-Shabaabin varustamiseen.
Lontoon kokouksen alla julkaistun YK-raportin
mukaan erityisesti Somaliaa ja Kenian koillisia
provinsseja vuosina 2010–2011 koetelleen nälänhädän lähes 260.000 kuolonuhrista noin puolet oli
alle viisivuotiaita lapsia. Mitkään varoitukset, ennusteet ja ennakointijärjestelmät eivät johtaneet
riittäviin toimenpiteisiin ja johtopäätöksiin ja jälkipyykkiin on paneuduttava huolellisesti vastaavien
hiljaisten katastrofien ehkäisemiseksi ympäristöolosuhteiltaan haurailla ja konfliktiherkillä alueilla.
Ankarien luonnonolosuhteiden, vaihtelevien
sääolojen ja pitkäaikaisten konfliktien rasittamalla
Afrikan sarven alueella yhteinen polttava kysymys
on maiden välisten ja paikallisten muuttoliikkeiden,
pakolaisuuden ja ympäristöongelmien hallinta.
Mutta uusi aika nopeine tiedonvälityskanavineen
ja vahvistuvat vaatimukset kehityksen monista
haasteista, oikeudenmukaisuudesta ja ihmisoikeuksien kunnioittamisesta tuonee vähitellen nämä
kysymykset ansaitsemalleen paikalle valtioiden ja
yhteistyöjärjestöjen asialistalle.
Suomen ulkoasiainministeriön kehityspoliittisen osaston uusi päällikkö Pekka Puustinen korostaakin työhöntulohaastattelussaan kehitysyhteistyössä elettävän muutosten aikaa. Puustinen
haluaa nostaa esiin kehitysyhteistyön tuloksia,
myös pienimuotoisen kansalaisjärjestötyön osalta.
Myös kansainvälisesti Puustinen arvioi kiinnostuksen kohdentaa tukea enemmän hauraisiin
maihin kasvavan, sillä ne ovat pahiten jäljessä kehitystavoitteista ja luovat epävakautta niin kansalaisilleen kuin naapurivaltioillekin. Samaan aikaan
Suomikin osallistuu tämän vuosisadan alkaessa
asetettujen vuosituhattavoitteiden jälkeisen Post
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Etiopia
86 miljoonaa asukasta
Yksi maailman vanhimpia itsenäisiä valtioita
Virallinen kieli amhara
Presidentti Girma Wolde-Giorgis
Pääministeri Hailemariam Dessalegn
Pääkaupunki Addis Abeba
Somalia
10 miljoonaa asukasta (arvio)
Itsenäistynyt 1960
Viralliset kielet somali, arabia
Presidentti Hassan Sheikh Mohamud
Pääministeri Abdi Farah Shirdon
Pääkaupunki Mogadishu

Tutkija: Ei käännytyksiä Somaliaan
Teija Laakso

T

2015 -agendan muotoilemiseen.
Uuden ajan enteenä Puustinen näkee suomalaisen elinkeinoelämän kasvavan kiinnostuksen
kehitysasioihin ja Afrikkaan. Toukokuussa Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander
Stubb ja kehitysministeri Heidi Hautala vierailevat
yhdessä suomalaisen yritysvaltuuskunnan kanssa Tansaniassa ja Sambiassa ja Puustinen näkee
matkan yhdistävän innovatiivisella tavalla kestävän kehityksen ja vastuullisen yritystoiminnan tavoitteita.
Puustinen toteaa Afrikasta saadun viime vuosina paljon hyviä uutisia: monen maan talous kasvaa huimaa vauhtia ja kansantaloudet vaurastuvat. Suurimpana haasteena toisaalta Puustisen
mukaan voidaan pitää luonnonvarojen ja muiden
resurssien tehokasta, kestävää ja oikeudenmukaista hyödyntämistä.

urvapaikanhakijoiden
palauttaminen
Somaliaan olisi virhe, vaikka maan turvallisuustilanne onkin parantunut, sanoo somalialainen tutkija ja toimittaja
Abdi Aynte.
”Nyt ei ole oikea aika palautuksiin. Turvallisuustilanne on hyvin arveluttava parannuksista
huolimatta”, Suomessa tällä viikolla vieraillut Aynte sanoo.
EsimerkiksiHollanti purki viime vuoden lopulla
ja Norja helmikuussa turvapaikanhakijoiden käännytyskiellon Mogadishuun, joka sijaitsee maa levottomassa etelä- ja keskiosassa.
Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin
mukaan samanlaisia suunnitelmia on myös Tanskalla, Ruotsilla ja Isolla-Britannialla. Järjestö on
kritisoinut päätöksiä.
Somalian etelä- ja keskiosat ovat viime vuosina
kärsineet verisestä sisällissodasta. Emämaasta
irtautuneet pohjoisen Somalimaa ja Puntmaa sen
sijaan ovat pysyneet vakaampina. Turvallisuustilanne on etelä- ja keskiosissakin kuitenkin parantunut sen jälkeen, kun ääriryhmä al-Shabaab ajettiin puolitoista vuotta sitten Mogadishusta, ja se
on menettänyt asemiaan myös muualla maassa.
Myös Aynten mukaan al-Shabaab on heikentynyt selvästi. Osa ryhmän iskuista on epäonnistunut, ja se on menettänyt tulonlähteitään. Hän
kuitenkin uskoo, että Somalialle on käymässä samoin kuin Afganistanille tai Irakille: ääriryhmät eivät ole kadonneet minnekään eivätkä katoakaan
vielä vuosiin. Valtio on liian heikko hävittääkseen
al-Shabaabin kokonaan.
”Al-Shabaab on yhä vakava turvallisuusuhka.
Se on julistettu jo lähes voitetuksi, mutta on väärin
sanoa niin”, hän sanoo.
Al-Shabaab teki pari viikkoa sitten Mogadishun
oikeustaloon verisen iskun. Iskussa kuoli ainakin
30 ihmistä, mukaan lukien hyökkääjät.

Kirjoittaja on Suomi-Somalia Seuran entinen pitkäaikainen sihteeri.

Myös vapaaehtoisia palaajia
Aynten mukaan viime aikoina Somaliaan on pa-

Etelä-Sudan
10 miljoonaa asukasta (arvio)
Itsenäistynyt 2011
Virallinen kieli englanti
Presidentti Sala Kiir Mayardit
Pääkaupunki Juba
Djibouti
900 000 asukasta (arvio)
Itsenäistynyt 1977
Viralliset kielet ranska, arabia
Presidentti Ismail Omar Guelleh
Pääkaupunki Djibouti
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Ääriryhmät eivät ole
kadonneet minnekään
eivätkä katoakaan vielä
vuosiin. Valtio on liian
heikko hävittääkseen
al-Shabaabin kokonaan.
lannut ihmisiä myös vapaaehtoisesti. Palaajat
ovat muun muassa bisnesmiehiä ja poliitikkoja
sekä naapurimaihin, kuten Keniaan, paenneita.
Aikoinaan Yhdysvaltoihin paennut Aynte on
itse yksi palaajista. Hän johtaa Mogadishussa
vastikään perustamaansa Heritage Institute for
Policy Studies -ajatushautomoa. Aiemmin hän on
työskennellyt muun muassa BBC:lle ja al-Jazeeralle sekä julkaissut lukuisia Somaliaa käsitteleviä
artikkeleita.
Hän on varovaisen tyytyväinen Somalian viime
aikojen kehitykseen. Maahan saatiin viime syksynä parlamentti, presidentti ja hallitus. Se merkitsi
maan lähes 10-vuotisen siirtymäajan päättymistä.
”On paljon syitä olla hyvin optimistinen syyskuussa tapahtuneiden muutosten vuoksi. Verrattuna aikaisempiin johtajat ovat parempia ja uskottavampia”, Aynte sanoo.
Aynten mukaan varsinaisessa valtion rakentamisessa on kuitenkin valtavia haasteita. Turvallisuusinstituutiot ovat heikot, muidenkin valtion
instituutioiden kehittäminen on alkutekijöissään ja
korruptio lamauttaa koko hallitusta.
Aynten mukaan onkin ymmärrettävää, ettei
kansainvälinen yhteisö ole toistaiseksi ollut innokas antamaan suoraa rahallista tukea Somalian
hallinnolle.
Julkaistu aiemmin maailma.net-sivustolla.
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Kuva: Eeva-Liisa Bahnaan

Somalia taistelee
aavikoitumista vastaan
Eeva-Liisa Bahnaan

S

omalian presidentti Hassan Sheikh Mohamud esitteli 17.4.2013 pitämässään
puheessa puuhiilen käytön vähentämisohjelman. Hän muistutti, että puuhiilen
vienti Somaliasta on rikos. ”Meidän täytyy
kunnioittaa sekä omia että kansainvälisiä lakeja ja
suojella ympäristöämme”, presidentti sanoi. Hän
istutti symbolisena eleenä puun Villa Somalian
puutarhaan ja rohkaisi jokaista tekemään samoin
omilla maillaan.
Yk:n ympäristöohjelma, Yk:n kehitysohjelma
sekä FAO (The Food and Agriculture Organisation) tukevat Somalian hallituksen ponnisteluja
puuhiilen viennin lopettamiseksi ja vaihtoehtoisten energialähteiden esittelemiseksi. Puuhiilestä
toimeentulonsa saaville kerrotaan muita tapoja
ansaita elantonsa ja valistetaan vakavista hengitysteiden sairauksista, joille puuta poltettaessa
altistutaan.
Puuhiilituotanto on Somalian metsäkadon
suurin aiheuttaja
Somalian akasiametsät katoavat yksi toisensa jälkeen, sillä akasiaa pidetään parhaana puuhiilen
raaka-aineena. Aavikoituminen, joka on yksi suurimmista koko ihmiskuntaa uhkaavista ympäristöongelmista, lisääntyy monilla Somalian alueilla.
Uusien metsien istuttaminen on tärkeää, mutta
myös kiireellistä, sillä akasia kasvaa täysikasvuiseksi puuksi 25–30 vuotta.
Somaliassa käytetään perinteisesti puuhiiltä
energianlähteenä jokapäiväisissä arkiaskareissa,
kuten ruoanlaitossa. Puuhiilituotanto on Somalian
metsäkadon suurin aiheuttaja, mutta puuhiilestä
vain pieni osa käytetään maan rajojen sisäpuolella; YK:n Somalian toimiston mukaan vuosittain
250 000 tonnia – arviolta 80 % tuotetusta puuhiilestä – viedään laittomasti Persianlahden vauraisiin arabimaihin. Tällainen puuhiilituotanto vaatii
4,4 miljoonan puun kaatamista 72,9 hehtaarin
alueelta. Myös al-Shabaab on rahoittanut toimin-
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Somalian puuhiilestä
viedään 80 %
Yhdistyneisiin Arabiemiirikuntiin, Jemeniin,
Qatariin, Kuwaitiin,
Bahrainiin, Omaniin
ja Saudi-Arabiaan.
taansa laittomalla puuhiilikaupalla.
Suurella puuhiilituotannolla on vakavia, pitkäaikaisia seurauksia. Metsien kaataminen kuivattaa maaperän, eikä se enää pysty ylläpitämään
ekosysteemin perustuotantoa. Tästä seuraa eroosio, joka rappeuttaa maaperän viljelykelvottomaksi. Ruoantuotannon kannalta metsien tuhoaminen
on katastrofi. Ilmastonmuutos pahentaa osaltaan
tilannetta siten, että kuivilla alueilla sataa entistä
vähemmän. Kasvien kuoleminen merkitsee asuinalueiden, laidunmaiden ja karjan juottopaikkojen
katoamista. Villieläimiä, karjaa sekä ihmishenkiä
on jo menetetty paljon.
Kansalaisjärjestöt mukana talkoissa
Somaliasta nuorena Yhdysvaltoihin muuttanut
Timelines of Somali History -kirjan kirjoittaja Farah Mohamed on seurannut vuosien varrella kotimaansa aavikoitumista ja sen syitä ja päätti tehdä
kaikkensa, jotta voisi omalta osaltaan olla estämässä aavikoitumisen etenemistä.
”Jotain oli tehtävä”, hän sanoo. ”Vuonna 2010
perustin Somali Environment Protection Alliance
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Kahvilan omistaja joutuu ostamaan paljon puuhiiltä, jotta asiakkaille olisi aina teepannu kuumana.
Network -järjestön (SEPAN), ja olemme saaneet
hankittua paljon vapaaehtoisia toimijoita.”
Köyhät ihmiset joutuvat usein elantoaan hankkiessaan tuhoamaan elinympäristöään. Moni somalialainen ansaitsee jokapäiväisen leipänsä puita kaatamalla, polttamalla, kuljettamalla tai kuulumalla muuten puuhiilen tuotantoketjuun.
”On tärkeää saada luoduksi näille ihmisille
vaihtoehtoisia tapoja elättää itsensä ja perheensä. Yhteistyökumppaniksemme tässä vaikeassa
tehtävässä olemme saaneet somalimaalaisen
Takuulo Somaliland Community -järjestön, mutta
olisimme halukkaita tekemään yhteistyötä myös
suomalaisten tai muiden eurooppalaisten järjestöjen kanssa. Toivon, että järjestömme löydettäisiin
myös Yhdysvaltojen ulkopuolella ja meihin otettaisiin yhteyttä”, sanoo Farah ja lisää, että SEPANin
yhteystiedot löytyvät järjestön kotisivuilta osoitteesta www.sepan.org.
SEPAN levittää tietoa Afrikan sarven ympä-

ristöongelmista, teettää tutkimuksia metsien vähenemisestä ja ehdottaa ratkaisuja ongelmiin.
Päätavoitteena on saada puuhiilen vienti rikkaisiin
öljyvaltioihin loppumaan kokonaan.
”Somaliassa puuhiilen tuotanto ja vienti riistäytyivät valtaviin määriin vuonna 1991 sisällissodan
sytyttyä. Puuhiiltä viedään Yhdistyneisiin Arabiemiirikuntiin, Jemeniin, Qatariin, Kuwaitiin, Bahrainiin, Omaniin ja Saudi-Arabiaan, johon sitä ostetaan kaikkein eniten. Olen sitä mieltä, että nämä
valtiot ovat tuhonneet Somalian arvokkaimman
luonnonvaran ja aiheuttaneet laajalle levinnyttä aavikoitumista, josta olemme maksaneet kalliisti lukemattomilla ihmishengillä. Viennin on loputtava.”
Seuraavassa numerossamme kerromme Suomen
Somalia-verkoston ja sen kolmen jäsenjärjestön
Sahansaho-kehitysyhteistyöhankkeesta aavikoitumista vastaan.
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Tuuli tuo valoa Somalimaahan

Afrikasta muutetaan
onnellisemman elämän toivossa

Ed Mckenna
Suom. Eeva-Liisa Bahnaan

Airi Kähärä

nsimmäiset merkit Somalimaan muuttuvasta energiataloudesta ovat jo näkyvissä. Noin 20:n kilometrin päähän
Hargeisasta on noussut tuuliturbiini. Somalimaa on ponnistellut kehittääkseen talouttaan, vaikka rappeutunut
energiainfrastruktuuri tekee kaupankäynnistä ja talouskasvusta miltei mahdotonta.
Tänä vuonna Somalimaassa toteutetaan maan ensimmäinen
virallinen energiahanke, jossa sähkön tuottamiseen ja jakeluun
käytetään vaihtoehtoisia energiaratkaisuja. Neljässä suurimmassa
kaupungissa on päätetty käyttää tuulivoimaa.
“Liike-elämä ei ole pystynyt toimimaan täydellä tehollaan, sillä Somalimaassa ei ole säännöllistä ja luotettavaa sähkönjakelua. Tämä hidastaa alueen taloudellista kehitystä. Meidän on aika
kallistua vaihtoehtoisen, uusiutuvan energian puoleen muuttaaksemme talouden suuntaa”, totesi kaivos-, energia- ja vesiministeri
Hussein Abdi Dualeh IPS:lle.
Somalimaassa sähkön hinta on yksi maailman korkeimmista.
Kun muualla maailmassa sähköstä maksetaan 15–30 senttiä kilowattitunnilta, hargeisalaiset maksavat siitä kokonaisen dollarin.
Kallis sähkö ja kunnollisen energiapolitiikan puuttuminen ovat pysäyttäneet kilpailun ja vähentäneet sijoituksia alueen yksityiseen
energiasektoriin.
Paikalliset liikemiehet valittavat usein, että suurien sähkölaskujen takia Somalimaassa valmistetaan yhä vähemmän myytäviä
tuotteita. Tilanne antaa heidän mielestään ulkomailta tuotetulle tavaralle epäoikeudenmukaisen edun kilpailussa.
“Kun suuri osa tuloistamme menee sähkön maksamiseen, menetämme kilpailukykymme ulkomaisia tuotteita vastaan paikallisilla
markkinoilla”, sanoo pienen tehtaan omistaja Faisil Wadani.
Hargeisan kaduilla on paljon kioskeja ja katumyyjiä. Kauppiaat
maksavat yksityisille energiantuottajille noin 10 dollaria kuukaudessa yhden ainoan 100-vattisen hehkulampun käytöstä. Suurimmassa osassa kioskeja sähköstä maksetaan ympäri vuorokauden,
sillä lampuissa ei ole katkaisijoita.
Kun Somalian valtio romahti vuonna 1991, uusi Somalimaan
hallitus kunnosti kaapeleita, sähkötolppia ja generaattoreita Hargeisan raunioissa turvatakseen toimivan, vaikkakin yksinkertaisen
sähköntuotannon asukkailleen.

”Jokainen meistä haluaa tulla onnelliseksi.
Kun oma maa ei pysty tarjoamaan hyvinvointia, sitä lähdetään etsimään muualta”, pohtii
Solidaarisuuden somalimaalaisen kumppanijärjestön toiminnanjohtaja Hussein Ismail.
Laiton maahanmuutto on kuitenkin hengenvaarallista. Sitä halutaan ehkäistä nuoria kouluttamalla.

E

Alkuperäinen artikkeli julkaistu allafrica.com-verkkolehdessä
22.4.2013.
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oulukuussa 2012 Jemenissä oli 237 168
pakolaista. Heistä 96 prosenttia oli saapunut Somaliasta. Kasvua edelliseen vuoteen oli kymmenen prosenttia.
Vuosittain noin kaksituhatta somalia
saapuu Suomeen joko perheenyhdistämisen tai
turvapaikan hakemisen perusteella. Suomessa
asuu 13 000 somalia ja somalit ovat Suomen suurin afrikkalainen maahanmuuttajaryhmä.
Miksi matkaan lähdetään?
Somalian sisällissota ja kaaos on kestänyt jo yli
kaksikymmentä vuotta.
”Köyhyys, työttömyys, koulutusjärjestelmän
sekä terveydenhuoltopalvelujen puuttuminen ja
kodittomuus ovat syitä maastamuuttoon”, kertoo
Solidaarisuuden somalimaalaisen kumppanijärjestön Agriculture Development Organization:in
toiminnanjohtaja Hussein Ismail.
”Totta kai jokainen meistä haluaa tulla onnelliseksi omassa elämässään. Kun oma maa ei pysty tarjoamaan hyvinvointia, onnea lähdetään etsimään sieltä, missä sitä on tarjolla.”
Suurin osa lähtijöistä on nuoria alle 30-vuotiaita miehiä.
”Heillä on vahva käsitys siitä, että elämä on
helpompaa ja onnellisempaa maissa, joissa elintaso on korkeampi”, Hussein jatkaa.
Laittoman maahanmuuton ehkäisyä
Somalimaalainen kansalaisjärjestö Soydavo tekee valistustyötä laittoman maahanmuuton eh-

Muuttoreittejä on kolme. Ensimmäinen reitti kulkee EteläSomaliasta ja Etiopiasta Buraon
kautta Bosasoon ja sieltä Jemeniin ja Saudi-Arabiaan. Toinen
reitti on Etelä-Somaliasta ja
Etiopiasta Djibutin kautta Jemeniin ja Saudi-Arabiaan. Kolmas reitti kulkee Somaliasta
Buraon kautta Etiopiaan, sieltä
Sudanin kautta Libyaan ja Välimeren ylityksen jälkeen Italiaan
ja sieltä kaikkialle Eurooppaan
ja Amerikkaan.
käisemiseksi Somalimaassa. Soydavon operationaalinen päällikkö Ismail Aden Abdi kertoo
yhteistyöhankkeesta kansainvälisen siirtolaisjärjestön IOM:n kanssa:
”Ymmärsimme, että Somalimaan toiseksi suurin kaupunki Burao on laittoman maahanmuuton
kohtauspaikka. Täältä nuoret siirtyvät Etiopiaan,
Djibutiin, Jemeniin, Arabiemiraatteihin ja SaudiArabiaan.”
Muuttoreittejä on kolme. Ensimmäinen reitti kulkee Etelä-Somaliasta ja Etiopiasta Buraon
kautta Bosasoon ja sieltä Jemeniin ja Saudi-Arabiaan. Toinen reitti on Etelä-Somaliasta ja Etiopiasta Djibutin kautta Jemeniin ja Saudi-Arabiaan.
Kolmas reitti kulkee Somaliasta Buraon kautta
Etiopiaan, sieltä Sudanin kautta Libyaan ja Väli-
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”Emme olleet ottaneet ruokaa mukaan juuri ollenkaan ja jokaisella oli vettä vain pullollinen. Monta ystävääni kuoli ja heitimme
heidän ruumiinsa veneen laidan yli mereen, kun emme muutakaan voineet tehdä.”

Valistustyötä monille toimijoille
”Olemme keskittyneet hankkeessamme maastamuuton solmujen avaamiseen”, kertoo Soydavon ohjelmakoordinaattori Abdirizak Mohamed Abdi.
”Järjestämme keskustelutilaisuuksia matkan vaaroista pakolaisleireillä ja kouluissa. Kutsumme myös lasten vanhempia
yhteen ja näytämme videoita matkan vaiheista ja matkustusolosuhteista.”
Somalimaan teiden tarkastuspisteiden henkilökunta on myös
saanut opastusta. Nyt he tietävät autoissa olevat mahdolliset
piilopaikat. Joskus jopa 40 ihmistä on pakattu karjankuljetusautoihin vuohien ja kamelien alle erillisiin laatikoihin. Jos auto kaatuu, hengissä selviäminen ei ole todennäköistä.
”Kerran matkaan lähteneet ja takaisin palanneet nuoret ovat
korvaamattomia voimavaroja valistustyössä. Koko luentosali
kuuntelee heidän kertomuksiaan hiiskumattoman hiljaa”, Abdirizak Mohamed Abdi jatkaa.

Nuoria houkutellaan lähtemään
”Toiminta täyttää kieltämättä ihmiskaupan tunnusmerkit”, sanoo
Ismail Aden Abdi.
Ihmiskauppa on ihmisten kuljettamista ja myymistä hyväksikäyttötarkoituksessa. Siihen liittyy uhkaamista, pakottamista,
orjuuttamista tai harhaanjohtamista.
Kylissä liikkuu matkaan houkuttelijoita. Ensin he lupaavat
nuorille työpaikan ulkomailta. Sen jälkeen he sanovat hoitavansa kaikki matkustusasiakirjat kuntoon nuorten puolesta. Nuoret
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lähtevät matkaan luottavaisin mielin, mutta voivat
päätyä ulkomaille alipalkattuihin töihin tai seksuaalisen hyväksikäytön kohteiksi. Hätääntyneet
vanhemmat tekevät kaikkensa saadakseen oman
lapsensa takaisin kotiin. Normaalisti tämä vie perheen taloudelliseen ahdinkoon kotimaassa.
”Sieppauksia sattuu viikoittain. Nuoria häviää
koulumatkalla ja heitä etsitään muutaman päivän
ajan sukulaisten ja ystävien voimin. He vain katoavat jälkiä jättämättä eivätkä koskaan enää ota
yhteyttä omiin vanhempiinsa”, Ismail Aden Abdi
kertoo.

”Takaisin palanneet nuoret kertovat
laittoman muuton vaaroista”, Abdirizak Mohamed Abdi kuvaa koulutusta.

Kuva: Airi Kähärä

Laiton muutto hengenvaarallista
Matkasta selvinneet kertovat Soydavon tilaisuuksissa kauhutarinoita matkan vaiheista:
”Lähdimme veneellä Bosasosta Jemeniin. Veneen ruorissa
oli yksi meikäläisistä. Hän oli saanut yhden päivän opastuksen
veneen ohjaamisesta.”
Merimatka, jonka piti kestää vuorokauden, kestikin monta viikkoa.
”Emme olleet ottaneet ruokaa mukaan juuri ollenkaan ja jokaisella oli vettä vain pullollinen. Monta ystävääni kuoli ja heitimme heidän ruumiinsa veneen laidan yli mereen, kun emme
muutakaan voineet tehdä”, kertoo eräs matkasta selvinnyt järkyttyneenä.

Kuva: Airi Kähärä

meren ylityksen jälkeen Italiaan ja sieltä kaikkialle Eurooppaan
ja Amerikkaan.

Ismail Aden Abdi tekee työtä laittoman maahanmuuton ehkäisemiseksi.

”Sieppauksia sattuu viikoittain. Nuoria häviää koulumatkalla ja heitä etsitään
muutaman päivän ajan sukulaisten ja ystävien voimin.
He vain katoavat jälkiä jättämättä eivätkä koskaan enää
ota yhteyttä omiin vanhempiinsa.”

Onni vaihtelee kotimaassa
Somalimaasta pois muuttaneet kertovat elämästään uudessa kotimaassa, kun he vierailevat Somalimaassa. Toiset ovat olleet onnekkaita ja toiset
eivät. Kaikille yhteistä on koti-ikävä.
”Odotukset olivat lähtiessä hyvin korkealla,
mutta uusi kotimaa ei aina olekaan sellainen kuin
sen on kuvitellut olevan. En ole Suomessa sen
onnellisempi kuin olin kotimaassani. Suomessa
on vain toisenlaiset ongelmat kuin Somalimaassa”, sanoo Ahmed Wali.
Wali on ammatiltaan dialyysihoitaja. Hänellä on
17 vuoden työkokemus ja palkkatyö sekä perhe
Suomessa. Parhaillaan hän on Somalimaassa.
Hän on ollut seitsemän kuukautta virkavapaalla
ja kouluttanut Hargeisan sairaalan henkilökuntaa
Suomen rahoittamassa IOM:in hankkeessa. Siinä
Suomessa terveydenhuoltoalan koulutuksen saaneet ovat voineet palata lyhyeksi aikaa kotimaahansa jakamaan ammattitaitoaan.
”Haluaisin palata pysyvästi Somalimaahan,
mutta minulla ei ole täällä vakituista työtä, jolla

Solidaarisuus tukee ihmisten hyvinvointia Somalimaassa
Solidaarisuuden kehitysyhteistyön avulla
ihmisten mahdollisuudet onnellisempaan
elämään vahvistuvat Somalimaassa.
• Nuorten ammattikoulutuksen sekä
pienyrittäjyyden edistäminen lisää
nuorten toimeentulomahdollisuuksia sekä maan jälleenrakentamista. Viime vuonna ammattiin valmistui 524 opiskelijaa.
• Ruokaturvan vahvistaminen maataloutta parantamalla ja uusia
toimeentulomuotoja kehittämällä
lisää perheiden elintasoa ja elämänlaatua. Kouluttamalla on parannettu niin tuotteiden markkinoille pääsyä kuin karjataloutta.
• Tyttöjen ja naisten sukuelinten
silpomisen vastainen työ parantaa naisten seksuaaliterveyttä ja
edistää tasa-arvoa. Silpomisen
haittavaikutuksista tiedottaminen
ja kouluttaminen ovat omalta osaltaan vaikuttaneet sen raaimman
muodon vähenemiseen.
• Somalimaalaisten naisten yhteiskunnallisten osallistumismahdollisuuksien vahvistaminen lisää
heidän osallistumistaan yhteisöjen päätöksentekoon sekä edistää
tasa-arvoa. Viime vuonna päättyneessä hankkeessa yli 3300
somalimaalaista naista oppi lukemaan. Myös naisehdokkaiden
määrä vaaleissa on kasvussa.

voisin elättää perheeni. Vaimoni ja lapseni haluavat asua Suomessa, koska lapset saavat siellä
kunnollisen koulutuksen”, Wali kertoo.
”Olen onnellinen, kun minulla on työtä ja perheeni on ympärilläni. En tarvitse onnellisuuteen
mitään muuta”, hän kiteyttää.
Kirjoittaja on Solidaarisuuden Somalimaan maakoordinaattori.
Julkaistu aiemmin Solidaarisuus 1/2013 -lehdessä.
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Kuva: Eeva-Liisa Bahnaan

Somalian tulevaisuus
on nuorten käsissä
Eeva-Liisa Bahnaan

W

ali Hashi on tehnyt yli 40 TVohjelmaa, mutta Silminnäkijässä esitetty En halunnut terroristiksi herätti kohua jo ennen kuin
se lähetettiin. Walia syytettiin
somalialaisten leimaamisesta, mutta itse hän on
asiasta eri mieltä.
”Koska asumme Suomessa, haluan, että pesemme oman, täällä syntyneen likapyykkimme.
On yleisesti tiedossa, että alShabaab ei tarkoita normaaleja uskovia somalialaisia,
vaan on terroristijärjestö. Ongelma, josta olen huolissani
ja jonka halusin tuoda ohjelmassani myös esille, on somalinuorten syrjäytyminen –
enkä tietenkään tarkoita kaikkia somalinuoria, sillä osa on
kotoutunut hyvin ja menestyy elämässään”, Wali
sanoo.

jälkeen.
Ahmed luuli lähtevänsä jakamaan ruokaa nälkäisille. Toisin kuitenkin kävi; hänet vietiin al-Shabaabin koulutusleiriin. Jos Ahmed olisi tuntenut
olevansa osa Suomen yhteiskuntaa, hänellä ei
olisi ollut tarvetta kuunnella miehiä.
”Ohjelmani pääosassa ei ole Ahmed, vaan
suuri maailmanlaajuinen ongelma”, Wali sanoo.
”Haaste on valtava, mutta on todella tärkeää auttaa näitä juurettomia, syrjäytyneitä nuoria yhteiskunnan
jäseniksi. He ovat ulkopuolisia nykyisessä kotimaassaan, mutta eivät tiedä juuri
mitään
Somaliastakaan.
Vanhemmat, joille uuteen
yhteiskuntaan sopeutuminen
on vaikeaa, eivät osaa toimia
oikealla tavalla jälkikasvunsa
kanssa. Kun lapset ja nuoret sopeutuvat, he oppivat asioita ilman vanhempiensa ohjausta, eikä
ulkopuolisia resursseja kasvun tukemiseen ole
tarpeeksi. Osa tällaisista mihinkään kuulumattomista nuorista saattaa myös radikalisoitua uskonnollisesti.”
Walin mukaan vuodesta 2008 lähtien Suomesta on värvätty kymmenisen henkilöä al-Shabaabin
riveihin. Joukossa on myös nuoria.
Riskiryhmään kuuluvat myös Somaliassa kasvaneet työttömät, toimettomat nuoret, joille sota
on ollut arkipäivää syntymästä lähtien. Pienillä rahasummilla ja suurilla lupauksilla poikia värvätään
al-Shabaabin riveihin siitä huolimatta, että yleinen
asenne järjestöä kohtaan on hyvin kielteinen.
”Al-Shabaab pitää13–17 -vuotiaita poikia parhaina sotilainaan. Nuorille annetaan pieni huone,
johon laitetaan taitavasti tehty propagandavideo
pyörimään. Näin muokataan nuorta mieltä hyväksymään järkyttävät teot, joihin joudutaan osallisiksi. Kun kuvasin vankilassa entisiä lapsisotilaita,
näin että jotkut olivat pelottavan täynnä hurjaa vihaa”, Wali kertoo.
Ahmed pääsi al-Shabaabilta pakoon Keniaan.

Jos Ahmed olisi tuntenut
olevansa osa Suomen
yhteiskuntaa, hänellä
ei olisi ollut tarvetta
kuunnella värvääjiä.

Somalinuorten syrjäytymiseen on tartuttava
nopeasti diasporassa ja Somaliassa
Osa diasporassa elävistä somalinuorista on pudonnut kahden kulttuurin väliin. Walin mukaan
esimerkiksi Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa tällaisia nuoria on paljon enemmän kuin Suomessa.
”Nuori, joka elää sekä perheensä että yhteiskunnan ulkopuolella, on vaikutuksille hyvin altis.
Ohjelmassani esiintynyt Ahmed ei osannut kuvitella, että ystävälliset, auttavaiset miehet olivat alShabaabin värväreitä.”
Al-Shabaabin värvärit ovat taitavia ja tietävät
tavan, jolla diasporassa syrjäytyneen nuoren luottamuksen saa puolelleen. Ahmedille oli vakuutettu, että Suomessa hänen elämänsä ei kiinnosta
ketään. Miehet saivat Ahmedin tuntemaan, että
hän oli saanut todellisia ystäviä, jotka halusivat
auttaa häntä. Näin mihinkään kuulumaton nuori
tuntee vihdoinkin kuuluvansa joukkoon. Hänelle
ei tietenkään kerrota, että Somaliassa odottaa sotiminen tai itsemurhaiskun tekeminen – aivopesun
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Wali Hashin mielestä ongelmista täytyy puhua ääneen, jotta muutos parempaan olisi mahdollinen.
Suomeen ei ollut enää paluuta, sillä oleskelulupa
oli jäänyt painajaismaisen Somalian-matkan takia
uusimatta. Somaliasta tai Keniasta Ahmed ei tunne ketään. Hän pelkää tulevansa al-Shabaabin
kaappaamaksi ja kiduttamaksi. Ahmedilla ei ainakaan toistaiseksi ole omaa, turvallista kotimaata.
Somalian teiniäidit tarvitsevat apua
Arvioiden mukaan somalialaisia on noin 10 miljoonaa, joista yli puolet on lapsia ja nuoria. Väestö on
kasvanut yli 20 vuotta kestäneestä sisällissodasta
ja parin vuoden takaisesta 260 000 henkeä vaatineesta nälänhädästä huolimatta.
Kun Somaliassa rakastutaan ja halutaan olla
läheisessä kanssakäymisessä kumppanin kanssa, mennään naimisiin ja lapsia syntyy. Avioliiton
ulkopuolinen seksi ei ole hyväksyttävää, eikä ehkäisyä käytetä. Al-Shabaabin vallan aikana nuorten tyttöjen naimisiinmeno lisääntyi kuitenkin hyvin onnettomalla tavalla.
”Somalian-matkoillani olen nähnyt ja kuullut
järkyttäviä tapauksia. Kotioville ilmestyi kasvonsa
peittäneitä terroristeja vaatimaan perheen tytärtä
vaimoksi. Jos tyttö kieltäytyi lähtemästä, tämän
perheenjäseniä tapettiin kylmäverisesti – ja tyttö
joutui lähtemään joka tapauksessa. Al-Shabaabin

ajattelutavan mukaan tyttö on valmis vaimoksi kuukautisten alettua – oli lapsi sitten 11- tai
14-vuotias. Oli myös yleistä, että lapsiäidin synnytettyä lapsen tai kaksi hänet jätettiin oman onnensa nojaan ja otettiin uusi lapsi- tai teinivaimo
tilalle”, Wali kertoo ja lisää, että kiinnitti myös Dadaabin pakolaisleirillä vuonna 2011 vieraillessaan
huomiota naisten ja lasten suureen enemmistöön.
”Voin väittää, että leirin puolesta miljoonasta asukkaasta vain noin 10 % oli miehiä. Vaikka
nälänhädässä kuolleista suurin osa oli lapsia, ne
olivat naisten kanssa leirillä suurena enemmistönä. Osaltaan väestönkasvuun vaikuttaa tietenkin
teiniäitien määrän kasvu sisällissodan aikana.”
Yhtä paljon kuin diasporan nuoret tarvitsevat tukea integroitumiseen, Somalian nuoret äidit sekä
toimettomat pojat tarvitsevat apua selviytymiseen.
Somalian valtiolla ei ole resursseja puuttua maansa jokaiseen epäkohtaan, ja Wali toivoo, että
myös kansalaisjärjestöt osallistuisivat nuorten hyvinvoinnin edistämiseen.
Pelkästään inhimilliset syyt olisivat hyvä peruste auttaa ja tukea nuoria, mutta Wali muistuttaa:
”Myös koko Somalian tulevaisuus on nuorten
käsissä.”
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Lyhyesti

Lyhyesti

G8-maat haluavat ehkäistä
seksuaalista väkivaltaa
konflikteissa

IMF tunnusti Somalian
hallituksen

Somalian pohjoisosissa
tyttöjen ympärileikkaukset
vähentyneet

Uusi rokotusohjelma
Somaliaan
“We urge all parents, community,
traditional and religious leaders to
participate in the immunisation
activity, to ensure all chidren of
Somalia can benefit from the
protection offered.”
Sikander Khan, UNICEF Somalia
Representative

B

ritannian ulkoministeri William Hague
nosti huhtikuussa 2013 Lontoossa järjestetyssä G8-kokouksessa esiin seksuaalisen väkivallan torjumisen konflikteissa.
Häntä tukemassa olivat poliitikko ja kansalaisaktivisti Hawa Bangura Sierra Leonesta ja näyttelijä
Angelina Jolie.
Kaksipäiväiseen kokoukseen osallistuneet johtavien teollisuusmaiden ulkoministerit päättivät
nostaa budjetin seksuaalirikosten tutkimiseen ja
uhrien auttamiseen 27 miljoonaan euroon. Erityisesti apua halutaan viedä Somaliaan ja Kongoon.
G8-kokouksessa muistutettiin, että sotarikokset, kuten raiskaukset sodissa, rikkovat Geneven
sopimusta ja että G8-maat ovat velvollisia tutkimaan rikoksia ja asettamaan tekijät syytteeseen.
Avun kohdemaiden ihmisoikeuksien paranemisessa hanke on merkittävä. Apu kohdennetaan
erityisesti naisiin ja tyttöihin, jotka ovat miehiä
haavoittuvammassa asemassa konfliktien aikana.
E-L B
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K

ansainvälinen valuuttarahasto IMF on
tunnustanut Somalian hallituksen yli 20
vuotta kestäneen välirikon jälkeen.
IMF voi näin ollen tarjota Somalialle
talousneuvontaa.
Lainoja valuuttarahasto ei kuitenkaan myönnä
sodan runtelemalle maalle, koska tällä on yli 350
miljoonaa dollaria vanhoja velkoja.
IMF:n päätös kuitenkin mahdollistaa sen, että
tukijavaltiot ja kehityspankit voivat tiivistää suhteitaan Somaliaan.
Muun muassa Yhdysvallat ja Euroopan maat
ovat lisänneet hiljalleen yhteistyötä Somalian
kanssa.
Somalia ajautui sisällissotaan vuonna 1991,
kun diktaattori Siad Barre syrjäytettiin. Sen jälkeen
maa oli vuosia ilman toimivaa keskushallintoa.
Somalia on ollut valuuttarahaston jäsen vuodesta 1962.
STT-REUTERS-AFP
13.4.2013
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NICEFin uuden raportin mukaan Somalimaassa ja Puntmaassa ympärileikkausten määrät ovat selkeässä laskussa. Tutkimukseen ei sisältynyt EteläSomalian asukkaita.
75 % 10–14 -vuotiaista tytöistä Somalimaassa
ja Puntmaassa on jätetty ympärileikkaamatta, kun
taas 15-vuotiaista ja sitä vanhemmista tytöistä yli
98 % on ympärileikattu.
UNICEF haastatteli paikallisten yhteistyökumppaneittensa kanssa yli 9 000 perhettä. Tutkimuksia on tehty aiemminkin, mutta ensimmäistä
kertaa kysyttiin tyttärien ikiä ja onko heitä ympärileikattu.

ogadishussa, Hargeisassa ja Garowessa aloitettiin uusi rokotusohjelma
huhtikuun 2013 lopussa. Alle vuoden
ikäiset lapset saavat rokotteen, joka
ehkäisee kurkkumätää, jäykkäkouristusta, hinkuyskää, B-hepatiittia sekä aivokalvontulehdusta ja
keuhkokuumetta aiheuttavaa bakteeria.
Vuodeksi 2013 Somaliaan on toimitettu noin
1,3 miljoonaa rokoteannosta. Kukin lapsi tarvitsee
rokotteen kolme kertaa, joten sen saa noin 425
000 lasta.
Rokotusohjelman kanssa yhtä aikaa aloitettiin
tiedotuskampanja roketteiden tärkeydestä. Uusi
viisiarvoinen rokote korvaa aiemmin käytössä olleen rokotteen, joka ehkäisee kurkkumätää, jäykkäkouristusta ja hinkuyskää. UNICEFin tutkimuksen mukaan vain 7 % puntmaalaisista ja 11 %
somalimaalaisista lapsista on saanut tämän aiemmin käytössä olleen rokotteen.
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Somali NGOs call for help to ease
burden of Mogadishu street children
Hamza Mohamed

Children shining
shoes for a living in
the Somali capital are
vulnerable to drugs,
crime and militia
gangs.

T

he muezzin calls for afternoon prayer.
A small boy wearing torn trousers and
a dirty, brown oversized T-shirt rushes
from a shed. Holding a rusty paint tin,
he stands at the entrance to Isbahaysiga mosque in Mogadishu, a short distance from
Somalia’s partially rebuilt houses of parliament.
Ali Noor is 10. He has been working as a shoe
shiner for three years, and the tin he is carrying holds the rudimentary tools of his trade – a
sponge, brush and shoe polish. Friday’s midday
prayers draw the biggest congregation; for Ali, this
is the best time to earn a living.
His eyes are fixed on the feet of worshippers
coming to the mosque. He’s searching for dusty
shoes. The dry, sandy streets of Mogadishu mean
plenty could benefit from his skills.
Ali is one of at least 20 boys competing to clean
the shoes of the well-heeled Muslim faithful who
worship at the mosque. For each pair of shoes
cleaned, he charges $0.10, although fierce competition from other boys means some clients bargain the price down to as little as $0.05.
While the white-robed men pray, the boys are
busy at work. After an hour, Ali’s T-shirt is wet and
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sweat falls from his brow. Yet he is all smiles – and
$0.70 richer. ”I like Fridays,” he says. ”I earn more
than on other days, so my little brothers will have
something to eat tonight.”
In every mosque, street cafe, restaurant – anywhere people gather to pray or socialise – street
children crowd and compete to clean people’s
shoes. Those too weak or too young (under six
years of age) to work simply beg.
Ali’s father died three years ago and, as the
eldest child, he has to work to support his four
younger siblings. His mother, Fartun Mohamed, is
unable to work due to ill health, and her youngest child requires round-the-clock care due to a
genetic condition.
The exact number of street children in Mogadishu is unknown. In 2008, local aid agencies
and Unicef, the UN Children’s Fund, estimated
there were at least 5,000. But that was before the
country was hit by the worst famine in 60 years, in
2011. Families lost their livestock and farms, leaving them unable to provide for their children; the
upshot was an increased number of children on
the streets in search of food and work.
Yasin Abdullahi, chairman of the Somali Children Care Organisation, says at least 11,000 street
children were counted in 2011, and the number is
expected to increase following the government’s
pledge last year to ban the use and recruitment of
child soldiers in areas it controls, but without any
plans to integrate the children into the community.
”The numbers are increasing further because all
those former child soldiers have nowhere to go
and are now on the streets,” says Abdullahi.
With no government-run shelters for street
children, local organisations are stepping in. The
NGO Kheyre Development and Rehabilitation Organisation (Kedro) provides tin shelters for street
children next to a dump off the airport road. The
shelters are home to 100 children; many are or-
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Boys shine shoes on a Mogadishu street. The government has outlawed the use of child soldiers but has failed to
address child welfare.

phans, and some are former child soldiers with
drug-related problems.
Most were picked up at the nearby dump,
where they used to scavenge for food and recycled materials to sell. The children are able to attend school at the shelter, but they’re lucky to get
one meal a day because Kedro has limited funds.
For some, hunger and inadequate drug rehabilitation support lead to a return to scavenging,
substance abuse and even criminal activity. ”They
need greater help that we can’t provide. They
shouldn’t be left on the streets,” says Fatma Hassan, head of Kedro.
Mohamed Osman, 11, was one of the children
cared for at the shelter, but he is now back at
the dump. Mohamed hasn’t seen his parents for
about four years. They were living in one of the
many camps for internally displaced people that
dot the city.
Standing on top of a fresh heap of rubbish, inhaling shoe adhesive from a soft-drink bottle and
coughing heavily under the intense midday sun,
he explains: ”I needed help first, not school and
books, so I left them and came here.”

Hassan says her worst fear is that children will
be recruited into the many militia gangs operating
in parts of the country still not under government
control. ”These children have no parents or education,” she says. ”If nothing is done to integrate
them back into the community, which is the case
now, they will all become child soldiers and robbers.”
The new government, which took office in November, says efforts are being made to address
the issue of street children. ”The number of children on Mogadishu roads is unacceptable so
we’ve put the issue at the top of our action plan
for this year. Child welfare is a big priority for this
government,” says Dr Duale Aden Mohamed, director general at the Ministry of Human Development and Public Services.
For Ali, shoe shining isn’t how he wants to
spend his life. ”I want to go to school and buy my
own car. Going to school is easier than this work.”

Published in The Guardian January 16, 2013.
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Somalia’s Displaced: The Reform Test
Jamie Vernaelde and Laetitia Bader

“T

hey don’t care about us,” the Somali
woman told us. “They don’t rescue us
when the women are crying for help.”
She was describing the people who controlled her camp for displaced people in
the capital city, Mogadishu. In fact, the voices of
Somalia’s displaced have been regularly ignored,
and often actively silenced.
It is an important time to listen to them. On
7 May 2013 a conference is being held in
London, co-hosted by
the British government
and its Somali counterpart, which offers a real
chance to advance the
interests of Somalia’s
people. Its key issues
are reform of the justice
and security sectors,
including the police,
and tackling sexual violence. The success of
this agenda will in part be measured by how these
reforms improve the lot of the displaced.
Somalia’s long crisis entered a new stage in
2011-12 when, amid a fresh eruption of fighting
and widespread famine, tens of thousands of Somalis fled towards the capital in search of a safe
haven. Many squeezed into overcrowded camps
scattered throughout the city, where the environment was hostile and abusive. These displaced
Somalis, already suffering as a result of their sudden flight, faced a host of new traumas: among
them beatings, rape, diversion of food aid, restrictions on movement, and discrimination based on
clan affiliation. The camp community leaders who
tried to set up committees to raise such concerns
were sometimes detained by officials as punishment. Many of these serious abuses are documented in a new Human Rights Watch report,
Hostages of the Gatekeepers: Abuses against

Internally Displaced in Mogadishu, Somalia (29
March 2013).
Somalia’s former authorities, the Transitional
Federal Government, their forces and allied militia, were wholly unaccountable for abuses against
displaced people. Private individuals, including the omnipresent and powerful camp managers - or “gatekeepers” as they are known - took
advantage of this, frequently overreaching their
own power and suppressing attempts to
protest against violations.
The father of a
young woman who
was raped by four
men in government
military uniform told
us: “We don’t know
anyone here. We are
new to Mogadishu,
so we didn’t try to go
to justice, because
the commander was harassing us at the time my
daughter was raped. So how I can trust anyone
here? We must keep silent.”
The gatekeepers very often have links to a militia that in turn is connected either to a powerful
clan or to the local authorities. Several displaced
women said they felt hostage to these gatekeepers. In many camps, the gatekeepers wield great
power over the residents. Everything from what
the residents can say, how they organise, who
they have access to, how they manage their dayto-day lives, including access to food and shelter,
is controlled.
“I tried to go to the camp commander, Mohamud, and tell him about the abuse of my son and
wife,” one man told us, describing how his son
and wife were beaten while they collected water.
“But he ignored me. And when I tried to inform him
about what happened his soldiers tried to beat me.”

Somalia’s long crisis entered
a new stage in 2011-12 when,
amid a fresh eruption of
fighting and widespread famine,
tens of thousands of Somalis
fled towards the capital in search
of a safe haven.
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A call to account
Under the new Somali government of President
Hassan Sheikh Mohamud, it’s vital that officials
respond to the needs of the displaced people in
Mogadishu. This starts with hearing their concerns and improving their protection, something
that Somalia’s international partners also need to
support. The government has a plan to relocate
the displaced - who number between 180,000 and
370,000 - to new camps on the city’s outskirts.
This is an opportunity, but only if their rights and
needs are not made a priority, without that, the
plan could also heighten their suffering and increase abuse.
In response to the HRW report, President Hassan Sheikh has reiterated his personal commitment to the “restoration of civil security in Somalia and to holding to account any who are found
abusing human rights.”
But to ensure protection of the displaced, the
government needs to take concrete action. For
example, establishing an accountable, competent
police force should be central to the reform efforts.
And if the government is serious about improving
the situation of displaced people in its proposed
relocation plan, it should lay out specific mea-

sures to improve security around relocation sites
and identify those who are most vulnerable.
Donors supporting the security sector in Somalia should also be making clear that the creation
of accountable security forces, particularly an accountable civilian police force, is urgent, and that
the success of the new government will in part be
judged on how well it reforms its security forces.
The London conference, where detailed plans for
these reforms are to be developed, is a unique opportunity for these issues to be prioritised.
Somalia’s displaced population is among
the most vulnerable communities in the world.
They should be able to trust the new authorities. But if their prospects are going to be improved, they must also be given the voice to
speak out when the authorities fail to protect
their basic rights - and Somalia’s government
should be held to account for these failings.
Jamie Vernaelde is a senior associate in the Africa division and Laetitia Bader is a researcher in
the Africa division.
Published in Open Democracy April 11, 2013.
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