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Afrikka ei kaipaa meidän
vastauksiamme
”Kehitysapu on kolonialisoinut mielemme, ja siksi kysymme yhä
edelleen, mitä meidän on tehtävä auttaaksemme Afrikkaa.
Miksemme kysy suoraan afrikkalaisilta, mitä Afrikassa kannattaa
tehdä”, esitti Pohjoismaisen Afrikka-instituutin johtaja Iina Soiri
avatessaan Think Africa -viikon Helsingissä.
Iina Soirin sanoman ydin, jota hän levittää myös esimerkiksi Puzzled Boss Lady -blogissaan, on että olisi päästävä irti mielikuvista
- kuten että Afrikassa kaikki ovat on köyhiä ja siksi afrikkalaiset
ovat meitä länsimaalaisia jotenkin jalompia - ja alettava kohdella afrikkalaisia tasaveroisina ihmisinä. Joukosta löytyy rikasta
ja köyhää, koulutettua ja sivistymätöntä, fiksua ja vähemmän
fiksua, ihan kuten meilläkin.
Soiri muistutti, että Afrikka ei todellakaan ole yksi maa, vaan valtava maanosa, jossa maiden ja ihmisryhmien välillä on hajontaa
siinä missä Euroopassakin, jollei enemmänkin.
Soirin mukaan pitäisikin olla valmis kuulemaan monenlaisia tarinoita – niitäkin, jotka poikkeavat totutuista tragedioista, joista
voidaan nousta ylös vain meidän apumme turvin.
Soirin pohdintojen jälkeen voi ihmetellä, miksi järjestää kokonainen teemaviikko uusien mahdollisuuksien Afrikasta – ja luottaa
samalla pääosin suomalaisten sanaan. Esimerkiksi viikon avauksessa kuultiin Soirin ohella vain toista kotimaista asiantuntijaa,
kansanedustaja Pekka Haavistoa.
”Parasta olisi, jos joku afrikkalainen olisi täällä kertomassa siitä,
missä Afrikka-hypessä on kysymys”, Soiri itse totesi. Myös Haavisto viittasi useaan otteeseen siihen, kuinka Suomessa unohdetaan Afrikka-kysymyksissä maassamme asuvat afrikkalaiset,
kuten melko suuri somaliryhmä.
Syyskuun lopulla pidetyssä Kepan ja Finnish African Diaspora
Platformin seminaarissa myös kehitysministeri Heidi Hautala viittasi samaan aiheeseen ehdottamalla, että diasporat osallistuisivat tulevaisuudessa enemmän esimerkiksi kaupan ja kehitysyhteistyön yhdistämiseen.
Näkemystä ja laajaa perspektiiviä toki suomalaisilta Afrikan-tuntijoiltakin löytyy, sillä Soiri on asunut ja työskennellyt 20 vuoden
aikana viidessä eri Afrikan maassa ja Haavisto toimii ulkoministerin erityisavustajana Afrikan kriiseissä.
Think Africa -viikon järjesti Helsingin yliopiston ja Helsingin kaupungin rahoittama Think Helsinki Company, joka yrittää yhdistää
akateemisia toimijoita ja yritysmaailmaa.
Lyhennelmä Sanna Jäppisen blogista 8.10.2013
http://www.kepa.fi/blogi/13435
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Muutoksen tuulia
Somaliassa
Päättyvä vuosi on ollut sekä mielenkiintoinen että
haasteellinen Somalian kehityksen ja poliittisen prosessin näkökulmasta. Vuosi alkoi vauhdikkaasti, kun
maan ensimmäinen virallisesti tunnustettu hallitus
kahteen vuosikymmeneen sai virallisia kutsuja Yhdysvaltojen Washingtonista, EU:n Brysselistä ja monista
muista maista, joilla on merkittäviä suhteita Somaliaan. Kansainvälinen yhteisö lupasi maan uudelle
hallitukselle miljoonia avustustukia, jotka ohjattaisiin
maan kehitykseen ja jälleenrakentamiseen.
Somalialaiset pitivät rauhan ja vakauden palautumista kotimaahansa saavutuksena ja suurena
edistyksenä pitkän sisällissodan anarkian jaloista.
Mogadishun tilanne oli kääntymässä parempaan
suuntaan ja ihmisten arkielämä oli palaamassa normaaliin hitaasti mutta varmasti.
Tämän toivon ansiosta tuhannet somalialaiset ryntäsivät diasporasta Mogadishuun ensimmäisen
kansainvälisen lentoyhteyden matkaan. Turkkilainen
lentoyhtiö Turkish Airlines aloitti suorat lentoyhteydet
Mogadishuun ensimmäisenä kansainvälisenä lentoyhtiönä, perään tulivat Ethiopian Airlines ja muita
yksityisiä lentoyhtiöitä.
Tästä huolimatta demokraattisen ja yhtenäisen
Somalian saavuttamisen edessä on pitkä ja kivinen
tie, joka vaatii paljon töitä, toivoa ja uskoa paremmasta tulevaisuudesta. Maa on edelleen jakaantunut syvästi monissa poliittisessa linjauksissa ja kansallismieliset ja federalistit ovat vastakkain. Federalistiseen
järjestelmään siirtyminen aiheuttaa kompastuskysymyksiä sekä maan parlamentissa että keskushallinnon ja itsenäisten osavaltioiden kesken.
Somalian uudella hallituksella on edelleen perustavia
haasteita kuten turvallisuus, ulkopolitiikka ja taloudenhoito ja toistuva valtataistelu hallituksen johdon
kesken. Jotkut näistä haasteista liittyvät presidentti
Hassan Sheekhin vaalilupauksiin.

Vaalilupaus koostui kuudesta pilarista: turvallisuus,
instituutioiden jälleenrakentaminen, talouden hoitaminen, johdonmukainen ulkopolitiikka, peruspalvelujen kehittäminen ja poliittisen dialogin ja kansallisen
yhtenäisyyden rakentaminen.
Poliittisen johdon erimielisyydet ovat johtaneet
pääministeri Abdi Farah Shirdonin erottamiseen parlamentin epäluottamusäänestyksessä. Presidentti
Hassan Sheekh on nimittänyt uuden pääministerin
Abdiweli Sheikh Ahmedn ja hallituksella on kolme
vuotta aikaa saada turvallisuustilanne ja poliittinen
edistys uuteen nousuun.
Vuoden 2014 alkuun on luvassa jännittäviä tapahtumia kuten Puntmaan presidenttivaalit, uuden hallituksen muodostaminen Mogadishussa ja muiden
osavaltioiden ja paikallisten hallitusten muodostaminen.
Parlamentin ensimmäisenä tehtävänä on täydentää
maan perustuslakia, löytää kansallista konsensusta
maalle sopivalle federalistiselle hallintojärjestelmälle
ja raivata tietä demokraattiselle kansanäänestykselle
vuodelle 2016.
Tässä Koor-lehden numerossa muistamme Afrikan
suurta johtajaa Nelson Mandelaa sekä muita suurmiehiä, jotka ovat vaikuttaneet Somalian yhteiskuntaan ja politiikkaan omalla merkittävällä panoksellaan.
Lehti on omistettu heidän muistolleen, heidän kärsivällisyytensä ja viisautensa on kunnioituksen ja vaalimisen arvoinen perintö nuoremmille sukupolville.
Hanad B. Abdullahi
Päätoimittaja
29.12.2013
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Somalia is the leader in its own development
In Somalia the violence that has lasted for more
than twenty years is showing signs of subsiding. The
country has now drawn up a development plan for
itself; a plan that supports the transition from conflict
towards a sustainable peace.
Finland’s development cooperation in Somalia
ended in 1991, when the country plunged into crisis.
Although security and the political situation have
improved markedly, the country remains fragile and
fighting continues in parts of Southern and Central
Somalia.
The British Embassy to Finland and the Ministry for
Foreign Affairs of Finland organized a seminar on 7
November which focused on how the international
community can best support the reconstruction of
Somalia.
“Our advice is to involve every Somali in building
peace,” Minister for International Development
Pekka Haavisto said in his address.
Women to the focal point of development
“The rights of women in particular should be
strengthened,” Lynne Featherstone, Parliamentary
Under Secretary of State for International Development of the UK said. “It is extremely important to get
them involved in reconstruction.”
This was confirmed by Minister Elisabeth Rehn, who
was also at the seminar.
“Studies show that peace does not last if women are
excluded completely from the negotiations,” Rehn
stated.
It is equally important to make use of the diaspora,
meaning the Somali community living outside Somalia. According to Pekka Haavisto, many well-educated Somalis have already returned to Somalia.
“Cooperation with the diaspora in rebuilding the
country is essential.”
Finland’s Somali community of about 15,000 people
has strongly supported Somalia through various
NGOs.
State-building must start from scratch
The civil war that continued for more than twenty
years has left behind a disorganized political situation. Reconstruction of Somalia starts from nil. At the
seminar it was agreed that the international com-
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munity cannot build Somalia on the country’s behalf.
Instead, the country can best be helped by investing
in improving its administration.
At the same time as a well-functioning administration
and institutions are built for the country, the region
must be stabilized.
“Security must be improved,” said Tanja Rasmusson, State Secretary to the Minister for International
Development Cooperation of Sweden. “Without it,
there can be no progress.”
The paralyzed administration constitutes a major
challenge to the education, health and basic livelihood of the population.
“There would be much work, for example on construction sites, to offer young people,” Haavisto said.
“In practice, however, Turks for instance are working
on construction sites because the local population
lacks the necessary skills.”
The employment of young people is important for
Somalia’s development. According to Haavisto,
both basic and vocational education should be supported.
“The boys I met in Somalia said they would grow up
to be pirates. We must be able to offer them other
options.”
New Deal sets common goals for development
In accordance with the New Deal for Engagement
in Fragile States approved in Busan, South Korea in
2011, Somalia has devised a plan for developing
state structures and stabilizing conditions.
On this basis of this plan, in September 2013 Somalia and international donors supporting the country
entered into a joint agreement that sets out the
main principles for supporting Somalia’s development in the years 2014–2016.
The aims are clear. Political and social processes
must pay more attention to all groups of people, the
status of women and children must be improved, the
federal system must be developed and parliamentary elections must be held no later than 2016.
Finland will double its support to Somalia starting
in 2014. In the years 2013–2016 Finland’s support to
Somalia will be approximately EUR 35 million. In all,
international donors have pledged 1.8 billion euros in
support for Somalia.
Hanna Öunap
www.formin.fi > News, 11/9/2013

Pekka Haaviston osin tutut, osin uudet haasteet
Kansanedustaja Pekka Haavisto (vihr) nimitettiin lokakuun puolivälissä kehitysministeriksi Heidi Hautalan
tilalle. uuteen pestiin perehtyminen ei vienyt pitkään,
sillä Haavisto toimi ympäristö- ja kehitysministerinä
vuosina 1995-1999.
”Kehityspolitiikan teemat eivät juuri ole muuttuneet
viidessätoista vuodessa. Ympäristöasiat ovat tulleet
entistä voimakkaammin mukaan. Myös ihmisoikeudet, esimerkiksi naisten ja vähemmistöjen oikeudet,
ovat aiempaa selkeämmin kehityspolitiikan ydintä.”
Kehityskysymyksiä Haavisto on seurannut tarkasti
myös ensimmäisen ministerikautensa jälkeen, muiden
muassa YK:n ympäristöohjelman UNEPin edustajana
sekä YK:n, Euroopan unionin ja Suomen erityisedustajana Afrikan kriiseissä.
Nykyinen ihmisoikeusperustaisuutta korostava linja
on Pekka Haaviston mielestä hyvä. Suuria muutoksia
hään ei aja kehityspolitiikkaan, mutta omia pieniä
painotuksiaan hän aikoo viedä eteenpäin.
”Yksi niistä on kehitys- ja turvallisuuskysymysten
yhdistäminen. Suomella olisi nykyistä enemmän
annettavaa esimerkiksi rauhanvälityksessä ja siviilikriisinhallinnassa.”
Suomi voisi olla esimerkiksi entistä aktiivisempi kansainvälisissä järjestöissä, erityisesti YK:ssa. Haavisto haluaisi
muun muassa enemmän suomalaisia järjestöjen palvelukseen. Myös yhteydenpitoa kansainvälisiin järjestöihin kannattaa tiivistää kehityskysymyksissä.
Haaviston mielestä aktiivisuus kansainvälisissä järjestöissä on perusteltua myös siksi, että yhä suurempi
osuus Suomen kehitystyöstä on monenvälistä kehitysyhteistyötä.
”Valtiontalouden tiukka tilanne näkyy ulkoasiainhallinnon henkilöstöresursseissa. Se tuo paineita runsaasti
työtä vaativien kahdenvälisten hankkeiden hallinnointiin.”
Pekka Haavisto paneutuu ministerikaudellaan myös
YK:n vuoden 2015 jälkeisten vuosituhattavoitteiden
valmisteluun. Sopiminen niin sanotusta Post-2015 –
kehitysagendasta ei ole helppoa, sillä valtioiden on
löydettävä yksimielisyys kehitystavoitteista.

Haaviston mielestä on liian aikaista hahmotella tarkemmin mukaan otetavia tavoitteita. Hän uskoo
kuitenkin, että nykyisten köyhyyden vähentämisen,
koulutuksen, terveyden ja tasa-arvon tavoitteiden
rinnallee nousee ainakin ympäristöön liittyviä tavoitteita.
Haavisto toivoo myös, että konfliktien repimien ja kriisin
partaalle ajautuneiden valtioiden tukeminen nousee
esille uudessa kehitysagendassa.
”Kuilun reunalla olevat hauraat valtiot aiheuttava
epäjärjestystä myös lähiympäristössä. Tällaisiin tilanteisiin pitäisi pystyä puuttumaan nykyistä varhemmin,
ennen valtion romahtamista.”
Otteita kehitysministeri Pekka Haaviston haastattelusta /
Toimittaja Matti Remes, Tuotekehitystä YK:n kanssa, KehitysUtveckling 4/2013
KOORin numerossa 2/2007 julkaistiin kansainvälisistä tehtävistä eduskuntaan palanneen Pekka Haaviston haastattelu, www.suomisomaliaseura.fi > KOOR-lehti

Kehitysrahoituksen väärinkäytöksistä voi
pian ilmoittaa korruptionapilla
11.12.2013 Helsingin Sanomat

Ensi vuonna ulkoministeriön verkkosivuille tulee niin
sanottu korruptionappi. ”Nappi” on linkki ja kaavake,
jolla yksittäinen kansalainen voi ilmoittaa ministeriölle,
jos huomaa kehitysyhteistyövarojen käytössä epäselvyyksiä.
”Yleinen havainto on, että kansalaisten tiedontarve
on lisääntynyt”, kehitysyhteistyöministeri Pekka Haavisto (vihr) sanoi tiistaina kehitysrahoituksen avoimuuteen liittyvien uudistusten julkistamisen yhteydessä.
Haaviston mielestä on niin kehitysyhteistyön kriitikoiden kuin sitä kannattavienkin etu, että varojen käyttöä valvotaan tehokkaasti.
Ensi vuoden aikana kaikkiin kehitysyhteistyöhön tehtyihin rahoituspäätöksiin voi kuka tahansa tutustua
ulkoministeriön nettisivuilla. Listaus koskee vuoden
2012 jälkeen tehtyjä päätöksiä.
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Somalia kaipaa lisää osaajia
Teija Laakso
Somalialle on viime aikoina virrannut apulupauksia. Etenkin Somalian ulkopuolella asuvat
somalialaiset voivat olla apuna niiden toteuttamisessa, sanovat suomalaiset ja kansainväliset
asiantuntijat.
Somalian ulkopuolella asuvien somalialaisten
ja naisten hyödyntämistä, lisää ammattitaitoa
ja lisää tukea hallitukselle. Siinä viime viikolla
kohdanneiden kansainvälisten ja suomalaisten
asiantuntijoiden resepti siihen, miten kansainvälinen yhteisö voisi toteuttaa väkivallasta
kärsivälle Somalialle viime aikoina tehdyt apulupaukset.
”Nyt tehdään töitä vasta valtion vakauttamiseksi. Olisi liian aikaista puhua valtion rakentamisesta. Aika on meitä vastaan ja on toimittava nopeasti”, sanoi norjalaisasiantuntija Jens
Mjaugedal Helsingissä viime viikolla järjestetyssä
Somalia-seminaarissa.
Somalia sai viime vuonna ensimmäistä kertaa
virallisen hallituksen yli 20 vuoteen, ja myös väkivalta on maassa vähentynyt, vaikka ääriryhmä
al-Shabaab onkin edelleen aktiivinen ja on
iskenyt myös Keniaan.
Kansainvälinen yhteisö näkee kehityksessä toivonpilkahduksen, ja tänä vuonna maan tilanteesta on järjestetty muun muassa Lontoossa ja
Brysselissä korkean tason konferenssit, joissa on
luvattu maalle rutkasti lisäapua.
Ammattitaidosta pulaa
Norjan Somalia-erityislähettiläänä toimivan
Mjaugedalin mielestä kansainvälisen yhteisön
pitäisi suunnata tukeaan suoremmin maan hallitukselle, sillä se kärsii ammattitaitoisen työvoiman ja osaamisen puutteesta.
Norja on mukana ensimmäisessä rahoitusmekanismissa, jossa näin tehdään.
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Euroopan unionin ulkominister Ctherine Ashton ja Somalian presidentti Hassan Sheikh Mohamud tapasivat syyskuussa Brysselissä.

”Vaikutukset ovat rajalliset, jos Norja
rakentaa sairaalan Mogadishuun. Se ei ole
investointi poliittiseen vakauteen. Jos haluamme Somalian hallituksen ottavan vastuun
Somalian kehityksestä, on investoitava sen
asiantuntemukseen. Hallitukseen on saatava
päteviä ihmisiä”, hän sanoi.
Esimerkiksi talousministeriön 400 työntekijästä
vain ”muutama kourallinen” on Mjaugedalin
mukaan päteviä.
Hallituksen lisäksi ammattitaitoisen työvoiman
puutteesta kärsii Somaliassa koko muukin
yhteiskunta, sillä koulutuspalvelut muiden
peruspalveluiden mukana ovat romahtaneet
sisällissodan seurauksena ja pätevät ihmiset
ovat paenneet maasta.
Kehitysministeri Pekka Haaviston mukaan maan
koulutussektori kaipaakin kehittämistä.
”Vierailimme Mogadishussa sairaalatyömaalla,
jossa työntekijät olivat turkkilaisia. Työmaalla
sanottiin, ettei Somalian ammattikoulujen kouluttajilla ole edes opetusmateriaalia. Joten

perustyövoimakin oli tuotava ulkomailta”, hän
kuvaili keväistä Somalian-matkaansa.
Somalinaiset esiin
Haaviston ja muiden seminaarin asiantuntijoiden
mukaan yksi apu Somalian tilanteen parantamiseksi voisi olla somalidiaspora, eli somalialaiset,
jotka asuvat Somalian ulkopuolella. He tekevät
jo nyt paljon kotimaansa eteen.

Asiantuntija näkee valonpilkahduksia
Afrikassa
Maanpuolustuskorkeakoulun erikoistutkija Tommi Koivula nostaa vuoden myönteisimmäksi kehityskuluksi
Saharan eteläpuolisen Afrikan vakautumisen.
- Vuonna 2013 on nähty ilahduttavaa kehitystä afrikkalaisten turvallisuusrakenteiden vahvistumisessa.
Afrikan unioni on ollut aktiivisempi kuin koskaan
turvallisuustoiminnassaan, joten esimerkiksi YK, EU ja
Yhdysvallat ovat voineet vähentää väliintulojaan.

Noin 1,5 miljoonaa somalia elää ulkomailla, ja
he tukevat perheitään ja tekevät avustustyötä.
Osa on palannut poliitikoksi tai pyörittämään
bisnestä Somaliaan.

Kehitys kriisinhallinnassa näkyy Koivulan mukaan erityisesti Somaliassa ja Malissa.

Kirkon ulkomaanavun asiantuntijan Mahdi
Abdilen mukaan diasporaa pitäisikin hyödyntää enemmän juuri liiketoiminnassa, sillä se voisi
yhdistää somaleja alue- ja klaanirajojen yli.

Koivula muistuttaa, että Saharan eteläpuolisen Afrikan kriisitilanteet ovat kauttaaltaan vähentyneet
merkittävästi viimeisten kahdenkymmenen vuoden
aikana ja myönteinen kehitys on ollut käynnissä jo
pitkään.

Suomen Somalia-verkoston puheenjohtaja
Saido Mohamed muistutti seminaarissa, että
myös diasporan naisia tarvitaan.
”Miksi vain diasporan miehet puhuvat kansainväliselle yhteisölle rauhanprosessista? Missä ovat
naiset? Aina kun puhutaan Somaliasta, pitäisi
olla mukana myös somalinaisia. Muut eivät voi
edustaa heitä”, hän muistutti.
Teija Laakso / maailma.net
global.finland.fi > Ajankohtaista > Uutiset 11.11.2013

”Tunteiden kirjo on sama kaikille, olivat olosuhteet mitkä tahansa. Esimerkiksi libanonilaisella
pakolaisleirillä rakkaus ja huolenpito voivat olla
suurempia kuin Suomessa, vaikka pakolaisten
avuntarve on ilmeinen. Tätä länsimaisen katsojan on joskus vaikea hyväksyä.”
Valokuvaaja Meeri Koutaniemi
UP 4/2013

- Afrikkalainen itseluottamus ja toimintakyky ovat
ottaneet suuren harppauksen eteenpäin.

- Yleisesti on tiedossa, että turvallisuus edistää kehitystä, hyvinvointia ja taloudellista kasvua.
STT / Iltlehti 29.12.2013

Kauppa menee EU:ssa kehityspolitiikan edelle
EU on sitoutunut ottamaan kehitystavoitteet huomioon kaikessa kehitysmaihin vaikuttavassa toiminnassaan. Kehityspolitiikka ymmärretään kuitenkin
helposti liian kapeasti pelkäksi kehitysavuksi.
– Riskinä on, että kehityspolitiikka valjastetaan ajamaan unionin muita intressejä ja tukemaan EU:
n yhtenäisyyttä eikä varsinaisia kehityspolitiikan
päämääriä ja toimia, Ulkopoliittisen instituutin tutkija
Marikki Stocchetti toteaa väitöskirjassaan.
Tutkijan mukaan EU:n komission, parlamentin ja
neuvoston pitäisi käydä keskustelua kehityspolitiikan
merkityksestä ja luoda sille selvempi rooli suhteessa
EU:n ulkosuhteisiin. Myös kehityspolitiikan kumppanimaiden ääni ja kokemus tulisi saada selvemmin
kuuluviin.
Seuraavat vuodet ovat merkittäviä, kun EU osallistuu
YK-vetoisen globaalin kestävän kehitysagendan (ns.
Post-2015 Development Agenda) muotoiluun.
– Valitettavasti talouskriisi on saanut EU:n käpertymään sisäänpäin.
www.helsinki.fi/valtiotieteellinen/uutisarkisto 7.10.2013

KOOR 2-2013 

Etiopia on tärkeä koko Afrikan sarven vakaudelle
Addis Abeban suurlähetystömme on paljon vartija.
Addis Abebaa kuvataan syystäkin Afrikan pääkaupungiksi. Merkittävää tulevaisuudenkin kannalta on,
että nopeasti vahvistuvalla ja uudistuvalla Afrikan
unionilla on siellä päämajansa ja 120 maalla edustus
tonsa. Addis Abeban lähetystö edustaa Suomea
myös vuonna 2011 itsenäistyneessä Etelä-Sudanissa
ja yhteistyössä Maahanmuuttoviraston kanssa käsittelee perheenyhdistämisasioita.
Suurlähettiläs Leo Olasvirta palasi syyskuun alussa
ulkoministeriöön neljän vuoden työkomennukselta
Addis Abeban lähetystön päällikkönä. Toinen ansioitunut pitkän linjan diplomaatti Sirpa Mäenpää puolestaan siirtyi paikalle Bangkokin lähetystön päällikön tehtävästä.
Etiopia ei ole ihmisoikeuksien ja kansanvallan mallivaltio, mutta se on säästynyt terrorilta ja mellakoilta kriisialueiden reunalla. Maan vahvuudet ovat
aktiivinen ja rauhanhaluinen naapuripolitiikka sekä
rakentava rooli Afrikan unionin puheenjohtajana,
kirjoittaa Olasvirta ulkoministeriön sivuilla julkaistussa
raportissaan. ”Etiopia haluaa välttää ongelmatilanteiden kärjistymistä ja ylipäätään kaikkea, mikä voisi
vaarantaa maan talouden ja vaurastumisen. Maata
pidetään tärkeänä ja alueellisesti vaikutusvaltaisena
kumppanina.”
Ajankohtaista Etiopiasta
Suomalais-somalialaisen Keskiviikko-klubin tapaamisessa Leo Olasvirta esitti syyskuussa Helsingissä lyhyen
ajankohtaiskatsauksen Etiopian lisäksi myös muihin
Afrikan sarven maihin.
Olasvirta totesi, että toimintaympäristönä Etiopia on
suhteellisen turvallinen ja vakaa. Sen talous on vahvassa kasvussa ja etenee suunnitelmallisesti. Maalla
on huomattavat luonnonvarat, se on teollistumassa
ja houkuttelee kansainvälisiä investointeja.
Vaikka hallinnossa voidaan todeta demokratiavajetta, maalla on vahva kehitystahto ja viimeisiltä
vuosikymmeniltä näyttöä kyvystä edetä 1980-luvun
suurista nälkäkatastrofeista afrikkalaisittain lähes keskiluokkaiseen nykypäivään.
Etiopian autoritaarinen hallinto ilmenee ajoittain aktivistien ja toimittajien pidätyksinä. Ruotsalaiset toimittajat Johan Persson ja Martin Schibbye vapautuivat
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vuosi sitten 14 kuukauden vankeudesta tunkeuduttuaan laittomasti maahan tutkiakseen öljypolitiikkaa ja
ihmisoikeustilannetta Ogadenin alueella. Terrorisminvastainen laki onkin muotoiltu sellaiseksi, että pelkkä
mielipide tai kontakti epäiltyyn voi laukaista tutkinnan ja rangaistavuuden.
Valtapuolue on valinnut uhkapelin ja kovakouraista
hallintomallia perustellaan ulkoisilla ja sisäisillä uhkatekijöillä, kuten heimoriidoilla, uskontojen välisillä törmäyksillä ja köyhillä reuna-alueilla, toteaa Olasvirta.
Etiopia on virallisesti maallinen valtio ja kristittyjen
ja muslimien rauhallinen yhteiselo on ollut vallitseva
tapa vuosisatojen ajan. Voimakkaana jatkuva väestönkasvu, kaupungistuminen ja kansainväliset tapahtumat voivat jatkossa kuitenkin horjuttaa tasapainoa.
Kansalaisjärjestöjen työtä helpottaa, että vuoden
2013 aikana hallinnon valvontaa on hieman löysätty. Oppositiopuolueet ovat onnistuneet luvallisesti
järjestämään joitakin tapahtumia ja marsseja maan
eri osissa. Seuraavat vaalit ovat vuoden 2015 alkupuolella. Siihen mennessä ei demokratiauudistuksia
kuitenkaan ehditä ja tuskin halutaankaan panna
toimeen ja paineet kasvavat pikku hiljaa, Olasvirta
ennustaa.
Suomen kehitysyhteistyötä ohjaa Etiopian maaohjelma vuosille 2013–2016. Suomi tukee valtakunnallista yleisopetuksen kehittämisohjelmaa sekä
maaseutukehitystä, johon sisältyy vesi ja sanitaatio,
maan hallinta ja maatalouden arvoketjujen vahvistaminen. Vuonna 2013 Suomen kahdenvälinen tuki
Etiopialle on noin 15,7 miljoonaa euroa. Olasvirta
arvioi että humanitaarisen avun valmiutta on edelleen myös syytä pitää yllä vaikka Etiopian riippuvuus
siitä onkin vähenemässä.
Kiinan, Intian ja Turkin tehdaspalatseihin verrattuna
Suomen hankkeet eivät ole yhtä kuvauksellisia ja
yhden kertatoimituksen hintalappuun tiivistettäviä.
Suomen avun vaikutus on silti ollut kiistämätön ja
kestävä monilla keskeisillä toimialoilla, Olasvirta vahvistaa.
Alueellisia haasteita riittää
Somalian ja Etiopian suhteet ovat olleet kompleksiset
kautta aikojen. Somalian tasavallan muodostuminen
ja itsenäistyminen 1960 noudatti paljolti siirtomaavallan aikana sovittuja rajoja. Etnisiä somaleja asuu

edelleenkin kaikissa Afrikan sarven maissa ja jännitteitä on edelleen olemassa niin Kenian kuin Etiopian
alueilla.

on riippuvaista yhteistyöstä Sudanin kanssa ja viime
aikoina öljyn tuotannossa ja jakelussa eteenpäin on
ollut keskeytyksiä.

Somalian osalta asiat ovat kansainvälisen yhteisön
tukeman rauhanprosessin ansiosta muuttuneet yli
kahteen vuosikymmeneen pitkittyneen sisäsyntyisen
konfliktin jäljiltä suuresti. Syyskuussa Somalian hallitus
ja Euroopan Unioni järjestivät Brysselissä yhteisen New
Deal –teemaisen konferenssin. Somalia sai merkittäviä apulupauksia, mutta samalla asetettiin selviä
tavoitteita turvallisuussektorin, julkisen talouden ja
palvelujen parantamiseksi.

Maa ja sen tuore hallinto ponnistelee kuitenkin
pitääkseen ohjakset omissa käsissään. Aasian kasvavat taloudet Kiina ja Intia ovat kiinnostuneita
vapaista maa-alueista ja myös kansainväliset yritykset tutkivat investointimahdollisuuksia. Suomi tulee
lähivuosina keskittämään tukensa erityisesti kansainvälisten rahastojen kautta hallinnoitavaan vesisektorin kehitystyöhön. Kuluvana vuonna kehitysapua kohdennetaan maahan runsaalla 7 miljoonalla eurolla,
kansalaisjärjestöjen työtä tuetaan lähes miljoonalla
eurolla.

Olasvirta kertoi edelleen että Suomen tuki Somalialle on vuonna 2013 yhteensä 14 miljoonaa euroa.
EU, Suomi mukaan lukien, on suurimpia avunantajia
Somaliassa ja voidaan edelleen puhua mahdollisuuksien ikkunasta Somaliassa.
Yhteistä vipuvoimaa kuitenkin tarvitaan, siksi yksi hallituksen monista vaikeista haasteista on vähitellen
laajentaa toimivaltaansa ja vahvistaa läsnäoloaan
Mogadishun ulkopuolella. Kuten muihinkin yhteistyömaihin Suomi soveltaa ja sovittaa kehitysyhteistyöpolitiikkaansa Somaliassa yhteistyössä kansainvälisten
toimijoiden ja kansalaisyhteiskunnan kanssa.
Myös Suomessa asuva diaspora on aktiivisesti
mukana tukemassa kehitystä. Suomi oli aktiivinen
ja arvostettu avunantaja Somaliassa 1980-luvulla ja
edelleenkin halutaan painottaa terveyssektoria keskeisenä kehittämiskohteena.
Keskiviikko-klubin keskustelussa tuotiin voimakkaasti
esiin Somalian osin hallitulta näyttävän tilanteen
paljolti perustuvan ulkopuolisten voimien tukeen ja
näkemykseen. Sisältä katsoen haasteet ovat valtavat, korruptio suuri uhka ja yhteistä visiota vaikea
löytää.
Yksi keskustelijoista totesikin uuden kotimaansa historiaan viitaten, että Suomi selviytyi raskaasta sodasta
yhteisen tahdon ja tasa-arvoisen työnjaon ansiosta,
uudesti maailman kartalle ponnistavassa Somaliassa
taas ollaan pitkittyneiden konfliktien jälkeen vasta
ottamassa ensi askelia yhtenäisyyden löytämiseksi ja
rakentamassa hallintoa ja toimivia palveluja kaikilla
eri tasoilla.

Myös Sudan on taloudellisesti riippuvainen öljyntuotantoketjusta. Vaikka se ensimmäisenä oli tunnustamassa Etelä-Sudanin itsenäisyyden vuoden 2005
rauhansopimuksen mukaisesti Sudanin hallitus kantaa
vastuun monista vaikeista hallinnollisista kiistoista ja
ihmisoikeuksia loukkaavista konflikteista alueellaan.
Eritrea on sen ja Etiopian välisten rajariitojen jäljiltä
yhä enemmän eristäytynyt ja sitä johtaa maan itsenäistymisestä vuonna 1993 alkaen itsevaltainen ja
omapäinen presidentti Isaias Afewerki. Tiedetään
kuitenkin, että Etiopian uusi hallitus pääministeri Hailemariam Desalegnin johdolla pyrkii neuvotteluyhteyteen Eritrean kanssa.
Kaiken kaikkiaan Olasvirta arveli näkymien Afrikan
sarvessa kehittyneen suotuisaan suuntaan pitkässä
juoksussa. Afrikan unionissa panostetaan ja uskotaan
omiin afrikkalaisiin voimavaroihin ja omaan omistajuuteen.
Alueellisilla yhteistyöjärjestöillä kuten IGADilla on
ilmeinen halu vakauttaa vuosikymmeniä kriisien kurittamaa Afrikan sarvea. Viimeisimpänä murheenkryyninä alueen voimamiehille on ollut Etelä-Sudanissa
syntynyt sisäinen poliittinen valtataistelu, joka köyhässä ja vielä instituutioitaan ja palveluitaan rakentavassa maassa uhkasi johtaa väkivaltaiseen ja orastavaa kehitystä tuhoavaan sisällissotaan.
Maija Kajava
www.formin.fi > Ajankohtaista

Vuonna 2011 itsenäistynyt Etelä-Sudan sinnittelee
eteenpäin, vaikka lähtökohdat ovat vaikeat monikymmenvuotisen konfliktin ja pitkään jatkuneen
syrjäytymiskehityksen jälkeen. Maan infrastruktuuri
on heikko, samoin teollistumisaste, kauppa perustuu
ulkomaiseen tuontiin. Öljyvarojen hyödyntäminen
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Boqor Abdullahi Boqor Muuse 1937–2013
– Isäni muistolle

Ennen Somalian itsenäistymistä Boqor Abdullahi
tuli Mogadishuun jatkamaan koulunkäyntiä 13
vuoden ikäisenä. Hän oli ollut lahjakas oppipoika koraanikoulussa ja suoritti koulun loppuun,
opetellen koko koraanin ulkoa. Hän aloitti peruskoulunsa Mogadishussa ja valmistui ylioppilaaksi.
Opiskeluaikana Mogadishussa hän sai ystävien
keskuudessa lempinimen ’King Kong’ sillä hän oli
vahva urheilussa.

Boqor Abdullahi Boqor Musse oli tunnettu poliitikko, perinteinen johtaja ja arvostettu vaikuttaja Somaliassa. Pitkän uransa alussa hän on
toiminut poliitikkona ja yksityisenä lakimiehenä,
uransa keskivaiheessa hän toimii puolustusministerinä ja johtotehtävissä kesken maan sisällissodan kriisejä ja uransa loppukautena hän
toimii perinteisenä johtajana, joka edisti sopua
ja rauhaa yhteisöjen välillä.
Abdullahi syntyi 15.7.1937 Jariibanissa, joka sijaitsee Galkaiossa Keski-Somaliassa. Galkaio on
tunnettu paimentolaisten sitkeästä kulttuurista,
joka nojautuu heimojen välisiin sotiin ja klaanihegemoniaan. Sieltä on ilmestynyt monia johtajia
maan historian aikana. Somalian ensimmäinen
pääministeri ja entinen presidentti Abdirashid
Ali Sharmarke, entinen pääministeri Abdirizak
Haji Hussein, entinen presidentti Abdullahi Yusuf
Ahmed ja kapinallisjohtaja Mohamed Faarah
Aidiid (USC) ovat muutamia vaikutusvaltaisia
henkilöitä, jotka ovat kotoisin alueelta.
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Mogadishusta Boqor Abdullahi lähti jatkamaan
opintojaan Italiaan suorittamaan akateemisen
tutkintonsa opettajana. Palattuaan opettajantyöhönsä hän aloitti lakiopinnot Somalian
kansallisessa yliopistossa, joka toimi italialaisen
yliopiston alaisuudessa. Päätettyään lakiopinnot
hän palasi Italiaan vuonna 1965 suorittamaan
lakitieteiden maisterintutkinnon.
Parin vuoden päästä Boqor Abdullahi valmistui
Padovan yliopistosta lakimieheksi. Hän palasi
Mogadishuun ja aloitti oikeustuomarina Mogadishun käräjäoikeudessa. Hän kuului maansa
ensimmäiseen sukupolveen, joka siirtyi hallintotehtäviin siirtomaavallan hallinnon alaisuudesta.
Somalia sai itsenäisyytensä Italian siirtomaavallasta vuonna 1960. Itsenäisyyttä edelsi kansainvälinen sopimus autonomiasta ja 10 vuoden
mittaisesta siirtymäajasta, jolloin maassa toimi
vasallivaltio, joka oppisi hallintotehtäviä entiseltä siirtomaaherralta.

Siad Barren aikakausi
Maan toinen presidentti Abdirashid Ali Sharmarke salamurhattiin lokaluussa 1969 Las
Anodin kaupungissa Pohjois-Somaliassa. Maan
armeija teki vallankaappauksen ja julisti itsensä
maan ainoaksi lailliseksi hallitukseksi hajottaen
maan parlamentin ja hallituksen saman kuun
lopussa.

Siihen päättyi maan nuori ja hauras demokraattinen kehitys, jota se sai nauttia vuoden 1960
itsenäistymisen jälkeen.
Boqor Abdullahi kuului ensimmäisiin hallintovirkailijoihin, joita erotettiin virastaan, kun armeija
tuli valtaan. Uusi sotilasdiktaattori Mohamed
Siad Barre raivasi tieltä pois kaikki henkilöt,
joiden lojaalisuutta armeijaa kohtaan epäiltiin
ja monet entiset hallintovirkailijat erotettiin sen
perusteella.
Sen jälkeen Boqor Abdullahi siirtyi töihin yksityissektorille ja hän pyöritti yksityistä lakitoimistoa,
jolla oli sopimuksia sekä kotimaisten yritysten
että ulkomaalaisten öljy-yhtiöiden kanssa.
Samaan aikaan hän oli poliittisesti aktiivinen ja
hän kannatti ja tuki kapinallisryhmiä, jotka muodostettiin Etiopian ja Somalian välisen sodan
jälkeen vuonna 1978.
Seuraavina vuosina seurasi useita vankilatuomioita – Boqor Abdullahi joutui vankilaan 10–12
kertaa kapinallisten tukemisesta epäiltynä. Pidätykset kestivät useimmiten lyhyitä aikoja: lyhyin
vankeusaika oli pari kuukautta ja pisin noin puolitoista vuotta.
Poliittiset vankilatuomiot olivat lyhyemmät kuin
muilla poliittisilla vangeilla, koska Boqor Abdullahi oli arvostetusta suvusta ja hänen isänsä
Boqor Muuse oli Daarood-klaanin kuningas.
Ennen siirtomaavallan tuloa Somaliaan Majerteenian kuningaskunta hallitsi suurta osaa siitä
Pohjois-Somaliasta, joka nykyisin tunnetaan
Puntmaana. Kuninkaan pojan pidättäminen oli
hallitukselle kiusallinen paikka, koska se horjuttaisi sen kannatusta kyseisen klaanin ja alueen
asukkaiden keskuudessa.
Ennen maan sisällissodan puhkeamista Boqor
Abdullahi ’King Kong’ kuului kansalliseen neuvostoon, joka nimettiin Manifesto ryhmäksi. He
koostuivat entisistä valtiomiehistä, liikemiehistä,
uskonnollisista johtajista ja tunnetuista yhteiskunnallista vaikuttajista.

He kirjoittivat julkilausuman Siad Barren hallitukselle, jossa he neuvoivat hallitusta siirtämään
valtuudet tälle neuvostolle maan pelastamiseksi
ja sisällissodan välttämiseksi.

Sisällissodan kautena
Vuoden 1991 alussa Boqor Abdullahi pysyi pääkaupungissa Mogadishussa, vaikka pääkaupungissa puhkesi verinen sisällissota. Hän oli muutamien etupiiripoliitikkojen joukossa, jotka yrittivät
rauhoitella tilannetta ja saada USC-kapinallisten
kaksi siipeä toimimaan yhdessä ja muodostamaan hallitusta Siad Barren hallituksen tilalle.
Kuitenkin nämä neuvottelut kariutuivat ja kapinallisryhmät jakautuivat entistä enemmän ja
ajautuivat keskinäiseen sotaan.
Tämän jälkeen Boqor Abdullahi palasi kotiseudulleen Puntmaahan Koillis-Somaliaan. Vuosina
1992–1997 hän oli Puntmaan alueella perustamassa paikallishallitusta.
Puntmaan alueen itsenäinen hallinto muodostettiin virallisesti elokuussa 1998. Boqor Abdullahi oli yksi itsenäisen osavaltion perustajista ja
alueen merkittävistä johtohahmoista.
Puntmaan perustamisen motiivina ei ollut irtaantuminen maan muista osista toisin kuin vuonna
1991 perustetussa Somalimaassa. Yksi Puntmaan
perustamispilareista oli koko Somalian kansan
yhdistäminen ja rauhan ja sovun edistäminen ja
palauttaminen Somaliassa.
Somalian kriisin aikana Boqor Abdullahi osallistui
melkein kaikkiin merkittäviin rauhaneuvotteluihin
sekä maan sisällä että ulkomailla. Hän osallistui
neuvotteluihin kahdella rintamalla: sekä poliittisella että perinteisellä mandaatilla.
Maan kriisin ensimmäinen väliaikaishallitus
muodostettiin vuonna 2000 Somalian naapurimaassa Djiboutissa. Boqor Abdullahi toimii presidentti Abdiqasim Salad Hassanin johtaman
väliaikaishallituksen puolustusministerinä.
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Boqor Abdullahi vetäytyi politiikasta vuonna
2005 siirtyäkseen kuninkaan valtaistuimelle vanhemman veljensä kuoleman jälkeen, jolle hän
aiemmin oli luovuttanut paikan. Hänet kruunattiin toista kertaa Daarood-klaanin kuninkaaksi
marraskuussa vuonna 2008 Gardossa, Puntmaassa.
Osa Boqor Abdullahin perhettä oli tullut Suomeen 1992 asettuen Lohjalle, perheenpää tuli
Suomeen vuonna 1995. Mutta monien tehtäviensä ja matkojensa takia hän ei koskaan
asunut pitkiä ajanjaksoja Suomessa, vaan oli
aktiivinen toimija kotimaansa politiikassa.
Viimeisinä elinvuosina Boqor Abdullahi matkusti
ja edisti suhteita muihin perinteisiin johtajiin Arabimaissa ja Afrikan mantereella.
Hänen terveytensä heikkeni loppuvuosina ja
hän vietti rauhallista perhe-elämää Salossa,
jossa hän kuoli aivoinfarktiin kesällä 2013.

12 KOOR 2-2013

Sukumme päämies jätti jälkeensä vaimon, neljä
aikuista lasta ja kahdeksan lastenlasta.
”Boqor Abdullahin kuolema on surullinen uutinen koko kansalle ja esitämme osanottomme
hänen perheelleen ja lähiomaisille. Muistamme
hänet rauhanrakentajana ja kansallisena vaikuttajana, joka teki kaikkensa maansa vakauttamiseksi”, Somalian presidentti Hassan Sheekh
Mohamud lausui Mogadishun lentokentällä järjestetyssä arvokkaassa muistotilaisuudessa.
Boqor Abdullahin arkku kuljetettiin Suomesta
Somaliaan ja Mogadishun juhlallisuuksien jälkeen hänet laskettiin hautaan kotiseudulleen
Gardossa, Puntmaassa,
Hanad B. Abdullahi

Nelson Mandela 1918-2013

Gaarriye 1949-2012

Among Nelson Mandela’s many achievements,
two stand out. First, he was the world’s most
inspiring example of fortitude, magnanimity and
dignity in the face of oppression, serving more
than 27 years in prison for his belief that all men
and women are created equal. During the brutal
years of his imprisonment on Robben Island,
thanks to his own patience, humour and capacity
for forgiveness, he seemed freer behind bars than
the men who kept him there, locked up as they
were in their own self-demeaning prejudices.
Indeed, his warders were among those who came
to admire him most.

Maxamed Xaashi Dhamac ‘Gaarriye’ was born in
Hargeysa in 1949 where he continued to live until
illness forced him to leave for Norway in 2011.

Second, and little short of miraculous, was the
way in which he engineered and oversaw South
Africa’s transformation from a byword for nastiness
and narrowness into, at least in intent, a rainbow
nation in which people, no matter what their
colour, were entitled to be treated with respect.
That the country has not always lived up to his
standards goes to show how high they were.
As a politician, and as a man, Mr Mandela had
his contradictions. He was neither a genius nor,
as he often said himself, a saint. Some of his early
writings were banal Marxist ramblings, even if the
sense of anger with which they were infused was
justifiable. But his charisma was evident from his
youth. He was a born leader who feared nobody,
debased himself before no one and never lost
his sense of humour. He was handsome and
comfortable in his own skin. In a country in which
the myth of racial superiority was enshrined in law,
he never for a moment doubted his right, and that
of all his compatriots, to equal treatment.
Perhaps no less remarkably, once the majority of
citizens were able to have their say he never for a
moment denied the right of his white compatriots
to equality. For all the humiliation he suffered at
the hands of white racists before he was released
in 1990, he was never animated by feelings of
revenge. He was himself utterly without prejudice,
which is why he became a symbol of tolerance
and justice across the globe.
The Economist > Baobab 5 Dec 2013

Gaarriye graduated with a degree in biology
from the Somali National University, following
which he worked as a teacher for several years.
As a keen poet and literary scholar also he later
worked at the Academy of Culture in Mogadishu
and as a lecturer in Somali literature at National
University.
Since the 1970s Gaarriye was universally regarded
as one of the most important Somali poets composing on a great variety of topics from nuclear
weapons to Nelson Mandela. A poet who was
never afraid to engage in the politics of Somalia
through his poetry, he was the initiator of one of
the largest ‘chain poems’ ‘Deelley’ beginning
with his Clanism is No Shelter.
Gaariye lived some years in exile in the Ivory Coast
and then in Ethiopia as a member of the main
opposition movements, returning back to Somaliland in the early 1990s teaching literature and biology in the universities of Amoud and Hargeisa.
Gaarriye’s contribution to the success of the
Poetry Translation Centre estblished in the UK has
been much appreciated. His magnificent poetry,
read with his amazing energy and force, have
astonished English-speaking audiences who had
never before encountered a poet like him.
Gaarriye was a strong voice and advocate for
humanity and human rights during the years of
oppression of the military regime. He was addressing injustice in the international arena as well with
poems as Watergate 1977 and Mandela 1980 in
support of Nelson Mandela and what he stood for.
The verses of the poem were composed when
Nelson Mandela was transferred to Robben Island
Prison. At the moment Gaarriye himself was fighting the Siyaad Barre Regime and was making a
parallel contrast between their struggles.
The Times – Martin Orwin – Mohamed Hassan Alto
http://www.poetrytranslation.org
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MANDELA
The poem is under my hand.
The images crowd my head.
Poetry is the way
To get this story told.
Poetry has the strength
To tell the story well,
As long as the images hold,
As long as the poem writes.
The Oppressor comes into court.
He is the Prosecutor,
He is the Judge and Jury;
There is no ‘win or lose’ The case is cut and dried.
The Defendant stands alone.
The Prosecutor calls
Himself as Witness - yes,
The Judge upholds the law
That he himself created:
It changes as he chooses.
The Jury only knows
One word - the word is ‘Guilty’.
This poem is a gun.
This poem’s an assassin.
Images mob my mind...
This pen’s a spear, a knife,
A branding-iron, an arrow
Tipped with righteous anger.
It writes with blood and bile.
I take this bitter ink,
Blood-red, to make my mark;
Corruption from the wound,
Sap from the poison-tree,
Aloe and gall and myrrh.
This poem’s a loaded gun,
This verse a Kalashnikov.
I aim it at the snake
That slithers to our children
And strikes! See where the tell-tale
Blood-beads pearl on the skin.
The snake, the Prosecutor,
The Oppressor, the Judge, the Jury You must always aim for the head.
This poem is a gun
And words are ammunition.
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This poem tells a story
That can’t be cut or censored.
This poem’s not up for sale,
It can’t be bought as men
And cattle can be bought,
So don’t make me an offer,
Put your money back
In your purse... But you can listen,
Everyone can listen,
Not just the great and good,
Not just Nelson Mandela.
Judge and Jury, listen!
Prosecutor, listen!
Policeman, come and listen!
Turnkey, come and listen!
You who perjure, listen!
You who torture, listen!
I want you to hear this poem;
I want you to hear me speak
As if I were Mandela.
I speak for him - Mandela.
I speak for an angry man,
A man whose voice was stopped,
A man whose mouth was gagged
Because he once said, ‘No!’
‘No!’ to the Prosecutor,
‘No!’ to the Judge and Jury,
‘No!’ to injustice, ‘No!’
To indignity and oppression.
He says, ‘Don’t think I’m beaten;
Don’t think of me as weak
Or wretched. I’m no slave.
I’m not destitute
Although they stole from me.
I’m not without a home
Although my land’s been taken.
Don’t pity me; don’t tell me
I’ll have my chance at glory.
Didn’t Jesus ask us
To turn the other cheek
And give the Fool who slaps us
Another chance to show us
Just how much he hates us?
And if that Fool should kill me:
Tell me, who’s the victor?
He thinks of me, that man,
As someone who has no one:
No friends, no family,
No allies, no supporters.

He cannot see the circle Right round the globe - of people,
All races, colours, creeds,
Calling out for justice.
If I say I’m hungry
I mean hungry for justice.
If I say I’m hog-tied
I mean hog-tied by lies.
If I say I’m blind,
I’m blind to compromise.

This poem’s a ransom-note,
Blood-money to the many
Who cry aloud for justice.
It’s payback to Mandela
And everything he stands for
And everyone he speaks for.

If I say an angel
Stands at my right shoulder
I mean ‘Angel of Death’,
I mean ‘Death in Disguise’.

So listen, Abu Hadra!
If you will listen, others
Will listen too, will hear
The words as if Mandela
Was calling them to arms.
They’ll grasp the blade that’s hidden
Deep inside this poem;
They’ll show the Jude and Jury
The cutting-edge of freedom;
They’ll show the Prosecutor
The blade that lasts forever;
They’ll never bow their heads
Or walk in chains and fetters.

Everything I’ve suffered,
Everything I’ve dreamed of,
Are mine and mine alone.
The Judge and Jury know me.
They know what I have suffered.
They think that what I’m thinking
Is what they think I’m thinking.
It’s not. If I say ‘Angel’
I mean Angel of Death.
I mean the Angel’s shadow
That darkens all my thinking.
The brush they use to sweep
My thoughts out of the door
Is worn down to the shaft.
Only the thoughts are left.
The snake-bite and the blood-beads,
The blood-beads and the poison,
Are my immunity.
Once my sleep was dreamless,
Once my mind was blank;
Now my dreams are rich,
My every thought is clear.
Now I see a way A way others have taken;
It’s called the Road to Freedom.
I want you to hear him speak:
Hear Mandela’s wisdom.
Listen, all who hear me,
All who think as I do.
Abu Hadra - hear me!
Poet and friend, now listen!
I know you’ll understand.

This poem has a blade
Hidden at its heart.
That steel will last forever!

This poem is a mirror
I’ve made for us, Hadraawi,
A mirror we can hold up
To show the ignoramus
The depth of self-deception
That lies in his reflection;
To show the Judge and Jury
How the wide world sees them;
To show the man who takes
Pleasure in pain the guern
Of glee that warps his smile.
Hadraawi, read this poem
To anyone who’ll listen.
Help them to find the voice
I’ve given to Mandela.
And tell them this: our purpose
Is peace; our password ‘Freedom’;
Our aim, equality;
Our way the way of light.
Maxamed Xaashi Dhamac ‘Gaarriye’ (1980)
Translatied by Poetry Translation Centre
www.poetrytranslation.org
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Getting kids back to school
Nuruddin Farah
A child’s right to education is as sacrosanct as a
child’s need for water, food, shelter and peace.
But tragically the education system, like much oof
Somalia, has been virtually destroyed over the last
20 years by the terrible, senseless civil war. Now only
four out of every 10 children go to school – one of
the lowest enrollment rates anywhere in the world.
And the numbers are far lower for girls, who are
often kept at home for housework or pushed into an
early marrisge.
I travelled home to Somalia back in 1996, which
was after only five years of civil war and already the
schools had stopped functioning. At that time, I told
anyone who would listen that education needed
a kick-start and in the intervening years the situation has only got worse and worse. Students attend
religious schools learning Arabic rather than Somali,
and secondary education has been almost wiped
out. So, teenage boys were attracted to the militias,
like al-Shabab and other militant groups, for the food
and money they provided.
When I was a young child, we lived in the Somalispeaking part of Ethiopia. There were no decent
schools at that time there either. So my father took it
upon himself to travel around, recruit a few teachers
and personally pay them. I got to go to school – and
as I was nearing the end of my primary education,
as luck would have it, some missionaries set up a
secondary school.
I clearly remember after a week at the secondary
school thinking that this was a different world from
the one in which my parents and my grandparents
had grown up. This was because I could see myself
through the eyes of the world to which I was being
introduced. Through education, through books, I was
given the chance to expand my universe far above
that of my classmates and my parents. And this
was all due to the exposure that I had to other languages, other cultures and other world views.
As a child I was able to place myself in the shoes of
a child growing up in England or in America and my
ambitions flew far ahead of my contemporaries in
the same town simply because they didn’t have an
education.
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The chances I had in the classroom quite simply
made me the person I am today and gave me the
opportunity to make a success of my life.
I believe that if you give any child the opportunity to
read and study they will use the opportunity to take
themselves – even if only in their imaginations – out
of misery, out of civil war and out of strife to a higher
plane.
Literacy also changes an entire community, an
entire nation. It is not only schooling that is important, it is the idea of training the mind that becomes
important. A child who attends school regularly
behaves differently from one who is a truant and is
more likely to be self-destructive and more likely to
break rules.
It is discipline, patience and continuous learning that
educates the mind, that makes a person produce
peace: first of all within themselves and then moving
that peace outside of themselves and sharing it with
many, many others.
A peace process is therefore just another form of
schooling – training adults’ minds to accept that
there is no alternative to peace. And above all, that
is what Somalia needs right now.
Nuruddin Farah is a prominent Somali novelist

On September 8 2013 – World Literacy Day – Somali education authorities with support from Unicef launched the
Go 2 School Initiative an ambitious three-year campaign
that plans to provide one million children and youth in
Somalia with access to quality education.
www.unicef.org > Somalia

__________________________________________
“Nämä lapset eivät halua iphonea,
x-boxia, pleikkaria tai suklaata.
He tahtovat vain kirjan ja kynän.”

Malala Yousafzaï, Pakistan
_________________________________________________________

The Heritage Institute for Policy Studies
Abdi Ainte
The Heritage Institute for Policy Studies was established in January 2013 as Somalia’s first independent, non-profit, non-partisan think tank. Based in
Mogadishu, the Institute aims to inform and influence
public policy and practice through empirically based
research and analysis, direct engagement with senior
policymakers and advocacy through the media, and
to promote a culture of learning and research in the
Somali region.
Our vision is to become the premier policy research
institution in Somalia, and, ultimately, in the Horn of
Africa region.
After more than 20 years of internecine wars and
widespread disorder, Somalia entered a new era
of optimism during the last quarter of 2012. An UNbacked process culminated in the selection of 275
members of parliament, and a new leadership was
elected subsequently.
The capital Mogadishu is considerably safer than
it was two years ago. The new government, with
the backing of the African Union Mission in Somalia
(AMISOM), has extended its domain of control to
a number of regions outside the capital. Business
vibrancy and civil society activities are slowly but
steadily returning to Somalia.
Despite the progress, significant challenges remain.
The Somali state is profoundly fragile, and chronic
contestation over political and resource control persists. The Draft Constitution needs so much work, and
the nature of Somalia’s federal structure remains
unclear and even contested.
The new government has yet to articulate set of
national policies on security, state structures, reconciliation, education, health, foreign policy and
myriad of other issues. All of this is compounded
by the shocking absence of meaningful policy
discourse in Somalia. And there lies the role of the
Heritage Institute. Using our highly qualified team
of experts, we aim to inform and influence public
policy and practice through research and analysis.
We have also devised an ambitious but attainable
research agenda. Our analysts will tackle some of
the thorniest policy issues by issuing quarterly reports,
grounded in an empirical-research and analysis.

We will also issue monthly policy briefings to address
less complex but equally important policy issues
facing Somalia and the wider Horn of Africa region.
Our second mission is to promote a culture of learning and research. Despite the exponential growth
of higher education institutions across Somalia, the
level of research undertaken is prohibitively limited.
This is due in part to the absence of a culture of research, and a local capacity. Our aim is to fill this gap
by taking series of measures.
First, we have developed a basic research course
for higher education students or recent graduates.
Offered by our academic fellows, the free course will
be taught several times a year. It will give the graduates the tools they need to explore and analyze.
Second, we are offering three, quarterly fellowships
a year to recent graduates who aim to pursue a
career in research and academia.
Third, we are organizing a summer book fair, the first
of which will be held in Mogadishu in 2013, with a
view to hold future ones in other cities.
Fourth, we plan to open series of public libraries
across the country, starting in the capital Mogadishu,
where there’s currently no library for the nearly two
million inhabitants around the city. This is by far our
most ambitious project, but we hope to tap into the
resources of the Somali people and others to make it
a reality in the coming months.
Finally, as an independent, nonprofit, nonpartisan
think tank, the Heritage Institute will lead public
debates on any given policy issue. The objective is
harness the power of ideas for a better Somalia and
Horn of Africa. Our work is ordinary, but we’re operating in extraordinary circumstances.
Abdi Aynte
Executive Director

___________________________________________________
For HIPS latest achievements, activities, reports and
policy briefings see www.heritageinstitute.org and/or
@hipsinstitute
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Puntland’s Presidential Elections
Ayub Abdirahman Mohamed
On 8.January.2014, Presidential elections are
expected to occur in Somalia’s North Eastern
autonomous region of Puntland which has been
a peaceful state since the collapse of the Central
government of Somalia back in 1991.
Puntland, a region of about 3.5 million people that
comprises roughly one-third of Somalia’s land, has
escaped much of the violence plaguing the
country’s south, where more than 17,000 African
Union peacekeepers are battling the al-Qaedalinked group al-Shabaab, which is determined
to overthrow Somali President Hassan Sheikh
Mohamud’s fragile government.
For the past two months, the state has experienced
a wide campaign conducted by different candidates who are contesting on this fourth election since
the formation of the state 1998. Over 12 candidates
including the outgoing President have so far declared their interest to compete for the Presidential
office.
In late October, incumbent President Abdirahman
Farole dissolved the Parliament consisted of 66-members who hail from the 8-states that Puntland is composed of.
Clan elders will soon begin the process of nominating 66 new MPs who will serve in the Parliament for
the next five years. The MPs will elect a new president who will lead the state for the upcoming five
years.
Analysts are saying that this election is going to be
very different from the past three because the current President is fighting to be back for a second
term but he is facing a fierce rivalry from the candidates who one of them is the Former Somali Prime
Minister Abdiweli Mohamed Ali (Gas), whom during
his term in Mogadishu managed to lead Somalia out
of transition and formed a Constitution which was
the course of peaceful and democratic elections in
the capital for the first time in 45-years.
International Community is monitoring these elections and several delegates including big names
have paid visits to the state several times for the past
two months and met with the incumbent President,
candidates, local elders and civilians.
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UN Special Representative to Somalia Nicholas Kay
has visited Puntland twice and clearly expressed his
concern about the elections. During his visit he met
President Abidrahman Farole, ministers, parliamentarians, clan elders, civil society and UN staff. He heard
from them the current state of preparations, timelines and issues of concern.
“This will be the fourth government in Puntland and
we salute the significant stability and progress made
since 1998. Puntland has an important role to play
in charting the way to a new federal Somalia,” Kay
said. “I hope Puntland can renew its relationship with
the Federal Government and help move the whole
Somali state-building project forward.”
Kay called for continued efforts to achieve oneperson, one-vote democratization for the future.
All presidential candidates will need to be assured
freedom of movement, association, security and
should enjoy equal access to media. These issues
are largely the responsibility of the current government. Journalists should be free to do their work without interference, Kay told government and other
stakeholders. The process should be conducted
peacefully within a context of reconciliation, despite
the inevitable raising of political temperatures during
the campaign, he added.

Controversial Vetting Committee
There is a ongoing dispute between the current
President and candidates on selecting the Vetting
committee which is also responsible to settle any
dispute that emerges during the election period. The
outgoing President in October appointed 7-members to be the vetting committee who are believed
to be his allies and previously working in the government institution. Days later on, the Candidates also
named a committee from their own side but there is
no response from the local elders who played a big
role in the inception of Puntland as well famous for
interfering when there is a dispute.
The vetting committee will review the nominated MPs to ensure they meet the criteria set out in
Puntland’s constitution, and are people without a
criminal record or history of violence. The appoint-

ment of the committee should be transparent.
The UN Representative earlier called for a transparent Vetting committee and should be completed
promptly.
On 17th of December, a meeting resulted to ‘’deadlock’’ went on between the President and 17 candidates in the Presidential Palace, the Candidates
requested President Farole for the Vetting committee
to be transparent but he clearly denied and claimed that he has the right to select, adding ‘’The
vetting committee are already working and I can’t
dissolve them’’.
Reliable sources reveal that in 2009 elections, where
Farole was one of the candidates, there was an
agreement on the vetting selection between the
President of that time (Adde Musse) and the candidates, three of the vetting committee came from
the candidates side.
Meanwhile, several organizations who promote
women rights have been campaigning for them to
be participated in the Parliament. Mr Kay urged that
their number should be increased from the only two
seats they have been occupying in the Parliament.
‘’Despite making up more than half of Puntland’s
population, women occupy only two seats in the
current Parliament (fewer than any time since 1998).
The government, the elders and the civil society
should work towards a greater representation of
women in the next parliament. The representation of
minorities and regions also needs careful attention’’,
the envoy added.

Fierce Rival
Current President Farole and Former Somali Prime
Minister who is highly linked to win the elections
Prof. Abdiweli Gas have both accused each other
through local and international Media. Abdiweli has
warned that if Farole is re-elected Puntland will fall
into huge political and economic crisis.
He accused Farole of corruption, financial mismanagement and political shortsightedness. He says
these ills have allowed the region to fragment into
disgruntled fiefdoms, caused government workers
to go without pay for months on end and worsened
already high unemployment rates. ”To re-elect
Farole means courting a huge political, security and
economic collapse for Puntland. It is insanity,” said
Ali, who works as an associate professor at Niagara
University in Lewiston, New York.

But President Farole responded that these accusations were ”slanderous”, noting that Ali’s administration was accused of mismanagement when he was
the deputy prime minister and then prime minister
of Somalia. In comments to Al Jazeera, Farole also
charged Ali with presiding over Somalia’s monetary
crisis, which Farole claimed worsened during Ali’s
tenure as prime minister.
Ali, the former premier, has also accused Farole of
failing to address the concerns of certain clans in
the region, most notably inhabitants of Las Anod city
and its environs, which is now under the control of
neighbouring Somaliland. This clan, Dhulbahante,
has already carved out its own mini-state, Khaatumo, which straddles Somaliland and Puntland. Ali
has warned that more regions are likely to break
away if their concerns remain unaddressed.
But Farole countered that Khaatumo emerged
”with the tacit support of [Dr Ali’s] administration in
January 2012, intended to dismantle Puntland statehood. It is an unfortunate paradox that this same
man is now seeking the leadership of Puntland
state.”
Meanwhile, Puntland faces continued security problems. Though the region is relatively safe compared
to Somalia’s southern half, security has deteriorated
in recent years, and at least four lawmakers and
dozens of clan elders and clerics have been killed.
The region is also engaged in a low-level battle with
fighters in a mountainous region near the port city
of Bosaso. ”That is what happens when members of
security forces go without pay for several months,”
Ali said. ”There is no incentive to be vigilant and
keep the peace in the region.”
Traditional elders are playing a major role on settling
down the dispute of the Vetting committee selection. It’s expected to be solved within the coming
weeks.
It’s time and the 66-MPs that will be selected for the
New Parliament that will decide the result of the
elections.
The author is pursuing Degree of International
Affairs in Northern University of Malaysia
ayuubabdirahman@gmail.com
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Ajankohtaista virikeaineistoa
Afrikan sarvi 2/2013
www,afrikansarvi.fi

Suomen Somalia-verkosto on aatteellisesti, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kattojärjestö,
joka toimii Somaliassa kehitysyhteistyötä tekevien tai sen tekemistä suunnittelevien järjestöjen
yhteistyöelimenä. Afrikan Sarvi
on verkoston kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti, joka
keskittyy Afrikan sarven maiden
kehityskysymyksiin. Lehden ilmestymisen mahdollistaa ulkoministeriön
kehitysviestintä- ja globaalikasvatustuki. Päätoimittaja on Marja
Tiilikainen.
Afrikan Sarven vuoden 2013 toisessa numerossa painottuu koulutus. Aihetta käsittelevät muiden
muassa
Yhdysvalloissa
asuva
Somalian entinen opetusministeri
Abdinur Mohamud, joka kirjoittaa Somalian koulujärjestelmän
jälleenrakennuksesta sekä Henna
Rouhiainen, jonka aiheena on ItäAfrikan ympäristökasvatus. Koulutus on teemana myös Kanadassa
asuvalla Mohamed Ali Adenilla,
joka kertoo hyvistä kokemuksista
Etelä-Somaliaan sijoittuvissa kouluhankkeissa. Vammaisten koulutukseen liittyvistä asenneongelmista
Etiopiassa kirjoittaa Tytti Matsinen.
´Afrikkalaisten kouluttautumisesta
Intiassa raportoi Geetha Ganga
ja somalialaisten elämästä Helsingissä Abdirashid Ismail.

Ulkopolitiikka 4/2013
www.ulkopolitiikka.fi

Ulkopolitiikka on sitoutumaton
kansainvälisiin suhteisiin erikoistunut lehti. Neljä kertaa vuodessa
ilmestyvän UP-lehden tarkoitus on
syventää kansainvälisestä politiikasta, taloudesta ja ilmiöistä käy
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tävää keskustelua Suomessa.
Lehti on perustettu vuonna 1961,
ja sitä julkaisee Ulkopoliittinen
instituutti. Päätoimittaja on Teija
Tiilikainen.
Vuoden viimeisessä numerossa
käsitellään tietoverkkojen turvallisuutta ja niihin kohdistuvaa
urkintaa sekä hyvin ansiokkaasti
ja monipuolisesti Lähi-idän poliittisten vastakkaisasettelujen tilanteen taustoja ja tulevaisuuden
näkymiä. Erityisesti asiantuntijat
pyrkivät avaamaan islamin sisäisten uskonnollisten jakolinjojen
merkitystä Lähi-idän konfliktien
synnyssä. Lisäksi pohditaan onko
läntinen ihmisoikeuskäsitys nyt
tulossa tiensä päähän uusien voimavaltioiden noustessa etenkin
Aasiassa.

Kehitys 4/2013

global.finland.fi > Julkaisut
Kehitys-Utveckling on ulkoasiainministeriön globaaleihin kehityskysymyksiin ja kehitysyhteistyöhön
erikoistunut lehti, joka ilmestyy
neljä kertaa vuodessa. Päätoimittaja on Pasi Nokelainen.
Vuoden viimeisessä numerossa
tärkeitä artikkeleita ovat . mm.
laaja reportaasi Tunisian varastetusta vallankumouksesta, Päivi
Ängelslevän raportit suomalaisvietnamilaisista yhteishankkeista,
Joonas Pörstin katsaus ilmastonmuutoksen, ruoantuotannon ja
väestönkasvun haasteista. kansainvälisen oikeuden professorin
Jarna Petmanin haastattelu sekä
faktasivut kehitysmaista Euroopan
laitamilla.

Maailman Kuvalehti
12/2013
Maailman Kuvalehti on Kepan
globaaleihin kysymyksiin erikoistunut aikakauslehti. Päätoimittaja
on Mika Railo.
Vuoden 2013 viimeisimmässä
numerossa käsitellään avioeroa
egyptiläisittäin, afrosuomalaisia
tanssitaiteilijoita, kaivostoimintaa
sekä Tanskan köyhimmän lähiön
Gellerupin kasvojen kohotusta.
Gellerupin asukkaista 80 prosentilla on juurensa Euroopan ulkopuolella ja aikuisista työttömiä on
lähes puolet.

National Geographic
December 2013
www.ngm.fi

National Geographic on Yhdysvalloissa kuukausittain julkaistu
arvovaltainen ja arvostettu
tiede- ja aikakauslehti. Lehden
ensimmäinen painos julkaistiin
vuonna 1888. Lehteä julkaistaan
englannin lisäksi useilla muilla
kielillä, muun muassa suomeksi.
Joulukuun numeron kansi kertoo
valokuvaaja, kirjailija ja tutkimusmatkailija Paul Salopekin aloittamasta vaelluksesta esi-isiemme
jalanjäljillä. Seitsemässä vuodessa
hän aikoo seurata nykyihmisen
taivalta ja levittäytymistä syntysijoiltaan Etiopian afarien mailta
Aasian kautta aina eteläisen
Amerikan Tulimaahan. Lehdessä
raportoidaan ensimmäisestä jalan
kahden kamelin ja muutaman
avustajan kanssa kuljetusta etapista Djiboutiin asti. Paul Salopek
pitää lehden verkkosivuilla matkapäiväkirjaa ja ajoittain julkaistaan
laajempia artikkeleita painetussa
mediassa.

Suomensomalit Somaliaa parantamassa
Maailman epäonnistuneimman valtion titteliä kantava Somalia saa hoitoapua Suomessa koulutetuilta
terveysalan ammattilaisilta.
Kolmetoista suomensomalia aloitti työn eri puolilla
Somaliaa vuoden 2012 alussa. Kehitysyhteistyöhanketta koordinoi Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö
IOM, jonka pohjoismaiden ja Balltiantoimisto sijaitsee
Helsingissä. Suomen ulkoasiainministeriön rahoittamassa Mida FinnSom Health -hankkeessa suomensomalit työskentelevät maan pohjoisosassa Somalimaan ja Puntmaan alueilla. Tärkeimpänä tehtävänä
terveysalan ammattilaisilla on tuke maan terveydenhuoltojärjestelmää sekä siirtää suomalaista tietotaitoa paikallisille osaajille.
Sairaanhoitaja Ahmed Abukar opiskeli ja työskenteli
Suomessa ennen kuin lähti Somaliaan töihin Hargeisan kaupungin sairaalaan. – Tämä on minun tapani
auttaa kotimaatani, Abukar sanoo.
Pohjois-Somaliassa Hargeisan kaupungissa rukouskutsut ja linnunlaulu herättävät uuteen aamuun. Aamuruuhkaa hidastaa entisestään katua ylittävä kamelilauma ja liikenteen seassa sukkuloivat aasikärryt.
Valtion Hargeisa Group -sairaalan kohdalla joukko
hunnutettuja naisia hyppää rämisevästä bussista
ulos. Potilaiden sukulaiset tuovat sairaalaan ruokaa
omaisilleen. He leiriytyvät potilaan sängyn ympärille
pitämään tälle seuraa.
– Kun Somaliassa yksi sairastuu, koko suku sairastaa
hänen kanssaan, suomensomalialainen sairaanhoitaja Ahmed Abukar selittää.
Abukar on yksi suomensomalialaisista terveydenhuollon ammattilaisista, jotka ovat vapaaehtoistöissä
Somaliassa kehittämässä maan terveyssektoria.
– Tämä on minun tapani auttaa kotimaatani, yli kaksikymmentä vuotta sitten pakolaisena Somaliasta
Suomeen lähtenyt Abukar sanoo hymyillen.
– Aluksi oli shokki huomata, kuinka vähillä resursseilla
täällä on tultava toimeen. Suomessa sairaalassa
työskentely on todella helppoa tähän verrattuna.
Kirkko & Kaupunki 11.3.2013 (otteita)
Teksti Laura Meriläinen

Migration for Development in the Horn of Africa - Health
expertise from the Somali diaspora in Finland.
www.iom.fi > Publications

Kesäkuussa 2012 Fadumo Bulhan, 24-vuotias kätilö,
pikkutyttönä Somaliasta Suomeen muuttanut lähti
puoleksi vuodeksi töihin Somaliaan, Puntinmaahan
Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön IOM:n Mida FinnSom Health -projektin puitteissa. Hän kirjoitti kokemuksistaan päiväkirjanomaisesti Suomen sairaanhoitajaliiton verkkosivuille (www.sairaanhoitajaliitto.fi) ja
Sairaanhoitaja-lehti haastatteli häntä ennen lähtöä.
Etukäteen ajatellen Fadumo arvioi voivansa toimia
asiantuntijana ja kouluttajana, mutta Garowen sairaalan monella tapaa puutteellisissa olosuhteissa
hänen työkuvastaan tuli monialainen ja monasti
tarvittiin päivästä toiseen selviytymiseen luovaa ja
sisukasta asennetta.
Ensimmäiset päivät ja kohtaamiset olivat hyvin
myönteisiä, mutta vähitellen Fadumo ymmärsi
toimintaympäristöön ja ihmisten elinolosuhteisiin
liittyvät monet hankaluudet. Suomalaiseen äitiys
klinikkaan tai synnytyssairaalaan verraten varustelutaso oli heikko ja niin hoitajien kuin potilaiden tietotasossa oli toivomisen varaa.
Kuolema oli työssä päivittäinen vieras, sillä neuvolapalvelujen puuttuessa äidit tulivat hakemaan apua
liian myöhään. Klinikan potilaista joka viidennen
äidin lapsi oli kuollut kohtuun tai kuoli heti synnytyk
sen jälkeen. Hoitotyössä oli aina tärkeää ottaa huomioon potilaan koko perhe. Useinkaan äiti ei yksin
voinut päättää toimenpiteistä vaan neuvotteluja
käytiin perheen kesken eikä asiantuntijan näkemys ja
neuvo aina voittanut perheen tekemää päätöstä.
Työrupeamaan liittyi mahdollisuus vierailla Somalimaan Hargeisassa, missä yleissairaalassa oli useita
suomalaisia työntekijöitä. Työtä johti suomalainen
lääkäri ja sairaalan toiminta oli hyvin organisoitua.
Oppia voitiin toteuttaa myös Garowessa, missä alettiin pitää osastokokouksia henkilökunnan kesken.
Vaikka ennen matkaa Fadumo ajatteli palaavansa
omaan kulttuuriinsa ja melkein kuin kotiinsa, päällim
mäiseksi jäi kuitenkin tunne siitä, että ’paluumuuttaja’ ei aina ole edes tervetullut ja koettiin vieraaksi.
Omaa kieltä ja varsinkin ammattikieltä tuli sovittaa
ja soveltaa keskustelukumppanin mukaan tullakseen
ymmärretyksi. Ylipäätään somalikulttuurissa puhe
on tärkein kommunikaatioväline ja vaikuttamis- ja
valistustyötä voidaanparhaiten tehdä nimenomaan
radion ja aktiivisen vuoropuhelun kautta.
Maija Kajava
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Neuvolahankematkalla Somaliassa, Afmadow’ssa
Nasro Farah

Suomi-Somalia seuran edustajat tekivät matkan
Afmadow’hin joulukuussa 2013. Matka oli mahdollnen toteuttaa sateista ja huonoista teistä
huolimatta. Olosuhteiden rauhoituttua Afmadow
oli toivoa täynnä oleva kaupunki, jonka jälleenrakentamisen tarve oli ilmeinen ja kaupunki ja sen
asukkaat tarvitsevat meidän kaikkien tukemme.
Suomi-Somalia Seuran ja ulkoministeriön yhdessä
rahoittaman Afmadow’n neuvola-terveyskeskuksen hankematka marras-joulukuun vaihteessa
toteutui onnistuneesti. Hankematka oli ensimmäinen Afmadowhin asti ulottunut hankkeen
kolmen vuoden historian aikana. Kahden ensimmäisen vuoden aikana yhteistyökumppanin edustajia tavattiin Garissassa Keniassa. Vuoden 2012
aikana päästiin Dhobleyhin asti alueen parantuneen turvallisuustilanteen johdosta. Vuoden
2013 hankematkaa oli toteuttamassa seuran
neuvolahankkeen koordinaattori Nasro Farah ja
hänen tukenaan matkaan osallistuivat seuran
puheenjohtaja Yusuf Mohamed ja alueelta kotoisin oleva seuran jäsen Amina Mohamed, molemmat oma kustanteisesti.
Nairobissa olimme noin viikon ostamassa neuvolan lääkärin Dr.Suleymanin kanssa lääkkeitä
ja laboratoriotarvikkeita. Dr. Suleyman tuli Nairobiin matkamme takia. Olemme myös tavanneet
Somaliassa toimivien järjestöjen johtoa Nairobissa,
kuten ARC (American Refugee Council) ja Save
the Children (Kansainvälinen Pelastakaa Lapset
järjestö). Tapaamisissa keskustelimme työstämme
neuvolassa ja muiden järjestöjen omista toimista
Somaliassa ja Jubbalandin alueella, missä avun ja
jälleenrakentamisen tarve on suurinta. Matkamme
oli tärkeä alueen hauraan rauhan tukemiseksi
ja ihmisten rohkaisemiseksi pitämään rauhaa ja
toivoa elossa.
Nairobissa olemme myös tavanneet Jubbalandin
presidentin Sheekh Ahmed Madoben ja hänen
läheiset virkamiehensä. Tapaamisessa keskustelimme alueen rauhasta, kehityksestä, seuran
työstä alueella ja Suomen panoksesta Somalian
kehittämiseksi.
Ennen matkaamme kävimme perusteellisia keskusteluja yhteistyökumppanien kanssa alueen
ja matkan turvallisuudesta ja alueen yleisestä
tilasta. Arviomme yhdessä, että Afmadow’hin voi
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mennä tällä kertaa alueen parantuneen turvallisuustilanteen vuoksi. Pääsy kaupunkiin oli tärkeää
seuralle, jotta kyettäisiin näkemään mitä on tehty
vuosien 2011-2013 aikana neuvolassa, voitaisiin
tavata työntekijöitä paikan päällä, mahdollistaa
koulutusta ja arvioida hankkeen onnistuminen sen
toimikauden aikana, jolloin alueen huonon turvallisuuden takia ei voitu päästä Afmadow’hin asti.
Lääkkeitä ja tarvikkeita ostettuamme Dr. Suleyman
Sheekh Mohamudin kanssa matkamme Afmadowhin alkoi, kulkien reittiä Garissa – Liboi – Dhobley
– Afmadow. Alueella oli sadekausi ja lääkkeiden
ja tarvikkeiden saaminen neuvolalle oli hyvin
tärkeää.
Matka alkoi Nairobista Garissaan bussilla, mistä
se jatkui vuokratulla autolla Liboihin - Kenian
rajalla sijaitsevaan kylään. Liboista matka jatkui
samana päivänä Dhobleyhin Somalian puolella
sijaitsevaan kylään (entinen nimi Liboi-Somalia).
Dhobleyssa viivyimme yön ja seuraavana aamuna
matka jatkui lääkkeillä lastatulla vuokra-autolla
Afmadow’hin. Tiesimme jo etukäteen ennen
matkaa, että alue oli sateinen ja näin ollen osasimme odottaa hieman vaikeuksia liikkumisen suhteen. Matka alkoi hyvin Dhobleysta ja noin 20 kilometrin tieosuus Dhobleysta Birta-Dheer alueelle oli
kuiva. Birta-Dheerissa sijaitsi maamerkkinä Hormud
teleyhtiön korkeamaastoantenni.
Birta-Dheerin alueen läheisyydessä auto joutui
pysähtymään puolisen tuntia teknisten vikojen
takia, jotka siten korjattiin. Matka jatkui taas ja
noin puolimatkassa alkoi märkä tieosuus, jossa
nelivetoautolla oli vaikeuksia. Tieosuus BirtaDheerin jälkeen oli vaikea ja liikuttiin metsätiellä,
jossa oli vaikea edes tunnistaa edellisten autojen
jälkiä. Liikkuminen oli tässä vaiheessa hidasta ja
useita kertoja auto joutui mutaan, josta se onneksi
aina selvisi jatkamaan matkaa. Banka-Jiiraan
päästiin noin klo. 15 aikoihin ja Afmadow’hin oli
vielä matkaa noin 90 km.
Olimme jo jäljessä aikataulusta noin muutaman tunnin.. Toivomuksemme oli ollut päästä
Afmadow’hin klo. 16-17 aikoihin. Banka-Jiira jälkeen auto taas joutui vaikeaan mutaan, johon
tarvittiin enemmän aikaa sen vapauttamiseksi.
Kun auto saatiin vihdoin pois mudasta. oli jo
myöhäinen iltapäivä. Ilta alkoi hämärtyä hyvin
äkkiä ja päätimme suunnitelmista poiketen odot-

taa seuraavaan aamuun. Tässä vaiheessa olimme
Goljan alueella, josta on noin 50 km Afmadow’hin.
Seuraavana aamuna matka jatkui. Mutaisen tieosuuksien ja auton kanssa koettujen vaikeuksien
jälkeen pääsimme kaupunkiin puolen päivän jälkeen.
Matka-alue ja maisemat olivat sateen jäljiltä
hyvin kauniita ja paimentolaisia ja pieniä kyliä
nähtiin koko matkan aikana tiheästi. Afmadow’hin
päästyämme turvallisesti olimme hyvin iloisia ja
helpottuneita. Yhteistyökumppanimme veivät
meidät asuntoon. joka valmistettiin matkamme
ajaksi asuinpaikaksemme.
Seuraavana aamuna neuvolalääkäri vei meidät
neuvolaan tapaamaan työntekijöitä ja näkemään neuvolan tilan ja toimintaa. Samoin
kävimme tutustumassa kunnansairaalaan ja sen
poliklinikkaan (OPD, Out Patient Department),
jonka tila oli hyvin huono. Siellä oltiin vailla lääkkeitä ja tukijaa lukuun ottamatta satunnaisia diasporasta lähetettyjä pieniä rahankeräyksiä lääkkeiden ostamiseksi sairaalaan.
Ensimmäisen päivän aikana tapasimme myös
paikallishallintoa; kunnanjohtajan Musse Moalin
Adenin ja turvallisuuspäällikön Aar Sheekh
Alin,samoin kunnan terveysvirkailijan Dr. Hassan
Mursalin joka toimi myös OPD.ssä lääkärinä ja
muita virkamiehiä, kunnan väliaikaisessa toimistossa kaupungin vanhassa maamittaustoimistossa.
Ensimmäisenä päivänä matkamme päätyi vierailulla naistentoimintahuoneessa kannantoimiston
vieressä jossa kaupungin aktiiviset naiset pitävät
käsityöpajaa.
Seuraavina päivinä matkaan mahtui neuvolan
henkilöstön tapaamisia, koulutuksia ja paikallishallinnon tutustumiskierroksia kaupungissa.
Yksi huolestuttavampia asioita oli alueen vesihuollon huono tila – kaivot olivat katottomia ja niihin
pääsi likaa vapaasti eikä veden puhdistusmenetelmät olleet kohdallaan.
Paikallishallinnon kierroksissa kävimme myös katsomassa muu muassa
•

jätteiden kaatopaikan, joka oli huonossa kunnossa ja kaipasi parempaa suunnittelua ja
myös siirtoa pois asuinalueen läheisyydestä

•

kaupungin virastoja, entisen kunnanviraston,
poliisiaseman, vankilan, kunnan virka-asuntoja,
kouluja ja muita kunnan rakennuksia, jotka
kaikki olivat raunioina ja jälleenrakentamisen
tarpeessa

•

meille kerrottiin vammaisten ja orpojen
ongelmista kaupungissa ja pyydettiin välit-

tämään viestiä heidän auttamisekseen
•

kunnan lihan, vihannesten ja pientavaroiden
myyntipaikat, joista kunta sai veroa ja tuloa
ennen sisällissotaa, mutta nyt olivat huonossa
kunnossa ja peruskorjausten tarpeessa

Kunnanjohto ja lääkärit vetosivat kaikilta toimijoilta, niin somalialaisilta kuin kansainvälisiltä
tahoilta, alueen ja kaupungin tukemisen ja jälleenrakentamisen puolesta.
Varsinkin Suomelta ja suomalaisilta järjestöiltä
he toivoivat apua terveydenhuoltoon, opetukseen ja vesi – jätehuollon rakentamiseen. He
vetosivat myös Lääkärin Sosiaalinen Vastuu
–järjestöön, Suomen Punaiseen Ristiin ja SuomiSomalia Seuraan tuberkuloosiklinikkatoiminnan
aloittamiseksi Afmadow’ssa, jossa tuberkuloosin
esiintyvyyden kerrottiin olevan korkean alueen
huonon terveydenhuollon vuoksi. He kertoivat
myös tilanteen huonontuneen entisestään
Lääkärit Ilman Rajoja (MSF) –järjestön poistuttua
Somaliasta kesällä 2013. MSF oli ylläpitänyt sairaalaa Mareereyssa, joka sijaitsee Jubbalandissa ja
sinne toimitettiin aikaisemmin vaikeat potilaat.
Matkamme onnistui hyvin ja se jätti meille kaikille
positiivisen toivon paremmasta tulevaisuudesta.
Ihmiset Afmadow’ssa olivat kaikesta huolimatta
iloisia, toiveikkaita ja ystävällisiä. Toivon, että lähitulevaisuus tuo rauhaa ja kehitystä sekä alueen
jälleenrakentamisen vahvistumista.
Juuri ennen paluumatkaamme Nairobiin, Jubbalandin hallinto nimitti ensimmäiset ministerit
hallintoonsa, jonka toivotaan vahvistavan
paikallishallinnon toimintaa alueella. Samoin
Afmadow’n lentokentän siivous valmistui juuri
ennen kaupunkiin saapumista vastaanottamaan
YK.n järjestöjen lentoja.
Kaupungissa olimme vajaa viikon ja olimme hyvin
työllisteltyjä eri kierroksien ja neuvolan työntekijöiden tapaamisten tiimoilta. Tapasimme myös
nuorisoa, naisia, hallintoa ja olimme tyytyväisiä
keskusteluihin jotka kävimme heidän kanssaan.
Paluumatkamme sujui turvallisesti Nairobiin ja sieltä
Suomeen.
Afmadow’n kunnalle lupasimme jakaa tietoa
matkan tuloksista Suomessa olevien Somaliassa
toimivien suomalaisten järjestöjen kanssa. Tarkoituksemme on tammikuussa 2014 järjestää
tapaaminen, johon kutsutaan ulkoministeriö,
Suomen Punainen Risti, Kepa ja muita Somaliaverkoston jäseniä ja edustajia katsomaan ja kuuntelemaan kanssamme videota, jonka teimme
Afmadow’n matkasta.
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Toisaalta lupauksemme lunastamiseksi järjestimme
22.12.2013 somaliyleisölle suunnattua tiedotusta
ja tietojen jakoa Viikissä. Tapaamisen tarkoitus
oli kertoa heille matkastamme Afmadow’hin ja
katsoa matkavideo. Tapaamisessa sovittiin varainkeruun järjestämisestä alueen orpojen hyväksi.
Suomi-Somalia Seura on sitoutunut auttamaan
ja tukemaan hanketta myös jatkossa sekä
järjestämään koulutusta alueen terveydenhuollossa toimiville vuoden 2014 aikana. Seura kiittää
ulkoministeriötä hankkeen rahoittamisesta ja tukemisesta kolme vuotta eteenpäin.
Seura on myös mukana 2014 Somalia-verkoston uudessa ympäristöyhteishankkeessa, joka
toteutetaan pilottiyhteistyöhankkeena Somaliassa kolmella paikkakunnalla, joista yksi on
Afmadow. Tämänkin toiminnan toivomme tuovan
alueelle uutta kehitystä ja kiinnostusta ympäristön
suojelemiseksi ja jätteiden siivoamiseksi asuinalueiden läheisyydestä.
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Kiitän samalla seuran edustajia, jotka olivat
mukana hankematkalla samoin kuin seuran muita
jäseniä ja hankkeen ohjausryhmää, jotka arvostavat vapaaehtoisuutta ja tukevat hanketta ja
toimintaamme.
Nasro Farah
Neuvolahankkeen koordinaattori , sairaanhoitaja
Suomi-Somalia Seura ry
Hankevideo tuodaan verkkosivuille
www.suomisomaliaseura.fi lähiaikoina

Suomen somalit aktiivisia
kansainvälisessä kehitystyössä

Diaspora järjestöt avaavat ovea
yhteistyölle

YTM Päivi Pirkkalainen tarkasteli väitöskirjaan tähdänneissä tutkimuksissaan Suomen somalien yhdistystoimintaa ja selvitti, millaisia merkityksiä yhdistyksillä on niissä toimiville somaleille, suomalaiselle
yhteiskunnalle sekä lähtömaassa, Somaliassa, edelleen asuville ihmisille. Yksi keskeisistä havainnoista
oli, että maahanmuuttajat ovat merkittävässä asemassa entisen kotimaansa kehitystyössä.

Suomessa on paljon osaavia ja koulutettuja afrikkalaistaustaisia suomalaisia, joilla on usein parasta
tietoa ja näkemystä lähtömaiden tilanteesta. Tätä
potentiaalia tulisi hyödyntää entistä enemmän Afrikan kehitykseen.
Kotimaistaan lähteneiden diasporat voivat uusien
yhteistyöverkostojen kautta osallistua entistä paremmin kehityspolitiikkaan ja tehdä vaikuttavaa kehitysyhteistyötä Afrikan kehittämiseksi. Diasporien roolista
Afrikan kehityksessä keskusteltiin Kepan ja Finnish African Diaspora Platformin (FADP) järjestämään seminaarissa 20. syyskuuta.

Suomen somalien perustamien yhdistysten kenttä
on kirjava. Se koostuu erikokoisista yhdistyksistä ja
heijastelee somaliyhteisön sisäistä hajanaisuutta.
Usein hankaluudet yhdistyksen elinvoimaisena
pitämisessä liittyvät suomalaisen yhdistystoiminnan
olennaiseen ominaisuuteen: vapaaehtoisuuteen.
Tämän lisäksi somalien yhdistystoiminnassa on ollut
haasteena monimutkaisen suomalaisen byrokratian
– varsinkin hankehallinnon – omaksuminen.
Somalien yhdistystoiminta linkittyy usein myös alkuperäiseen kotimaahan, Somaliaan. Äärimmäinen
köyhyys, palvelujen, tietotaidon, resurssien ja työpaikkojen puute Somaliassa on luonut tilanteen,
jossa ulkomailla asuvilta somaleilta odotetaan
suurta panostusta. Kehitysyhteistyö yhdistysten puitteissa on yksi tapa vastata näihin ylirajaisiin velvollisuuksiin.
Suurin osa Suomen somaliyhdistysaktiiveista on
Suomen kansalaisia ja positiivisia esimerkkejä siitä,
miten kielitaito, suomalaisen yhteiskunnan ja byrokratian tuntemus sekä verkostot Suomessa ovat
edesauttaneet yhdistysten kehittymistä niin, että
ulkopuolista hankerahoitusta on ollut mahdollista
saada. Tämä kertoo siitä, että kotoutuminen Suomeen sekä yhteydenpito ja toiminta alkuperäisessä
kotimaassa on samanaikaisesti mahdollista ja ne
myös tukevat toinen toistaan, toteaa Pirkkalainen.
Kuulumisen kysymykset tapauksissa, joissa ihmiset
ovat asuneet alkuperäisen kotimaansa ulkopuolella jo yli 20 vuotta, ovat monimutkaisia. Diasporan
pysyvä paluu Somaliaan ei välttämättä ole ensinnäkään käytännössä mahdollista, ja toisaalta paikalliset ihmiset eivät välttämättä toivota heitä tervetulleiksi kilpailemaan jo valmiiksi vähäisistä resursseista.
Päivi Pirkkalaisen väitöskirja Transnational responsibilities
and multi-sited strategies: Voluntary associations of
Somali diaspora in Finland tarkastettiin
Jyväskylän yliopistossa 19.12.2013

Juuri diasporalla on usein parasta tietotaitoa entisen
kotimaansa oloista ja toimintaympäristöstä, kielellistä
ja kulttuurista ymmärrystä sekä pääsy ruohonjuuritasolle sukulaisten ja tuttavien kautta.
Kehitysministeri Heidi Hautala toivoi tilaisuudessa,
että diasporat osallistuisivat tulevaisuudessa enemmän esimerkiksi kaupan ja kehitysyhteistyön yhdistämiseen. Kun ihmiset liikkuvat takaisin entisiin kotimaihinsa, voisivat he olla suomalaisille yrityksille korvaamattomia yhteistyökumppaneita pääsyssä uusille
markkinoille.
Diasporan osaaminen pitäisi saada paremmin käyttöön myös järjestökentässä.
“Diaspora on tärkein oman maansa ymmärtäjä.
Sen ei pidä jäädä vain tuottamaan ideoita. Sillä
pitää olla oikea rooli tekemisessä”, Kansainvälisen
siirtolaisuusjärjestön (IOM) Saed Guled kertoi kokemuksista Somaliassa. IOM:n hankkeessa Suomessa
kouluttautuneet terveydenhuollon ammattilaiset
ovat olleet rakentamassa maahan terveydenhuoltojärjestelmää yhdessä Somalimaan ja Puntmaan
viranomaisten kanssa.
Useiden pienten maahanmuuttajajärjestöjen
näkökulmasta ongelmana on ollut toiminnan hajanaisuus. Hallinnon taakkaa ja onnistumisia haluttaisiin
jakaa entistä enemmän järjestöjen kesken. Uusia
järjestöjen yhteistyöverkostoja kohtaan onkin suurta
kiinnostusta.
“Pienistä puroista tulee suuri virta. Jos pienestä
järjestöstä tuntuu, ettei sitä kuunnella, niin yhdessä
toimitaan paremmin”, sanoi Finnish African Diaspora
Platformin puheenjohtaja Abdirizak Mohamed.
Outi Puukko
www.kepa.fi/jasensivut/jasenblogi/13397
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Piratologian alkeita
Amerikkalainen elokuva Captain Phillips toi somalialaiset merirosvot suomalaisten teatterien valkokankaille muutama kuukausi sitten. Vuoden 2009
tosita-pahtumiin perustuva elokuva on vauhdikas
jännityselokuva, jossa erilaiset kulttuurit ja teknologiat joutuvat intian valtamerellä törmäyskurssille ja
jossa Davidin ja Goljatin taistelu (neljä somalirosvoa
vastaan Yhdysvallat) päättyy, kuten formaattiin kuuluukin, pahisten osalta surkeasti, kapteeni pelastuu.
Merirosvoilu on aina herättänyt paljon tunteita ja
ehkä se on yksi ihmiskunnan suurista tarinoista sankareista ja antisankareista. Toimittaja ja kirjailija Hannu
Pesonen kirjoitti Tiede-lehteen (6/2011) mielenkiintoisen artikkelin ‘Somalian merirosvot kukistuvat kuten
kaikki edeltäjänsä’, missä hän toisaalta luotaa merirosvoilun vuosisataista värikästä historiaa ja toisaalta
kertoi suomalaisen miinalaiva Pohjanmaan matkasta
Punaiselta mereltä Intian valtamerelle osana Euroopan unionin Atalanta-operaatiota.
Pesosen sanoin yleiset mielikuvat merirosvoista
juontuvat tarinoista, joita kerrotaan Karibianmerellä
1500-1800 –luvulla liikkuneista kaappareista. Heidän
laivoissaan todellakin liehuivat musta pääkalloliput
ja huivipäiset miehet ryöstivät aarre- ja orjalasteja
miekoin. Tänään todellisuus on vallan jotakin muuta.
Katkeruus ja köyhyys, nykyajan vitsauksena työttömyys, löytyvät myös Somalian piratismin takaa.
Alkusyy kuitenkin lienee menestyksen myötä unohtunut ja tuottoisista kaappauksista tullut itsetarkoitus.
Merirosvoilu Adeninlahdella kasvoi Somalian sisällissodan kaaoksessa ja järjestyksenpidon ja valvonnan
kadottua mittavaksi bisnekseksi. Kuten Pesonenkin
muistuttaa vanha totuus pitää pintansa: merirosvous
jatkuu yhtä kauan kuin merellä riittää arvokkaita
ryöstökohteita, maissa häikäilemättömyyttä ja kaikki
osallistujat saavat haluamansa.
Vaikka nykyinen merirosvous ylemmällä tasolla on
järjestelmällistä rikollisuutta ja ties mistä pörssikeskuksesta johdettua, itse tekijät noudattavat tietämättään alan ikiaikaisia periaatteita niin ammattiin
ryhtyessään, aluksia kaapatessaan kuin lunnaita
ottaessaan ja saalista jakaessaan, Pesonen toteaa.

Moderni teknologia satelliittipuhelimineen ja paikantimineen ovat käytössä silloinkin kun sankarit tai antisankarit kohtaavat vesillä turisteja ja merernkulkijoita.
Panoksina kalashnikoveja heiluttavilla rosvoilla olivat
oma henki ja lunnasrahat ja vastapuolella vaakakupissa painoivat panttivankien kohtalo, kaupalliset
intressit, miljoonien arvoiset tavara- ja öljylastit – ja
joskus aselastit ”tuntemattomille” vastaanottajille.
Somalian tie anarkiasta ja kaaoksesta, rankaisemattomuuden kierteestä hallinnon ja instituutioiden
jälleenrakentamiseen on alkanut. Merirosvoilukin
Afrikan sarven vesillä on jäämässä unholaan Hannu
Pesosen ennusteen mukaisesti, mutta viha, ahneus ja
kostonhimo intohimoina ja kuolemansynteinä vähenevät kivuliaan hitaasti.
Valtavalle Maersk Alabamalle arvokkaine konttilasteineen hyökkäsi sattumuksien saatossa vain neljän
eylilaisen miehen venekunta skiffeineen saattaen
liikkeelle lähes maailmanlaajuisen mahtavan tuki- ja
turvallisuuskoneiston.
Syyskuun lopulla taas tuntematon määrä terroristeja aiheutti synkkää kauhua ja montakymmentä
kuolonuhria hyökkäämällä keskellä kirkasta päivää
varakkaan väestön suosimaan ostoskeskukseen Nairobissa. Varmasti tämänkin terroriteon anatomia on
vielä kaikkine sivujuonteineen selvittämättä, mutta
syyttävät sormet kohdistuvat toistaiseksi neljään turvakameroiden materiaalista paljastuneeseen tekijään ja heidän islamistitaustaansa.
Kuten kehitysministeri Pekka Haavisto vastikään totesi
Kehitys-lehden haastattelussa kuilun reunalla olevat,
konflikteista ja kriiseistä kärsivät tai niistä toipuvat
hauraat valtiot aiheuttavat epäjärjestystä myös lähiympäristössään. Haavisto on vuosien varrella seurannut erityisesti Sudanien ja Somalian kärsimystietä ja
lienee oikeassa todetessaan, että tällaisiin tilanteisiin
pitäisi pystyä puuttumaan nykyistä varhemmin.
On korkea aika lukea paremmin historiaa, tapahtumia ja mediaa ja tuoda yhteen viisautta ja harkintavaltaa. Viime kädessä on meidän kaikkien asia,
annammeko rosvojen määräillä – maalla, merellä ja
ilmassa.
Maija Kajava
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Suomesta somaliin

Suomi-Somalia seura ry

Kotimaisten kielten keskuksessa (KOTUS) käynnistyi
syyskuussa 2012 hanke, jonka tuloksena julkaistaan
tietoverkossa kaikille avoin laaja suomi-somali sanakirja. Sanakirja perustuu yli 30000 hakusanan laajuiseen ajankohtaiseen suomen perussanastoon, johon
on koottu sekä tavallisinta jokapäiväistä sanastoa
että mm. sosiaali- ja terveysalan, opetusalan, oikeustieteen ja tietotekniikan keskeistä termistöä. Käännös- ja toimitustyöstä vastaavat somalin kielen asiantuntijoina Abdi Musse ja Liban Ali Hersi.

Vuonna 1986 perustettu kansalaisjärjestö
KEPA ry:n ja Kultti ry:n jäsen
Puheenjohtaja Yusuf M. Mubarak
Varapuheenjohtaja Eeva-Liisa Bahnaan
Sihteeri Tuula Joronen
Tiedotus- ja kulttuuritoimintaa
- Somalia tiedotuslehti 1987-1994
- KOOR 1995- Videoelokuvia ja valokuvanäyttelyjä
- Somalinkielen opas ja sanasto, 1992
- Suomi-somali-suomi taskusanasto, 2009/2010
Kehitysyhteistyötä Somaliassa
- Neuvolatoiminnan tukeminen 2003-2011
- Tuberkuloosin hoito ja koulutus 2000-2007
- Terveyskeskustoiminnan tukeminen 2011Yhteystiedot
- PL 1011, 00101 Helsinki
- suomi-somalia.seura@suomi24.fi
- keräys- ja jäsenmaksutili Danske Bank

Suomi-somali sanakirjan työstäminen merkitsee
Kotukselle uutta avausta sanakirjatyössä. Siitä tulee
ensimmäinen maahanmuuttajakielten sanakirjojen
sarjaan. Tarkoitus on kahtalainen – toisaalta on tarvetta tukea kotoutumista suomen kielen oppimisessa
ja toisaalta edistää oman äidinkielen säilymistä.
Abdi Musse ja Liban Ali Hersi ovat tekemässä pioneerityötä, sillä aikaisemmin Suomessa ei ole koottu
laajaa somalinkielistä käsitteistöä eikä uudissanastoa, joiden osalta päivittämisen tarve on suuri. Somalin kielen kirjoitusasusta sovittiin laajan valmistelutyön
tuloksena vasta vuonna 1972, mutta monikielistä
lähdeaineistoa on runsaasti olemassa. Somalin kieli
kuuluu afroaasialaisten kielten kuusilaiseen ryhmään
ja sitä puhutaan valtakielenä Somaliassa ja Djiboutissa sekä vähemmistökielenä Etiopiassa ja Keniassa.
Toimittajat toteavat sanakirjatyön mielenkiintoi-sella
tavalla haastavaksi. Vaikka somali on heidän äidinkielensä, on työssä mahdollisuus kartuttaa omaa
osaamistaan ja oppia paljon uutta. Toisaalta on kulttuuriin, elinympäristöön ja luontoon liittyviä eroavuuksia ja erilaisia tulkintoja, toisaalta nykyaikaan ja globaaliin maailmaan liittyvää uutta käsitteistöä ja uusia
käyttötapoja syntyy päivittäin.
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AROOSKA – SOMALIHÄÄT
Näyttely Helinä Rautavaaren museossa Espoossa
3.10.2013 – 9.3.2014
Iloinen juhla on uuden elämän alku. Somaliassa
avioliittojen myötä on perinteisesti syntynyt myös
arvokkaita siteitä klaanien välille. Häihin tullaan
hyvissä aikeissa ja hääpari sinetöi sukujen yhteisen tulevaisuuden. Sukulaiset ovat tiiviisti mukana
häiden järjestelyissä. He osallistuvat puolison valintaan, nauttivat juhla-aterioita, tanssivat, laulavat,
lausuvat runoja, antavat lahjoja ja tukevat monin
tavoin nuorta paria.
Näyttelyn aineiston ovat tuottaneet pääkaupunkiseudulla asuvat somalitaustaiset suomalaiset.
Näyttelyn yhteydessä järjestetään monipuolista
ohjelmaa sekä suurelle yleisölle että koululaisille.
helinamuseo.fi/exhibitions/arooska-somalihaat/
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Oi, onnellinen, joka herättää / niitä voimia hyviä voisi!
Oi, ihmiset toistanne ymmärtäkää / niin ette niin kovat oisi!
Miks emme me kaikki yhtyä vois? / Ja yksi jos murtuis, muut tukena ois.
Oi, ihmiset toistanne suvaitkaa! / Niin suuri, suuri on maa.
Tääll’ on toki tilaa kaikillen. / On ketoja auran kääntää,
on lehtoja laulella neitojen / ja saloja sulhojen vääntää.
Kas, lempi se maailman levittää. / Oi, ihmiset toistanne lempikää
ja kohti taivasta tavoittakaa! / Niin pieni, pieni on maa.
Niin pienet, pienet on piirit maan / mut taivas on suuri ja laaja
ja taivas on kuultava korkeuttaan / ja taivas on tähtinen, taaja.
Yks vaan on taivas, yks Jumala vaan /on jokaisella se sielussaan,
ja taivas on rauha täytetyn työn. / Se estävi aavehet yön.
Ote Eino Leinon runosta Hymyilevä Apollo
Vuodenvaihteen radioperinne jo vuodesta 1948

28 KOOR 2-2013

