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Britannian ja Italian Somalimaat yhdistyvät itsenäiseksi Somalian tasavallaksi
Rajakiistoja Kenian ja Etiopian kanssa
Vallankaappaus, Mohamed Siad Barre nousee presidentiksi
Somaliasta sosialistinen tasavalta, laaja kansallistamisohjelma
Somalia liittyy Arabiliittoon, kuivuuskausia seuraa laajamittainen nälänhätä
Somalia valtaa Ogadenin alueen Etiopiassa, vähitellen somalijoukot ajetaan Etiopiasta Kuuban ja Neuvostoliiton tuella
Barren hallintoa vastustava monimuotoinen oppositio alkaa voimistua
Rauhanneuvottelut Etiopian kanssa, sisällissota alkaa pohjoisesta
Sisällissota ylettyy Mogadishuun, ulkomaiset kehitysyhteistyöhankkeet ja niiden työntekijät evakuoidaan,
pakolaisvirrat suuntautuvat naapurimaihin ja kauemmas
Opposition klaanit ’sotapäälliköidensä’ johdolla ottavat vallan Barrelta, joka  lähtee maanpakoon; pohjoinen
Somalimaa julistautuu itsenäiseksi
Sisällissodan ja kuivuuden aiheuttama nälänhätä suuressa osassa maata, YK:n lähinnä yhdysvaltalaisista
kootut joukot aloittivat operaation hätäavun toimittamiseksi
YK:n rauhanturvaajat poistuvat maasta epäonnistuttuaan tehtävissään. Somalia jää vaille keskushallintoa.
Puntinmaan alue koillisessa Somaliassa julistautuu autonomiseksi
Djibouti isännöi klaanijohtajien kokousta Artassa ja muodostettiin hallitus. Presidentiksi valittiin Abdulkassim
Salat Hassan.
Etiopian tukemat kapinalliset sotapäälliköt aikoivat muodostaa uuden hallituksen vastalauseeksi Artassa muodostetulle hallitukselle.
Sotapäälliköt ja väliaikainen hallitus solmivat aselevon ja aloitetaan uudet rauhanneuvottelut.
Helmikuussa rauhanneuvottelut ajautuvat kriisiin. Uudet neuvottelut käynnistetään Keniassa ja heinäkussa
somalijohtajat sopivat liittohallituksen ja parlamentin perustamisesta; Somalimaassa Dahir Riyale Kahin voittaa niukasti presidentinvaaleissa.
Läpimurto rauhanneuvotteluissa: sotapäälliköt, klaanijohtajat ja poliitikot sopivat väliaikaisesta perustuslaista
(charter) ja parlamentin kokoonpanosta. Parlamentti nimetään ja se valitsee presidentiksi Abdullahi Yusufin.
Parliamentti hyväksyy presidentin nimittämän pääministerin Ali Gedin kokoaman hallituksen.
Presidentti, hallitus ja parlamentti kotiutetaan Nairobista. Keskushallinto sijoittuu Jowhariin. Somalimaassa
valitaan yleisillä ja yhtäläisillä vaaleilla 82-jäseninen parlamentti.
Parlamentti kokoontuu ensimmäiseen Somalian istuntoonsa Baidoaan, minne myös hallitus siirtyy. Kuivuuskausi aiheuttaa uusia pakolaisvirtoja.
Levottomuudet ja aseidenkalistelu jatkuvat eri puolilla etelä-Somaliaa kunnes shariatuomioistuinten liiton
(Union of Islamic Courts, ’islamistien’) joukot valtaavat alaa Mogadishussa ja muualla etelä-Somaliassa. Kesäkuusta alkaen tilanne rauhoittuu monin paikoin, mm. Mogadishun lentokenttä ja satama avaavat uudelleen
kansainväliset yhteydet. Samaan aikaan naapurimaiden kansainvälinen väliintulo alkaa näyttää entistä ilmeisemmältä.
Syyskuussa Sudanin johdolla aloitetaan rauhaa ja jälleenrakentamista koskevat sovittelut väliaikaisen hallinnon ja islamistien kesken.
Marraskuussa rankkasateita seuranneet tulvat aiheuttavat laajaa tuhoa jokivarsilla Keniassa ja Somaliassa.
Joulukuun alkupuolella YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyy päätöksen lähettää Somaliaan 8 000 rauhanturvaajaa. Joulukuun lopulla väliaikaisen hallinnon joukot Etiopian maa- ja ilmavoimien tukemana valtaavat
Mogadishun ja UIC:n joukot hajoavat.
Tammikuussa sotatoimet jatkuvat laimentuneina, mutta hallitus julistaa maahan poikkeustilan. Maan sisäinen
pakolaisuus lisääntyy ja Kenia sulkee rajansa. Avustusjärjestöjen toimintaedellytykset heikkenevät.
Helmikuussa YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyy Afrikan Unionin kuuden kuukauden, 8000 miehen vahvuisen
rauhanturvaoperaation Somaliassa.
Maaliskuun alussa AU:n ensimmäiset, ugandalaiset AMISOM-joukot  saapuvat Mogadishuun keskelle kapinallisten sekä hallituksen ja sitä tukevien Etiopian joukkojen kiivaita taisteluja. Avustusjärjestöt varoittavat ruokaturvan heikentymisestä. Maaliskuun lopulta alkaen kapinallisten ja hallituksen välille syntyy taisteluja, joissa
etiopialaisten aseylivoima aiheuttaa paljon hävitystä Mogadishussa ja ehkä tuhansia ihmisuhreja.
Huhtikuun aikana lähes puoli miljoonaa asukasta siirtyy turvaan kaupungin ulkopuolelle ja syntyy vaikea
humanitaarinen kriisi, johon avunantajat pyrkivät vastaamaan. Kansainvälinen yhteisö odottaa hallituksen
suostuvan rauhanneuvotteluihin myös maltillisten islamistien kanssa.
Toukokuussa hallitus nimittää sotapäälliköitä vastuutehtäviin. Epävakaus jatkuu ja viisi ugandalaista rauhanturvaajaa kuolee pommin räjähtäessä Mogadishussa. Myös pääministerin autosaattuetta vastaan hyökätään.
Ruoka-avun perilletoimittaminen vaikeutuu kun merialueilla tapahtuu uusia aluskaappauksia. YK:n humanitaaristen asioiden alipääsihteeri John Holmes vierailee pääkaupungissa ja arvioi eri osapuolten syyllistyneen vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin. EU vetoaa edelleen laajapohjaisten rauhanneuvottelujen puolesta, Yhdysvallat
                    
vastustaa UIC:n osallistumista prosessiin.
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AFRIKASSA ON TOIVOA
MUTTA LIIAN VÄHÄN

Istun kirjoittamassa tätä pääkirjoitusta
Porin merellisessä Reposaaressa. Ajatukseni vaeltavat päiväntasaajalle toiseen
merenrantakaupunkiin Mogadishuun,
missä asuin 1980-luvulla useita vuosia.
Sitä Mogadishua, jonka minä tunsin, ei
enää ole. On suorastaanvaikeaa kuvitella
millaiseksi kaunis kaupunki on muuttunut.
Välillä näemme uutisvälähdyksiä, joissa
näytetään kaupunkia kohdannutta tuhoa.

mandaattia poliittiseen ratkaisuun ja klaanien jakamasta Mogadishusta oli tullut
kahden sotapäällikön taisteluareena.
YK vetäytyi 1995 ja vähitellen Mogadishu jakautui neljän klaanin hallintaan
selkeine rajoineen. Katusulkuja rakennettiin ja kulkulupia sai ainoastaan rahalla.
Tällöin entistä useammat lähtivät Adenin
lahden yli Yemeniin pakolaisina. YK:n
herättämä rauhan toive oli kariutunut.

En tiedä, onko Hamar Weyne, vanha
Mogadishu, kapeine tunnelmallisine
katuineen enää olemassa. Italialaisen
siirtomaa-ajan rakennusten tiedän olevan
raunioina, samoin monien ministeröiden,
sairaaloiden ja klinikoiden, joilla aikanaan työskentelin. Uutta aikaa kuulemma
edustavat monet etiopialaisten sotilasleirit
parakkeineen eri puolilla pääkaupunkia.
Jotain on varmasti jäljellä - se tietotaito,
jota hankittiin yhdessä tuberkuloosin hoitotyössä. Vielä löytyy somalialaisia hoitajia
ja lääkäreitä, jotka jaksavat paneutua
pitkäaikaisen hoidon vaativan tuberkuloosin hoitoon jopa Suomesta käsin.

Miettiessään tulevaisuuden näkymiä
Ahmed haluaa analysoida nykyisyyttä.
Ensinnäkin Somalian tilanteeseen on nyt
puututtu ulkovaltioiden toimesta, mitä ei
tapahtunut kymmenen edellisen vuoden
aikana. Muitakin uusia tekijöitä, joita hän
ei halua eritellä, on ilmaantunut. Aikaisemmin klaanien vanhimmat ratkaisivat
ongelmat. Nyt Ahmed Ibrahim tuntee,
että ongelmien ratkaisu Somalien itsensä
saavuttamattomissa. Lisäksi ihmiset käyvät
toivottomiksi ja itsemurhapommitusten
kaltaiset teot yleistyvät. Monet oppilaitokset ovat sulkeneet ovensa ja lasten ja nuorison koulutusmahdollisuudet hupenevat
olemattomiin.
Ahmedin pelkääkin, että Somalian tulevaisuus vielä pitkään näyttää synkältä.

Välillä toivo paremmasta huomisesta
tuntuu hupenevan. Somaliassa on vallinnut sekasorron aikakausi jo yli 16 vuotta
alkaen 1988 puhjenneesta sisällissodasta.
Mogadishun SOS-lapsikylän johtaja
Ahmed Ibrahimia jakaa diktaattorin karkotuksen jälkeisen ajan kolmeen jaksoon.
Aika 1991-1995 oli täynnä hiljaista
toivoa, vaikka ihmiset pakenivatkin. Hallituksia heitettiin yli laidan, mutta aina
toinen tuli tilalle.
Kuivuuskauden jälkeisinä vaikeina
aikoina, joulukuussa 1992, Yhdysvaltojen
johdolla käynnistettiin operaatio Toivon
palauttaminen – Restore Hope. Ttarkoituksena oli ruokkia yli miljoona nälkää näkevää. Operaatio päättyi ruokatoimitusten
sieppaamisiin ja paikallisten sotapäälliköiden hallintaan, lopulta kansainväliseen
selkkaukseen. Ahmed arvioi operaation
epäonnistuneen ennen kaikkea siksi, että
YK:lla ei ollut todellista suunnitelmaa eikä

Maailman tärkein päätös
YK:n vuosituhat tavoitteissa maailman
maat ovat sitoutuneet luomaan edellytykset
hyvinvoinnille ja kehitykselle kaikkialla
ja yhteisvoimin. Äärimmäisen köyhyyden
puolittaminen, peruskoulutuksen takaaminen kaikille ja äitien terveydentilan
parantaminen on maailman tärkeimpiä
päätöksiä. Totta, ja tämän kehityksen
toteutuminen on sen seuraukset, ovat
se ihme jonka vuoksi tulevaisuuteen voi
katsoa toiveikkaasti.
Olemme yhteisvastuullisia
Edesmennyttä presidentti J.F.Kennedyä
lainaten: ”Mikään ihmiskuntaa kohtaavista
ongelmista ei ole ihmisten ylipääsemättömissä. Ihmisjärki ja inhimillinen päättäväi-

syys ovat ennenkin kyenneet ratkaisemaan
ratkaisemattomilta näyttäneitä tilanteita ja
näin voi tapahtua yhä uudestaan. … Tarttukaamme unelmien asemesta käytännöllisempään, saavutettavissamme olevaan
näkemykseen rauhasta. Unohtakaamme
ajatus ihmiskunnan äkillisestä kääntymyksestä ja keskittykäämme tavoittelemaan
rauhaa vähittäisten, ihmisten yhteisöllisyyttä koskevien muutosten, yhteiseksi
parhaaksi sovittujen päämäärien ja konkreettisten toimien kautta. Kestävän rauhan
voi tuoda vain monien kansakuntien ja
monien toimien kärsivällinen yhteensovittaminen. Rauha ei ole staattista vaan
dynaamista, jokaisen sukupolven on sitä
uudistettava. Rauha ei ole tila vaan se on
prosessi, tapa ratkaista ongelmia.”
Pauliina Arolan artikkelissa, Afrikalla
on toivoa, hän mainitsee että afrikkalaiset
ovat kehittäneet edellytyksiään kerätä
tietoa konfliktien eskaloitumisesta, sovittelutaitojaan, sotilaallisen kriisinhallinnan
kapasiteettiaan ja jälleenrakennuskykyään. Konfliktien ratkaisuun ja rauhanrakennustyöhön on nyt enemmän välineitä
kuin aiemmin.
Useassa tämän lehden artikkelissa
korostuu yhteistyö, yhteisvastuu, pienien
asioiden tekeminen yhdessä ja toiveikkuus. Lehtemme on jo 20-vuotiaan SuomiSomalia seuran julkaisu, joka haluaa
tuoda esiin erilaisia näkemyksiä, erilaisia
ajatuksia ja näin samalla rakentaa myös
Somaliaa ja Afrikan sarvea koskevaa institutionaalista muistia.
Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä
kehotan kaikkia teitä hyvät lukijamme
tutustumaan Jari Sarasvuon artikkeliin,
jossa tulee uusia näkökulmia ja perusteluja
kehitystyölle ja maailman hädänalaisten
tukemiselle.
Inari Virmakoski
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Kehitysyhteistyövarojen
kasvulle tarvitaan tavoiteaikataulu

Kehitystyö lievittää kahta kauhua,
kärsimystä ja ikävystymistä

”Ministerinä pyrin siihen, että Suomi saavuttaa kehitysyhteistyössään 0,7 prosentin
bruttokansantulo-osuuden mahdollisimman nopeasti. Hallituksen pitäisi myös
asettaa aikataulu tavoitteen saavuttamiseksi”, sanoi 10. toukokuuta toimittajia
tavannut ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen.

Miksi pitäisi auttaa enemmän kehitysmaan hädänalaisia, kun Suomessakin on monenlaista hätää?

Väyrysen mukaan kehitysyhteistyömäärärahat kasvavat tällä hallituskaudella
vähintään noin 370 miljoonalla eurolla. Tällä
kasvulla saavutetaan joka tapauksessa 0,5
prosentin bruttokansantulo-osuus hallituskauden loppuun mennessä. Näin luodaan
myös edellytykset saavuttaa 0,7 prosentin
tavoite vuoteen 2015 mennessä.
Ei suuria muutoksia kehityspoliittiseen ohjelmaan
Väyrysen mukaan tekeillä oleva uusi
kehityspoliittinen ohjelma valmistuu syksyllä. Siihen ei ole tulossa suuria mullistuksia nykyiseen verrattuna, mutta uusia
painotuksia ohjelmassa ovat ympäristö ja
kehitys, kriisien ennalta ehkäisy ja rauhan
rakentaminen. Samalla harkitaan, mille alueille voimavaroja suunnataan, jotta toiminta
olisi mahdollisimman tehokasta.
”Kehityspolitiikka on paljon muutakin
kuin kehitysyhteistyötä, mutta kehitysyhteistyö on tärkeä väline kehityspolitiikan
toteuttamisessa”, Väyrynen sanoi. Juuri
YK:n kestävän kehityksen toimikunnan
istunnosta palannut Väyrynen kertoi olevansa itse erityisen kiinnostunut ympäristö- ja kehityskysymyksistä. Hänestä
toimikunnan tulevassa työssä tulisi painottaa kehityksen vaikutusta luonnonvaroihin
ja ympäristöön.
”Maaseudun kehittämisellä ja sillä,
millaista maatalouspolitiikkaa harjoitetaan
on kestävän kehityksen kannalta suuri merkitys. Megakaupunkien kasvu eri puolilla
maailmaa on ekologisesti epäterve ilmiö, ja
slummit ovat kelvottomia asuinympäristöjä.
Niissä ruoka, vesi ja energia tulevat kaukaa
ja jätehuolto-ongelmat ovat valtavia. Jos
elinolot maaseudulla ovat huonot kaupungistuminen ja slummien väkimäärä jatkaa
kasvuaan. Tätä kehitystä voitaisiin tasapainottaa hyvällä maaseutu- ja aluepolitiikalla”, ministeri Väyrynen totesi.
Uutiset, formin.fi 10.5.2007
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Olen viime aikoina törmännyt Suomen ja maailman köyhät vastakkain asettelevaan
kysymykseen. Kun vetoomustamme kehitysavun lisäämisestä käsiteltiin televisiossa,
sain vastaajani täyteen kauhukertomuksia siitä, miten Suomessa makuutetaan tehoosastopotilaita sairaalan käytävillä ja miten Kauniaisissa riehuu täiepidemia.
Kaikki hätä on totta ja ansaitsee asianmukaista huomiota. Suomessa riittää remontoitavaa perusturvan turvaamiseksi, mutta se ei saisi estää meitä ajattelemasta laaja-alaisesti ja kauaskantoisesti. Suomessa on leipäjonoja, mutta ihan eri tarkoitusta varten
kuin siellä, missä jaetaan ruokaa hätäapuna. Suomessa on kasvava syrjäytymisriski,
mutta se ei johdu mahdollisuuksien vaan toivon puutteesta. Tietenkin myös suomalainen kärsimys velvoittaa muutokseen.
Silti olen rohjennut jakaa voimiani myös toisaalle.
Kehitysapua on perusteltu syyllisyydellä, hyötysyillä ja humanitäärisin perustein.
Valkoisen miehen syyllisyys –argumentti on minusta irrelevantti, hyödyllä perustelu halpamaista ja inhimilliset syyt itsestään selvyyksiä. Minua kiinnostavat ihmiskuntatason
universaalit syyt, meidän lastenlastemme vanhuusajan maapallo.
Käynnissä oleva kolmas maailmansota, ikävin uskonsota moneen maailmanaikaan, on
osaltaan kytköksissä köyhyyteen. Köyhyyden lietsoma toivottomuuden tunne toimii
terrorismin kasvualustana siinä missä malaria tarvitsee märkiä mantuja. Hätäänsä ja
häpeäänsä kyllästynyt tarvitsee turhaumalleen kohteen. Pelkkä aineellinen puute ei
perustele terrorismia, mutta tuki terrorismille on helpoimmin hankittavissa osattomien
keskuudesta.
Kun ihmisellä on jotain menetettävää ja hänellä on todellinen toivo elämän jatkuvasta
paranemisesta, tarve tuhota oma ja sivullisten elämä vähenee kummasti. Uskon että
kokemus ympäröivän yhteiskunnan laillisuudesta ja olosuhteiden parantumisen toivo
ovat ensiaskeleita siihen, että luovutaan tuhon jumalien palvonnasta.
Syntyvyyden hillitseminen, ihmisyyttä tuhoavan kulttuuriperimän (myötäjäiset, kunniamurhat, sairauksia lievittävä taikausko) juuriminen, tuottavan työn lisääminen, lain
voiman vahvistaminen, koulutus ja muut edistyksen muodot merkitsevät toivoa kaikille
maapallon asukkaille.
John Donnen legendaarisessa runossa No Man Is an Island kuvataan, missä ikinä
manner sortuu mereen, kaikkien saarten veden pinta nousee. Ei ole eristettyä hätää,
joka jättäisi hyväosaisen rauhaan. Jokaisen hätä pienentää myös niitä, joita hätä ei
suoraan koetellut, koska kaikki ovat toisiin kytköksissä, jos katsovat kuuluvansa ihmiskuntaan.
Kehitysapu on väärä sana. Apu ei auta. Apu lievittää. Kehitysyhteistyökin on väärä
sana. Yhteistyö ei läheskään aina vahvista. Oikea sana on kehitystyö, paino sanalla työ.
Schopenhauer väitti, että ihmiskunta on tuomittu horjumaan ikuisesti kahden äärimmäisyyden välillä, kärsimyksen ja ikävystymisen. Työ, erityisesti kehitystyö, lievittää
molempia kauhuja.
Jari Sarasvuo
hallituksen pj, Trainers’ House
www.kua.fi / Taloussanomat 10.5.2007

Mogadishu - yesterday, today and tomorrow
Ahmed Ibrahim, director of SOS Children’s Villages Somalia, was brought
up in Mogadishu. He remembers the
happy days of his childhood, analyses
the current situation and forecasts a bleak
future, at least in the short term.
“I remember I used to go to the
cinema and stay there till midnight
and after that walk home” said Ahmed
Ibrahim, director of SOS Children’s Villages Somalia. “At the time of Ramadan
people spent the whole night out, some
going to the mosque, some to entertainment areas, like cinemas, until late night,
because after that we used to eat the last
meal, and people were moving everywhere, like it was daytime.”
It’s hard to believe that Ahmed
Ibrahim is talking about Mogadishu,
capital city of Somalia, once a beautiful
place of coastal Arabic architecture with
a sublime quality of light. Looking at
Mogadishu today, ransacked, ruined and
war-ravaged, it takes a leap of faith to
believe that Ahmed is talking about the
same place.
As Ahmed remembers his childhood
in Mogadishu his face looks sad. He
recalls how peaceful it used to be “even
compared to Nairobi today - Mogadishu
was more peaceful than that. Shops used
to be open until 11 at night and people
were moving around meeting each other,
greeting each other. Mogadishu was a
peaceful place.”
Always hopeful
Then came the war in 1991. Ahmed
divides the 16 years between 1991 and
today into two distinct phases. The first
phase was 1991 until 1995, when despite
the fact that some people left and some
people stayed, everybody had hope.
“Even though the government had been
overthrown”, explained Ahmed, “another
government came and all the time hope
was building up, slowly by slowly”.
When that government ended the UN

intervened and, continued Ahmed,
people still had hope that the UN would
establish another government in Somalia
that would look after the infrastructure
and the Somali people.
Attempting to restore hope
The UN established Operation Restore
Hope (supported by the United States),
a programme designed to feed the over
one million starving people, a situation
exacerbated by the hijacking of food
donations by local warlords. However, in
Ahmed’s opinion, the UN had no plan,
nor mandate, for a political solution
and compounded by clannism (areas of
Mogadishu were in the control of two
specific clans) the situation continued to
deteriorate.
In 1995 the UN withdrew and
the number of warlords in Mogadishu
increased so that the city was divided
into four distinct areas each controlled
by a warlord. Road blocks were set up all
over the city and access was granted only
through payment. At this point, Ahmed
said, many more people started to leave
the country often as refugees to Yemen,
across the Gulf of Aden. They did this,
he explained, because they had now lost
all the hope that the UN had, ironically,
set out to restore.
SOS Children’s Villages sets an
example
How did Ahmed survive during this time
and why did he stay? “Okay, it was really
difficult but being with SOS Children’s
Villages before the war, and after the
war, and seeing that SOS Children’s
Villages was doing something for the
people in the most difficult time, I really
convinced myself to stay and do my best
for my people. This is something I have
learnt from SOS Children’s Villages,
because when you have expatriates, like
the Italian Sisters (three nuns lived in the
village doing humanitarian work) and the

regional director, Willy Huber, staying,
that convinced me to stay, too. It really
came from my heart.”
Ahmed Ibrahim came out of Mogadishu two years ago and now heads the
Somalia project from Nairobi, although
he goes back frequently. “But I don’t
want to stay in Nairobi for ever” he
said. “I’m almost in Mogadishu anyway,
because I am so much in touch with
them. My feeling is to still be there and
to support them through the most difficult times like now.”
During the latest fighting when the
SOS children and mothers were moved
from the village, Ahmed was in touch
with a network of people, so that no-one
felt alone, even though children, mothers
and co-workers were spread throughout
the city. “Although we were all in different places”, he said, “we were still working together”.
A dark future
So what are Ahmed’s thoughts about the
future? Does he have any hope left?
To talk about the future Ahmed had to
analyse the present. First, he said, today
there is foreign interference, something
Somalia has not seen for at least ten
years, and which has other interests;
then, he continued, there are other new
factions that were not around previously.
In the past clan elders used to solve
problems, but the solutions to today’s
problems, he feels, are beyond the reach
of Somalis. Third, he said, people are
getting desperate and new tactics, such
as suicide bombings, are emerging;
and finally, and perhaps most devastating, in the latest fighting many tertiary
educational establishments have been
destroyed so that the young people of
Mogadishu have no place to study, leaving them without education.
Ahmed’s verdict? “It seems that the
future of Somalia is getting darker and
longer”, he concluded. “There is still so
much work for SOS Children’s Villages
to do.”
04 May 2007   Hilary Atkins for SOS-Kinderdorf
International
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Tarja Halonen

HUMANITAARISEN AVUNKIN TULEE OLLA
IHMISOIKEUSPERUSTAISTA
Punaisen Ristin syntysanat lähtivät
jokaisen ihmisen arvokkuudesta, jota oli
suojeltava hänen poliittisista, kulttuurista
tai etnisistä ominaisuuksista riippumatta. Punaisen Ristin kunnioittaminen
sotatilanteissa ja muissa konflikteissa
oli omalla tavallaan tärkeä askel kansainväliseen ihmisoikeuspolitiikkaan. On
surullista nähdä, että eräissä suhteissa
olemme taantuneet viimeisten parin vuosikymmenen aikana taas tästä perusajatuksesta. Syyt tähän ovat moninaiset.
Kriiseistä ihmisten mielissä on tullut
arkipäivää. Kansainvälinen tiedonvälitys
tuo olohuoneisiimme kaukaisimmatkin
tapahtumat lähes reaaliajassa. Aluksi se
herättää meidät ja saattaa myös herättää
meissä halun auttaa. Toistuessaan nämä
tapahtumat turruttavat monen mielen.
Tämä on erityisen haastavaa avustusjärjestöille, koska nopeutuneenkin avun
toimittaminen on paljon tätä hitaampi
prosessi.
Myös kriisien määrä ja luonne on
muuttunut. Yhä useammat ihmiset joutuvat kärsimään humanitaarisista kriiseistä.
Vaikka väkivaltaisten konfliktien määrä
maailmassa on laskenut, niistä on tullut
entistä monimutkaisempia ja moniulotteisempia ja ne kohdistuvat ratkaisevasti
enemmän siviilihenkilöihin.
Suurin osa konflikteista on valtioiden
sisäisiä. Taistelevia osapuolia voi olla
useita. Valtioiden sisäisissä konflikteissa
siviiliväestöstä tulee usein sotatoimien
pääasiallinen kohde. Tarkoituksena onkin
levittää heihin pelkoa ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, kuten raiskauksia,
käytetään yhä enemmän systemaattisen
sodankäynnin keinona. Myös lapsisotilaiden käyttö konflikteissa on yleistynyt.
Luonnonkatastrofeista kärsii vuosittain noin 250 miljoonaa ihmistä. Nimitys
luonnonkatastrofi on tietysti vain osa
totuutta. Ilmastonmuutos, kaupungistuminen, metsävarojen kestämätön käyttö
ja maailman väestömäärän kasvu sekä
muu ihmisen toiminta ovat lisänneet tätä
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alttiutta. Syntyy noidankehä: Köyhyys ja
ympäristöongelmat lisäävät katastrofialttiutta ja konfliktien syntyä. Ne vuorostaan
hidastavat ja estävät kestävää kehitystä.
Tulevaisuuden uhkakuvana on edelleen, että globaalissa ilmastomuutoksessa maailman kaikkein köyhimmät
alueet tulevat kärsimään eniten tulvista,
rajuista myrskyistä ja kuivuudesta.
Ongelmia lisäävät myös pandemiat ja
tarttuvat taudit. HIV/AIDS –pandemian
vuoksi ihmiset erityisesti Saharan eteläisessä Afrikassa ovat entistä haavoittuvampia katastrofien vaikutuksille.
Me emme ole olleet toimettomia.
Valtioiden ja humanitaaristen avustusjärjestöjen antaman avun määrä on yli
kaksinkertaistunut 1990-luvun alusta.
Tästä huolimatta annettu apu ei pysty
vastaamaan kattavasti kasvaneeseen
tarpeeseen. Tämän vuoksi kansainväliset
avunantajat joutuneet arvioimaan uudelleen oman avustustoimintansa periaatteita sen lisäksi että toimintaa pyritään
koko ajan tehostamaan.
Vuonna 2005 Suomen antama humanitaarinen apu evaluoitiin. Suomen tuen
arvioitiin olleen joustavasti keskitettyä
ja tuloksellista nimenomaan siksi, että
maamme on keskittänyt apunsa sekä
YK-järjestöille että muille kyvykkäille järjestöille kuten Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeelle.
Suomen uusi humanitaarisen avun
linjaus on rakennettu tämän evaluaation
pohjalle. Perusajatuksena on humanitaarisen avun ihmisoikeusperusteisuus. Hädänalaisten ihmisten tarpeet
on nähtävä heidän oikeuksinaan, joihin
kansainvälisellä yhteisöllä on velvollisuus vastata. Avustustoiminnan tulee
edistää ihmisoikeussopimuksiin kirjattuja
oikeuksia: oikeutta ruokaan, puhtaaseen
veteen ja riittävään suojaan sekä tuettava
syrjimättömyyttä ja tasa-arvoa. Uudessa
linjauksessa pidetään tärkeänä myös
avustettavien ihmisten omaa osallistumista avustustoiminnan eri vaiheisiin ja

avunantajan vastuuta tekemistään päätöksistä.
Suomen humanitaarisen avun toinen
tärkeä periaate on jatkuvuus: avun tulee
jatkua keskeytyksettä jälleenrakennukseen ja yleiseen kehityspolitiikkaan asti.
Sen tulee siis nivoa yhteen lyhyen ja
pitkän aikavälin avustustoimet. Tämä
edellyttää pitkäjänteistä humanitaarisen avun ja kehitysyhteistyön muotojen
yhteensovittamista, jotta siirtymävaihe
olisi mahdollisimman saumaton.
Ote tasavallan presidentti Tarja Halosen
puheesta Suomen Punaisen Ristin 130-vuotisjuhlaseminaarissa 7.5.2007 www.tpk.fi

Kirkon Ulkomaanapu laajentaa
Somalian hätäapua
Kirkon Ulkomaanapu (KUA) on myöntänyt
600 000 euroa käytettäväksi humanitaariseen
apuun Somaliassa. Avustus on KUAn ulkoasiainministeriöltä saamaa humanitaarisen avun
tukea.
Somalian humanitaarinen kriisi on kiristynyt
viime viikkojen aikana. Yli 350 000 ihmistä on
paennut Mogadishusta pääkaupunkia ympäröiviin maakuntiin. Pieni osa heistä on palannut
koteihinsa tilanteen hieman rauhoituttua, mutta
valtaosa on jäänyt maaseudulle uusien taistelujen pelossa.
”Pakosalla olevat tarvitsevat kiireellisesti
suojaa, ruokaa, puhdasta vettä ja perustarvikkeita”, sanoo humanitaarisen avun suunnittelija
Merja Luukkanen Kirkon Ulkomaanavusta.
Ulkoministeriön Kirkon Ulkomaanavulle
myöntämällä tuella avustetaan kymmentä
tuhatta kodeistaan paennutta somalialaista, joita
varten perustetaan kaksitoista uutta evakkoleiriä Somaliaan Gedon maakuntaan lähelle
Kenian ja Etiopian rajoja.  
”Osa tuesta käytetään kaivojen kaivamiseen
ja käymälöiden rakentamiseen leirialueille. Perheille jaetaan myös kotitaloustarvikkeita sekä
siemeniä, maataloustyökaluja ja kotieläimiä,
jotta he pystyisivät itse jatkossa huolehtimaan
ruokataloudestaan”, Luukkanen kertoo.
Kirkon Ulkomaanapu on käynnistänyt myös
keräyksen Somalian kriisin uhrien auttamiseksi.
www.kua.fi 10.5.2007

KEHITYSTYÖ ON SUURI HAASTE
Kulttuurien museossa avattiin 8 toukokuuta näyttely ’Rajatilassa – kuvia
ja tarinoita Ukrainasta’. Neuvostoliiton
hajotessa Ukraina itsenäistyi ja syntyi
uusi rajapinta, jonka syntyminen ja
läheisyys vaikuttavat paikallisten ihmisten elämään monella tavalla. Rajatilat
ovat tuttuja myös monissa Punaisen
Ristin kansainvälisissä avustustehtävissä toimineelle lääkäri Teuvo Määtälle.
Keskustelimme Teuvon kanssa Kulttuurien museon läheisessä kahvilassa
hänen toiminnastaan ja näkemyksistään
erityisesti Afrikan sarveen ja myös maahanmuuttoon liittyen. Teuvo on vanha
Somalian kävijä ja nähnyt läheltä Somaliasta tulleiden pakolaisten ja muiden
maahanmuuttajien elämää ja olosuhteita Helsingissä toimiessaan vastaavana ambulanssilääkärinä.
Viimeksi Teuvo palasi tammikuun alussa
Keniasta, läheltä Somalian rajaa. Apua
annettiin Suomen, Saksan, Japanin ja
Kenian Punaisten Ristien lääkintäryhmien voimin Tana-joen tulvien uhreille,
joista suurin osa oli etnisiä somaleja.
Somalian samanaikaisten sotatapahtumien takia Kenian ja Somalian välinen
raja suljettiin kokonaan ja Somalian
puolelle syntyi uusia pakolaisleirejä.
Tuhansia siviilejä ja sotilaita kuoli Somalian taisteluissa ja yhä tänään jatkuvissa
aseellisissa selkkauksissa on uusien
sodan uhrien lisäksi syntynyt valtava
sisäinen muuttoliike ja pahimmillaan
arvioidaan koko maassa yli miljoonan
ihmisen olevan avun tarpeessa.
Suomi oli aktiivisesti mukana kehittämässä Somalian terveydenhuoltoa
1980-luvulla. Suomen Punaisen Ristin
asiantuntijoita oli tukemassa Somalian
Punaisen Puolikuun toimintaa jo 1970luvulla ja vuonna 1983 käynnistettiin
yhteistyössä järjestön kanssa ja ulkoministeriön rahoituksella veripalveluhanke.
Sisällissodan alkaessa pohjois-Somaliassa 1988 kapinallisten tavoitteena oli
syöstä vallasta maata pitkään hallinnut
diktaattori Mohamed Siad Barre. Levot-

tomuudet siirtyivät vähitellen etelään ja
vuoden 1990 aikana lähes kaikki ulkomaiset avustusprojektit alkoivat vetäytyä maasta.
Sisällissodan ensivaiheen raskaimmat taistelut käytiin Barren poistuttua
maasta vuoden 1991 alkupuolella.
Veripalveluhankkeen asiantuntijalääkärinä toiminut Teuvo Määttä lähti toukokuussa 1991 arvioimaan yleistilannetta
sekä erityisesti humanitaarisen avun
tarvetta. Laajan raportin lopputulemassa todettiin humanitaarisen avun
tarve suureksi, mutta samalla pidettiin
selvänä, ettei edellytyksiä kehitysyhteistyön välittömälle jatkamiselle ollut nähtävissä. Valitettavasti kaikkien kuluneiden vuosien jälkeen on pakko todeta,
että viimeisimpien tietojen mukaan
tilanne on tällä hetkellä silloistakin hävitystä pahempi.

tulosta, kun vakavia puutteita on niin
peruspalvelurakenteissa kuin koulutusjärjestelmissä ja ennen kaikkea rauhan
puuttuessa. Ihmisten turvallisuuden
tarve kaikkialla on suuri ja palvelut tulee
tuottaa kulttuurisesti ja sosiaalisesti
soveltaen. Uuden tiedon omaksuminen
on prosessi, joka ei tapahdu taikaiskusta – monesti tarvitaan monta ylimääräistä annosta selkokielistä opetusta ja
aikaa muutoksen tapahtua.
Teuvo Määttä on kotoisin pohjoisesta
Suomesta ja kokee taustansa pienessä
kyläyhteisössä edelleen vahvuudeksi ja
eteenpäin kantavaksi voimaksi. Kotoaan kauas juurittujen ihmisten kohtalo
satuttaa sitäkin enemmän kun itse
ymmärtää kykenevänsä yhä uudestaan
palaamaan omille juurilleen.

Kehitysyhteistyö on edelleen suuri
haaste ja taitolaji. Määrärahojen kasvu
ei ole ainoa mittari. Kehitysyhteistyössä
saatettiin aiemmin lähteä liikkeelle
suurin toivein ja tarjoamalla omaa
parasta kokemusta ja toimintamallia
silloinkin, kun se istui huonosti maan
kokonaistilanteeseen. Tuloksia odotetaan liian nopeasti – kehitystä ei voi
kuitenkaan ostaa, vaan sen täytyy
syntyä vähittäisessä yhteisessä prosessissa. Suunnitelmallisuus, pitkäjänteisyys ja kohtuullinen määrä joustavaa
johtamista tuovat tässäkin paremman
tuloksen, ehkä vähän samaan tapaan
kuin suomalainen sananlasku toteaa:
parempi virsta väärää kuin vaaksa
vaaraa.

Kansainvälisellä avustustoiminnalla on
monet kasvot ja sen täytyy aina toimia
yhteistyössä viranomaisten ja paikallisten asukkaiden kanssa. Vahvat ja
voimakkaatkin voivat joutua taipumaan;
Kenian ja Somalian rajamailla YK:n
pakolaisjärjestö ja muut kansainväliset
toimijat eivät ole juurikaan pystyneet
vaikuttamaan kymmenien ja satojen
tuhansien Afrikan sarven pakolaisten
elämään edes ihmissukupolven aikana.
Humanitaarisen toiminnan on ajateltu
alun perin kantavan vain pahimman
avuntarpeen yli. Usein tilanne kuitenkin
mutkistuu ja pitkittyy ja apu voi luoda
riippuvuuttakin. Avustustoiminta on
kokenut monia muutoksia, turvallisuudesta on opittu huolehtimaan entistä
enemmän, myös kurinalaisuutta on
aihetta korostaa. Ehkä suurin tulevaisuuden haaste kuitenkin on humanitaarisen ja kansainvälisen sotilaallisen toiminnan välisen rajan vähittäinen hämärtyminen: poliittisesti tavoitteellista toimintaa saatetaan verhota avustustoiminnan kaapuun ja hämmentää näin
avuntarvitsijoita ja tehdä kaikkien toiminta turvattomammaksi.

Terveydenhuollon yksittäisten sektorien
vahvistaminen ei voi tuottaa toivottua

Keskustelua muistiin merkitsivät
Maija Kajava ja Nur Mohamud

Maailmanlopun edelläkin on kuitenkin
jaksettava katsoa eteenpäin, istutettava
puu, opetettava nälkäisiä kalastamaan,
koulutettava työn jatkajia – tai uudelleenalkajia. Pitkä kokemus erilaisista
tehtävistä ja monenlaisista kulttuureista
on opettanut maailmanmatkaajaa.
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”Rankaisemattomuuden mahdollisuus pienenee ja
pienenee, hitaasti mutta varmasti”

Kansainvälinen rikostuomioistuin
aloittanut työnsä
Kansainvälinen rikostuomioistuin (engl. International
Criminal Court, ICC) on maailman ensimmäinen pysyvä tuomioistuin, joka käsittelee sotarikoksia, kansanmurhia (joukkotuhontaa)
ja rikoksia ihmisyyttä vastaan. Sen toiminta alkoi monen vuoden
kansainvälisen valmistelun jälkeen Haagissa, Hollannissa vuonna
2002. Sen toimivalta ulottuu rikoksiin, jotka on tehty perussäännön tultua voimaan 1.7.2002. Tuomioistuimen perussääntö sallii
toiminnan muuallakin kuin Haagissa.
Tuomioistuimessa on yksi pääsyyttäjä ja 18 tuomaria, yksi heistä
on suomalainen OTT Erkki Kourula, jonka toimiaikaa jatkettiin
yhdeksällä vuodella vuonna 2006. Tuomioistuimen tehtävät ovat
moninaiset ja se työllistää kaikkiaan nelisensataa henkilöä.
ICC toimii läheisessä yhteistyössä YK:n kanssa, mutta riippumattomana siitä. Yli sata maata on allekirjoittanut sopimuksen ICC:
n kanssa, mutta mm. Yhdysvallat, Venäjä, Kiina, Intia ja Japani
ovat jättäytyneet sen ulkopuolelle toistaiseksi.
ICC on itsenäinen kansainvälinen elin, mutta toimii läheisessä
yhteistyössä YK:n kanssa. Se toimii Haagissa, toistaiseksi vielä
tilapäisissä tiloissa. Perustamissääntö sallii toiminnan muuallakin.
Tammikuun lopulla neljä vuotta sitten toimintansa aloittanut
Kansainvälinen rikostuomioistuin pääsi aloittamaan ensimmäisen
oikeudenkäyntinsä. ICC päätti maanantaina, että kongolaista
sotapäällikköä Thomas Lubangaa vastaan on riittävästi
todisteita, jotta oikeudenkäyntiin voidaan ryhtyä. Lubangaa
syytetään lasten värväämisestä sotilaiksi Kongon sisällissodassa
vuosina 2002-2003.
Toukokuussa Sudanin hallitus kieltäytyi luovuttamasta kahta
Darfurin alueen sotarikoksista syytettyä miestä, entistä osavaltion
sisäministeriä Ahmed Harunia ja komentaja Muhammed
Ali Abd al-Rahmania ICC:lle, jonka pitkään jatkunneen
esitutkinnan jälkeen pääsyyttäjä Luis Moreno Ocampo
on ilmoittanut olevan ”perusteltuja syitä uskoa”, että syytetyt
ovat vastuussa murhista, raiskauksista ja kidutuksista sekä
kylien pakkosiirroista. Sudan on ilmoittanut, ettei se tunnusta
kansainvälisen rikostuomioistuimen toimivaltaa eikä siksi luovuta
miehiä, mutta toisaalta se toimii yhä ahtaammassa raossa
kansainvälisen yhteisön lisätessä paineita löytää poliittisia
ratkaisuja yli neljä vuotta jatkuneeseen laajaan, miljoonia
sudanilaisia koskettaneeseen kriisiin. Sotarikoksiin ja muihin
rikoksiin mahdollisesti syyllistyneiden luovuttaminen ICC:n
tutkittavaksi tullee olemaan osa soviteltua kokonaisratkaisua.
Kansainvälisen rikostuomioistuimen työ on vasta alkamassa,
mutta konfliktien, yhä useammin maan sisäisten, ei maiden
välisten, maailmassa riittää haasteita. Erkki Kourulan sanoin
”Rankaisemattomuuden mahdollisuus pienenee ja pienenee,
hitaasti mutta varmasti”.
ICC / Helsingin Sanomat / KOOR
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RAUHAA KOHTI
Ihmisiä parveilee Helsingin Itäkeskuksessa puolueiden vaalitelttojen luona maaliskuisen lauantain keskipäivän auringossa. Vihreiden vaaliteltan luona tapaamme Pekka Haaviston, joka monien maailmanmatkaajavuosiensa jälkeen
tekee vahvaa paluuta kotimaan politiikkaan. Itäkeskuksen
meluisassa kahvilassa käytiin mielenkiintoinen keskustelu,
jossa vuosien ja päivien uutisvirrasta etsittiin uskottavaa
käsikirjoitusta ennen kaikkea Afrikan sarven monien kriisien sävyttämään nykyhetkeen.
Pekka Haavisto toimi yli kymmenvuotisen kansanedustajakautensa päätteeksi Suomen ensimmäisenä ympäristö- ja
kehitysministerinä 1995-1999 ja siirtyi näistä tehtävistä
ensin YK:n ympäristöohjelman UNEPin palvelukseen johtaen mm. konflikteista toipuvien valtioiden ympäristöselvitystyötä ja vuonna 2005 hänet nimitettin Euroopan unionin
edustajaksi Sudanin Darfurin rauhanneuvotteluihin. Viimeiset kaksi vuotta ovat varmasti olleet raskaita ja jopa joskus
vaarantäyteisiä, mutta antaneet myös oivan näkökulman
yhteen nykyajan polttavimmista kriiseistä ja aktiivisimpien
maailmanpolitiikan toimijoiden ykkösketjusta Aasian kasvutalouksien kautta kaukaisimpaan vilttiketjuun länsi-Sudanin
aavikoituvissa maisemissa. Kuka lopulta selättää kenet
samanaikasesti sekä globalisoituvassa että sirpaloituvassa
maailmankylässä vai löydetäänkö lopulta yhteinen juoni,
kas siinäpä kohtalonkysymys monellekin maailmakolkalle.
Ensimmäiseksi keskusteluun nousi Sudanissa tapahtuneita
ihmisoikeusloukkauksia koskeva Kansainvälisen rikostuomioistuimen ICC:n tutkinta. Sudanin hallituksen ainakin
toistaiseksi kieltäytyessä yhteistoiminnasta tämä on yksi
säie lisää kansainväliseen painostukseen vuoden 2005
rauhansopimuksen tulosten vakiinnuttamiseksi ja Darfurin
laajaa aluetta jo neljättä vuotta piinanneen kriisin ratkaisemiseksi.
Sudan öljyvaroineen – ja kriiseineen – on ollut pitkään
Yhdysvaltain kiinnostuksen kohteena, viime aikoina sen on
nähty aktivoituneen myös Afrikan sarven alueella osana
laajentunutta lähi-idän politiikkaansa. Haavisto arvioi.,
että vaikutusvaltaa alueella pyritään lisäämään selvästikin
esimerkiksi Egyptin ja Etiopian kautta, mikä puolestaan
on ollut omiaan nostamaan tunteita Eritreassa, jonka pitkittynyt rajakiista Etiopian kanssa hiertää taustalla alueen
vakautta.
Darfurin tehtävässään Pekka Haavisto on ollut monesti
kuulolla oikeaan aikaan oikeassa paikassa – Khartumissa,
Addis Abebassa, Nairobissa, Asmarassa, Afrikan unionin
huippukokouksissa, myös Brysselissä ja välillä Helsingissä-

kin. Hän oli paikalla kun Khartumissa käytiin viime syksynä
myöhemmin keskeytyneitä rauhanneuvotteluja Somalian
väliaikaisen hallituksen ja nk. islamistien kesken tai Gambiassa Afrikan unionin huippukokouksessa, jonka kunniavieraita olivat, yllätys yllätys, Iranin ja Venezuelan päämiehet
ja merkittävin maa joukosta poissa oli Yhdysvallat!
Keskustelun aikana palaamme usein Somalian ajankohtaisiin kysymyksiin. Haavisto kertoi monissa tapaamisissa
alueella otetun esille UIC:n vallassaoloaikana syntyneen
yhteisen normiston ja yhteiskuntajärjestyksen, jota monet
luhistuneesta keskushallinnosta kauan kärsineet ja sotapäälliköiden keskinäisten selkkausten varjossa eläneet
pitivät rauhan takeena. Haavisto kuitenkin etsi vertailukohtaa Afganistanin talebaneista, jotka koettiin aikanaan
integraatioliikkeeksi, ja arvioi, että pitemmällä aikavälillä
globaalia kehitystä ja modernisaatiota ajatellen shariaan
perustuvan hallinto ei olisi ollut elinkelpoista ja kestävää..
Uusi lähtötilanne
Etiopian ja Yhdysvaltain aseellisen väliintulon myötä
Somaliassa ollaan kokonaan uudessa lähtötilanteessa ja
Haavisto arvioi, että lopulta väestön kannalta ratkaisevaa
on peruspalveluiden ja turvallisuuden palauttaminen - ideologiset kysymykset jäävät vääjäämättä taustalle.
YK:n turvallisuusneuvoston päätöksen mukaisesti Afrikan
unioni on tuomassa alueille rauhanturvaajia ja operaatiota
suunnitellaan uudella konseptilla kevyemmin, ilman pysyviä rakenteita toimivaksi. Haavisto suhtautuu ajatukseen
epäillen, sillä Darfurissa on nimenomaan koettu vastaava
suunnittelemattomuus ongelmaksi ja toisaalta on vaikea
ennustaa puolueettomuuden toteutumista lähinaapureiden
ollessa ratkaisussa mukana.. Vastaavasti Afrikan unionin
rauhaturvakapasiteettia uuden operaation täysimittaiseen
käynnistämiseen oli syytä epäillä jo siitäkin syystä, että
tilanne Sudanissa ei ratkaisevasti ole muuttunut ja yhteisoperaatio YK:n kanssa tulee olemaan täynnä haasteita.
Sudanin osalta Haavisto uskoo kansainvälistä rauhanturvaa tarvittavan ehkä vielä viiden-kymmenen vuoden ajan,
sillä hajonneen siviiliyhteiskunnan uudelleen rakentaminen
heimoperusteisen yhteiskunnan ja vanhempien ikäpolvien
ja toisaalta uudempien aseellisten liikkeiden ja diasporasta
palaavien pohjalta on monimutkainen ja vaikea tehtävä.
Kitkakohtia jää aina konfliktien jäljiltä ja ne muodostuvat ongelmallisiksi etenkin silloin kun vain niukkuutta on
jaettavissa. Haavisto toteaakin, että esimerkiksi Somalian
kohdalla on selvää, että sovintoprosessin ja jälleenrakennuksen kulmakiveksi tulee muodostaa myös psykologisesti
riittävä apupaketti.

Alueellisen yhteistyön tukeminen tärkeää
Omien kokemustensa valossa Pekka Haavisto uskoo edelleen vahvasti YK:n rooliin keskustelufoorumina ja myös toimijana köyhyyden ja konfliktien vaivaamilla alueilla. Afrikan osalta hän pitää ensiarvoisen tärkeänä afrikkalaisten
omien yhteistyöjärjestöjen vahvistamista. Haavisto totesi,
että käsillä olevina vaikeina aikoina ja monia tulevaisuuden isojen uhkien, kuten ilmastonmuutoksen ja väestönkasvun edessä ei ole helppoa nähdä mihin suuntaan Afrikka
Afrikkana on menossa, mutta esimerkiksi Afrikan unionin
tukeminen rauhan ja kehityksen turvaajana mantereella on
kaikkien etu. Tarvitaan oma aikansa luottamuksen rakentamiseen, mutta unionin elintärkeä rooli on toimia yhteisen
kehityspotentiaalin vahvistamiseksi ja elinvoimaisen kulttuurisen vuoropuhelun ylläpitämiseksi mantereen pohjoisen
ja etelän, lännen ja idän välillä. Haavisto näkee vaarallisena kehityksen, jossa Afrikka hajoaisi nimenomaan siitä
useiden maiden sisällä kulkevasta saranakohdasta, missä
afrikkalaiset ja arabitaustaiset, maallistuneet, kristilliset ja
islamilaiset kulttuuripiirit kohtaavat. Haavisto sanookin:
”Afrikan unionin ehkä tärkein rooli on koettaa lievittää tätä
jakoa, luoda suvaitsevaista ilmapiiriä, opettaa elämään
samalla mantereella, samoissa maissa, kulttuurit rinnakkain.”
Tasapainoisen ja rauhallisenoloisen Pekka Haaviston on
vaikea kuvitella viime vuosina käyneen satoja ellei tuhansia tunteja neuvotteluja maailmanrauhan ehkä pahimpien
riiviöiden kanssa afrikkalaisten puiden katveesta loistohotellien puunatuille parketeille, mutta hänen kaikkia osapuolia kuunteleva panoksensa Darfurissa varmasti on ollut juuri
tässä suhteessa korvaamatonta.
Kotimaan asioihin uudelleen paneutuessaan hän tapaa
paljon värittömämpiä ja vähemmän ryvettyneitä toimijoita,
mutta nyt onkin juuri oikea tarkastella entistä laajakatseisemmin kansallista tilaamme Itämeren pohjukassa Euroopan eläessä murrosten aikaa. Poliittisesta ilmapiirinmuutoksesta on selviä ennusmerkkejä ja toisaalta ilmastonmuutos
ja taloudellisen globaalisaation lieveilmiöt taatusti nostavat
kansainväliset haasteet ja kehitystyön voimallisesti kotimaan vihreille veroille.
Maailmansuomalaisen Pekka Haaviston paluu suomalaisille keskusteluareenoille tulevaisuutta tekemään on toivoa
herättävää.

KOOR / Maija Kajava ja Mohamed Guled
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Afrikalla on toivoa Tärkein päätös

Ajatuksia rauhasta

Addis Abeban vuoristotuuli pyyhkii
lempeästi kuumalla kaupunkikadulla.
Päivät ovat kuluneet kokouksista
toiseen siirtyen. Olen perehtymässä
vuonna 2002 perustetun Afrikan unionin rauhanrakennuskykyyn. Samalla
yritän työtoverini kanssa kartoittaa
niitä tarpeita, joita AU:lla on lisätäkseen omia mahdollisuuksiaan kantaa
vastuuta Afrikan rauhasta ja turvallisuudesta.

Tarkastelkaamme ensin omaa suhtautumistamme rauhaan. Liian monet
meistä ajattelevat sitä toteutumattomaksi haaveeksi, epärealistiseksi
tavoitteeksi, muttä tällainen asenne on
vaarallinen, häviöön jo tuomittu. Tällaisen ajattelutavan mukaan sota on väistämätön, ihmiskunta tuhoon tuomittu,
hallitsemattomien voimien valtaama.
Meidän ei tule tyytyä tällaiseen johtopäätökseen. Itse olemme aiheuttaneet
ongelmamme, itse voimme ne myös
ratkaista ja ihmiskunta voi tulla juuri
niin vahvaksi kuin haluamme. Mikään
ihmiskuntaa kohtaavista ongelmista ei
ole ihmisten ylipääsemättömissä.

Vaikka voimavarat ovat niin ja
näin, on neljässä vuodessa tehty
uskomattoman hyvää työtä. Afrikan
unionin kriisinhallintaa ja rauhanrakennustyötä Sudanissa on kritisoitu,
mutta useimmat arvioisivat AU:n
toiminnan olleen erinomaista huomioiden organisaation käytössä olevat
vaatimattomat voimavarat.
On selvää, että ihmisillä on väliä.
Siellä mihin on saatu houkuteltu
Afrikan parhaimpia voimia, on tehty
tulosta ja saatu konkreettisin toimin
vähennettyä inhimillistä kärsimystä.
Siellä missä tuoksuu politikointi ja hiiviskelevät kleptokraatit on enemmän
tekemistä.
Afrikkalaiset ovat kehittäneet edellytyksiään kerätä tietoja konfliktien
eskaloitumisesta, sovittelutaitojaan,
sotilaallisen kriisinhallinnan kapasiteettiaan ja jälleenrakennuskykyään.
Konfliktien ratkaisuun ja rauhanrakennustyöhön on nyt enemmän
välineitä kuin aiemmin. Vaikka työtä
jäytää jatkuva rahapula, on hyvää
saatu aikaan.
Alkuillasta astuessani AU-toimitalon portaikkoon ja kurkistaessani ulos
näen sekoilevan aasilauman Addis
Abeban automassan seassa. Jossain
seikkailee yksinäinen vuohi, jossain
joku kerjää nälkäänsä. Tuuli käy
raaemmaksi. Silti melkein itkettää.
Afrikalla on toivoa.
Pauliina Arola   
www.kotimaa.fi 12.10.2006
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Yhdistyneiden kansakuntien eli YK:
n vuosituhattavoitteissa maailman
maat ovat yhdessä sitoutuneet luomaan edellytykset hyvinvoinnille ja
kehitykselle kaikkialla. Äärimmäisen
köyhyyden puolittaminen, peruskoulutuksen takaaminen kaikille ja odottavien äitien terveydentilan parantaminen ovat maailman tärkeimpiä
päätöksiä.
Parasta vuosituhattavoitteissa on kuitenkin globaali kumppanuus: päätös
siitä että kehityksen turvaaminen on
kaikkien yhteisellä vastuulla. Kun
jokainen tekee osansa, saamme pienillä teoilla aikaan suuria muutoksia.
Suomen, kuten muidenkin
teollistuneiden maiden tehtävänä
on saavuttaa kehitysyhteistyö
määrärahojen 0,7 prosentin osuus
brutto kansan tulosta.
Kehitysyhteistyömäärärahat ovat
olennainen osa niistä resurs-seista,
joilla kehitysmaat voivat puolestaan
saavuttaa omat tavoitteensa, perustaa kouluja ja sairaaloita, parantaa
aikuisten ja lasten elämän edellytyksiä.
Vuosituhattavoitteet ovat tällä hetkellä myös merkittävintä turvallisuuspolitiikkaa, mitä monenkeskisessä
YK-järjestelmässä tehdään. YK:
n vahvistamiseksi tarvitaan konkreettisia tekoja, osoituksia siitä että
olemme todella sitoutuneita yhteistyöhön ja yhdessä löytämiimme ratkaisuihin.
Anni Sinnemäki
www.helsinginvihreat.fi 4.1.2007

Ihmisjärki ja inhimillinen päättäväisyys
ovat ennenkin kyenneet ratkaisemaan
ratkaisemattomilta näyttäneitä tilanteita
ja näin voi tapahtua yhä uudestaan.
En tarkoita mitään absoluuttista universaalia rauhan ja hyvän tahdon tilaa, jollaisesta vain haaveksijat ja fanaatikot
uneksivat. En toisaalta halua kiistää
toiveiden ja unelmien arvoa sinällään,
mutta jos valitsisimme nämä välittömiksi tavoitteiksemme varmasti joutuisimme epäonnistumaan ja pettymään.
Tarttukaamme unelmien asemesta
käytännöllisempään, saavutettavissamme olevaan näkemykseen rauhasta. Unohtakaamme ajatus ihmiskunnan äkillisestä kääntymyksestä ja
keskittykäämme tavoittelemaan rauhaa
vähittäisten ihmisten yhteisöllisyyttä
koskevien muutosten, yhteiseksi parhaaksi sovittujen päämäärien ja konkreettisten toimien kautta.
On mahdotonta löytää yhtä avainta tai
yhden tai useamman tahon taikareseptiä rauhantilan saavuttamiseksi. Kestävän rauhan voi tuoda vain monien
kansakuntien ja monien toimien kärsivällinen yhteensovittaminen. Rauha ei
ole staattista vaan dynaamista, jokaisen sukupolven on sitä uudistettava.
Rauha ei ole tila vaan se on prosessi,
tapa ratkaista ongelmia.
Jeffrey Sachsin referoimista presidentti John F.
Kennedyn 1960-luvun alussa esittämistä ajatuksista
(BBC Reith-luentojen sarja keväällä 2007)

MOGADISHU - ‘A DEPRESSING PROSPECT’
Aid workers are only reaching about a third of the thousands of civilians afflicted by Mogadishu’s worst fighting
for years, the United Nations’ top aid official said on
Monday after visiting the Somali capital.
John Holmes, the most senior U.N. official to visit the city
in a decade, cut short his trip on Saturday after bombs
planted by suspected insurgents killed at least three
people.
The United Nations says recent battles between rebels and
allied Somali-Ethiopian forces have killed some 1,300
civilians and triggered the worst displacement crisis in the
world.
“In terms of numbers and access to them, Somalia is a
worse displacement crisis than Darfur or Chad or anywhere else this year,” Holmes told a news conference in
neighbouring Kenya.
“We estimate we are only reaching 35-40 percent of those
in need ... many are already suffering from a cholera outbreak.”
The United Nations say more than 300,000 people have
fled the shell-scarred city in recent weeks.
Holmes said human rights abuses had clearly taken place,
citing fierce fighting that shattered many residential parts
of the capital, and the unexplained disappearance of citizens.
“Clearly human rights abuses have taken place, but the
government categorically denied reports and accusations
of their involvement,” he said, adding the government said
it would let U.N. High Commissioner for Human Rights
Louise Arbour visit.
There has been relative calm in Mogadishu since the
interim government and its Ethiopian military backers
declared victory over insurgents two weeks ago, in a move
that has encouraged small numbers of Somalis to return
home.

During a brief meeting on Saturday, Holmes urged President Abdullahi Yusuf to dismantle checkpoints at the city
limits to let food and aid enter Mogadishu as quickly as
possible.
It followed complaints by aid workers who accused the
authorities of failing to clear food shipments for distribution. The government has promised to clear any obstacles
to providing aid to tens of thousands stricken by the fighting.
Meanwhile, foreign diplomats in Addis Ababa said that
of 46 foreign detainees sent to Ethiopia in the aftermath
of the war to re-take Somalia over the New Year, 29 were
still being held.
Rights campaigners have decried the eventual transport
to Ethiopia of suspects captured in Kenya then returned to
Somalia. Some countries have been demanding word of
their detainees.
“You have 29 still remaining,” a Western diplomat in
Addis Ababa said on Monday.
By Jeremy Clarke
Reuters Nairobi

Muutokset ovat väistämättömiä
Hirsi Alin omaelämäkerta on erittäin tärkeä valistushenkinen teos
ja sitä voi lämpimästi suositella varsinkin niille, jotka ovat kiinnostuneita Somalian kulttuurista ja tilanteesta, ihmisoikeuksista,
maahanmuutosta, muhamettilaisuudesta ja ylipäätään islamilaisesta arjesta. Erityisesti toivoisin, että Hirsi Alin esiin nostamat
lukuisat maahanmuuton epäkohdat otettaisiin meillä Suomessakin
avoimeen keskusteluun, jottei täällä ajauduttaisi samanlaiseen
ikävään kehitykseen kuin Hollannissa. Poliittinen korrektius ja kulttuurirelativismi eivät saa estää islamin elintärkeää maallistumista.

Holmes said he did not believe he was the target of Saturday’s bomb blasts but that they sent a message that the
capital remained unstable.

Juuri islamin maallistuminen on sen vaikutuspiiristä tulevan maahanmuuton ja muhamettilaisten korkean syntyvyyden vuoksi ainoa
realistinen vaihtoehto kyseisen totalitaristisen uskomusjärjestelmän ja vapaamielisen länsimaisen kulttuurin syvien ristiriitojen
ratkaisemiseksi. Kyse on ennen kaikkea Euroopan, sen tieteen,
taiteen ja moniarvoisen yhteiskuntamallin tulevaisuudesta. Näitä
puolustamaan tarvitaan näköjään älykkyydessän, rohkeudessaan
ja esimerkillisyydessään vertaansa vailla oleva kaunis somalinainen. Näin muuttuu maailma, Eskoni, mutta missä menee hallitun
muutoksen raja?

“I do not think you can say this is a recovering city. It is a
fairly depressing prospect,” he said.

Jussi K. Niemelä arvioi Vapaa Ajattelija-lehden numerossa 2/2007 Ayaan Hirsi
Alin elämäkertakirjaa Infidel (Free Press 2007)

But residents still fear the insurgents -- a mix of Islamist fighters and some disgruntled clansmen -- may be regrouping
to resist a government they see as propped up by Ethiopia
and biased against the city’s dominant Hawiye clan.
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OGADEN - UNDER FIRE

PUNTLAND - YOUTH EDUCATION

May 17, 2007 Reports reaching our
service desk from Ogaden confirm
the burning down of the entire town of
Laasdoole by a contingent of Ethiopian
military and an associated militia. It is
reported that all the meager resources
owned by the local citizenry burned
down as well.

The public education system in Somalia still
has to be recovered. Currently the majority of the schools are run on the basis of
fees paid to be enrolled. Considering that
many parents barely manage to provide
food and shelter to their sons and daughters, it is not surprising that an enormous
number of children are not attending any
school.

It is reported that there were also
human casualties, including the former
chairman of the town council Mr. Duulane Guuleed Carab. Also some of
the names of the dead civilians who
have been extra judicially killed include
Adan Mohamed Canshuur and Jaacuur
Fataax.
Ogaden Online reporter in the city
of Wardheer reports that the displaced civilians from Laasdoole are now
squatting outside the town with no
access to shelter, food and drinking
water.
In related news, Ogaden National Liberation Army, ONLA, is said to have responded to the extra judicial killings and
mass civilian displacement carried out
by the Ethiopian military. Eyewitnesses
confirm that heavily armed contingent
of ONLA attacked the Ethiopians who
carried out the mass murder.
After a heavy firefight between ONLA
and the Ethiopian military around Laasdoole, it is reported that two transport
trucks were destroyed by ONLA. Both
of these trucks were transporting army
personnel as well as military supplies,
which is said to have been destroyed.
Eyewitnesses from this firefight confirm
that the Ethiopians who burned down
Laasdoole have totally been annihilated
by ONLA. Few who escaped from this
firefights are said to have been pursued
by ONLA in the surrounding vicinity.
Ogaden Online News

12 KOOR 1 / 2007

When the government collapsed so did
the education system. Since 1993 the
education has been gradually revived
through the support of local communities,
external donors and NGOs. Progress
has been made with rehabilitating infrastructure, reprinting school textbooks and
teaching guides, revising curricula and
instituting the certification of examinations.

exceeding 300 000.
					
Most of people living in Bosaso today
can be defined as displaced people,
since they moved into the city escaping
from the war and disasters, in a bid to
survive and attain a “normal” life. A
huge number of people, in fact, live in
informal settlements and refugee camps
scattered within the city and in the outskirts, known as IDP (Internally Displaced
Persons) camps. These camps have been
created in empty areas and free spots in
town in the last ten years and basic services for a life of dignity are totally lacking. The population inside the camps has
been estimated to be around 25 000,
the majority of whom are reported to be
children under age of 13.

However, the state of Puntland varies
little with what is going on, in many
parts of Somalia. That is the peace and
stability it attained. Yet the future generations in the urban areas remain idle and
under duress. For this society to develop
depends on the training and education the youth receives. In regard to this
matter, the present youth requires special
consideration in education geared to their
present situation and needs, so that they
play their role as parents in the society. It
is quite obvious that, they cannot fit the
formal education system running around
the state. That is either due to age factor
or the hardship circumstances of the living
conditions. Whatever the case might be
it is a fundamental right to address their
needs so that, they become part in the
building of a healthy society.

YES project

Bosaso and refugee camps

Jama Abdifatah
Puntland Community ry

The relative stability of the North East
regions, which were less affected by the
ravages of the war, has attracted a large
number of people in search of peace and
survival. In particular, the presence of the
port of Bosaso has rendered the town
very attractive in terms of employment
opportunities with approximately 9 000
residents during the ‘80s, the town has
now grown to an estimated population

The proposed YES project has been
developed with a view to contributing to
the sustainable socio-economic development. The planned intervention aims at
supporting the improvement of the living
conditions of youth. The project activities
will emphasize public awareness and
the integration of youth and resources
towards common objectives, promoting
participatory-decision making process.
Responsibilities will then gradually be
handed over to local people.
The project is funded by the NGO Unit
of Finnish Foreign Ministry and also
received valuable support by members
of the organisation and other private
individuals.

SOMALIA: EU calls for reconciliation
NAIROBI, 15 May 2007 (IRIN) - The
European Union’s General Affairs
and External Relations Council has
called for a reconciliation process
and dialogue to include all sectors of
Somali society.
It appealed to the Transitional
Federal Institutions “to engage in an
inclusive, meaningful and consensual dialogue involving all sections of
Somali society”.
Further, “the Council expects the
Transitional Federal Institutions to
convene the National Reconciliation Congress as soon as possible,”
it said. “It reiterates its readiness to
support the Congress financially and
otherwise, provided that the TFG
[Transitional Federal Government]
will ensure an all inclusive and transparent process.”
The Somali government, however,
said while help was welcome it was
not willing to accept “any conditions”.
Information Minister Madobe Nuunow
Muhammad told IRIN on Tuesday
that the government was perplexed
by the EU’s attitude. He said the EU
had helped the government since
its inception in 2004 - the EU is the
largest donor to the TFG - “but lately
they seem to be putting obstacles
in our way”. Muhammad said the
EU seemed to have developed an
attitude of supporting any opposition
to the government.
“The government is curious as to
who the EU is fighting,” he added.
He said the government was determined to hold a national reconciliation conference that would include
“all Somali clans. It is our responsibility to complete the reconciliation
process and we will do it.
“We need support. What we don’t
need and want is any support that
has conditions attached to it.”
A civil society source, however,

welcomed the EU’s stand and agreed
that “Somalia’s problems could only
be resolved through dialogue. We
have been calling for dialogue involving all Somalis, whatever their political or clan affiliations. I hope the TFG
will heed the call of the EU.”
The EU council welcomed the talks
between the TFG, Ethiopia and the
Hawiye [dominant clan in Mogadishu]
leadership committee, while condemning the use of force by all sides.
The EU “emphasises that the problems of Somalia can only be solved
by political means, building on the
Transitional Federal Charter. The
EU reiterates the need for a genuine
political process, as set out in United
Nations Security Council Resolution
1744 (2007).”

SOMALIA: One-third of conflict victims were children
NAIROBI, 15 May 2007 (IRIN) A
report by the United Nations SecretaryGeneral, Ban Ki-moon, on children
in Somalia, estimates that more than
one-third of the people who were killed
and injured in fighting in 2006 were
children, with violence in southern and
central Somalia characterised by grave
child rights violations. In addition, he
says, continued fighting in and around
Mogadishu, the capital, between the
Transitional Federal Government
(TFG) and remnants of the Union of
Islamic Courts forces had resulted in
more casualties and violations against
children in 2007.
“The recruitment and use of child
soldiers by the TFG and other armed
groups is a significant concern,” he
says.
The report says humanitarian
access in Somalia has been severely
compromised, with serious implications for children. In the absence of a
functioning police and judiciary, crimes
against civilians, including women and
children, are committed with impunity.

According to estimates, at least
1,000 people died and 4,000 more
were wounded in the latest fighting.
Another 365,000 were displaced. A
medical source told IRIN that about 40
percent of the wounded who made it to
hospitals were children. “Most of them
were school-age,” he added.
“Our estimate is that about 80 percent of students and teachers fled the
city [Mogadishu] during the fighting,” a
civil society source involved in education told IRIN.
He said his group had established
that 43,194 school-going children in
88 schools had been affected by the
fighting between Ethiopian-backed
government forces and insurgents.
He said the exodus had forced education authorities to close most of these
schools, leaving only a fifth operational.
A group of UN agencies and nongovernmental organisations dealing
with education, known as the Education Cluster, said the fighting in Mogadishu had paralysed the education
sector.
“Over 70 percent of primary and
secondary schools were closed as
children fled the city with their parents,”
the group said in a recent report.
Troops had also occupied educational facilities such as the University
of Mogadishu, displacing at least 1,500
students, the group added.
However, the government said
on Tuesday that most students had
returned and were resuming their
classes.
“Most have returned and the
schools have reopened,” Information
Minister Madobe Nuunow Muhammad
said. Calling upon teachers and students who have not returned to do so,
Muhammed added that the government
would set up a taskforce to assist all
returnees, including students. “We will
do everything we can to bring normality
back to the schools.”
Another civil society source told
IRIN that most students who returned
were now sitting their exams.”It is exam
time and they and their parents want
to make sure they don’t fall back,” the
source said.
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In The Eyes of Fear Shock is The Sparkle
When I looked at my daughter’s eyes I
couldn’t find the bright glow that always
warmed my heart. They were clouded
by a haze of fear which denied them
to flush out their usual smiles of joy and
pleasure. Then I realized that I could
not keep my family in the midst of war
where rockets were landing indiscriminately on residential buildings. Then I
packed and went to the bush in search
of a safe place where Maria and the
rest of us would find a sanctuary.
It was the second day of the fighting
and all business and transport movements have been brought to a halt,
making it difficult to leave where the
fire had caught you. Besides that, there
were stray bullets and flying rockets
launched from far away locations but
reach you within a few seconds after
covering a distance of several kilometers. Anyway I managed to get my
family out and find them a place under
a tree in a remote area outside Mogadishu.
In moving out, I used all means of
transport ranging from handcarts,
donkey carts and light vehicles such as
mini buses which are commonly known
as “Homy”. What I saw on the way
was excessively unimaginable in terms
of human suffering. The rough road,
scorching heat of March, the starving
children, the old and the disabled,
people with feeble or in otherwise poor
health condition who were ferried with
handcarts etc. These grisly images were
so horrible that no human being with a
drop of mercy in his heart would allow
them to happen to innocent populations.
I couldn’t avoid asking myself “Why
African leaders spend millions of dollars
in killing their own people who were
already dying from hunger and disease”. Then I had to say this almost to
myself:
In the dusty lands of the Horn
They are fighting a dirty war
But in the shadows of despair
Their children are dying from hunger
Are they leaders of a nation?
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Or are they killers of a nation
Is politics a shield to hide from reality?
Or is it a license to kill the innocent?
In the eyes of fear shock is the sparkle
On the other side of the war coin,
the basic commodity prices have
skyrocketed. People have to pay triple
of what they would otherwise have
paid under normal circumstances. The
food and fuel prices escalated beyond
imagination as they had become quite
unaffordable by the ordinary citizen.
There are always war-profiteers who
make money out of peoples’ pain and
distress.
When we arrived at bush we unpacked
under a tree of Qurac, a thorny tree
which belongs to the acacia family.
What I first noticed was peace, though
the sound of the mortar was sharply
piercing through the dry winds of the
summer season. We were hearing them
from a far but not as intensely frightening as they were when we were in our
house.
The next thing I immediately became
aware of is the shortage of water. There
was high demand of drinking water
in the area as there was only one well
around which was undergoing the strain
of heavy load. To fetch water for cooking or washing you have to spend the
whole day around the well jostling for
a space to get closer to the pipe. And
when finishing you have to fight back to
pull yourself through the crowd. It is like
crashing a human wall, no matter how
badly you get hurt.
Almost every space or under the shade
of a Qurac tree has been filled by
displaced families who ran away from
their houses when Ethiopian backed
TFG soldiers and insurgent militia clashed in the city of Mogadishu. There are
no latrines, no health facilities in their
vicinity and no communication such as
telephones with the exception of those
who carry mobile phones with them
though recharging batteries is another

tough challenge as electric power is not
available in the bush.
No access to internet. You just keep
abreast with your little transistor radio
to follow what is happening in the city
and the rest of the world. If your radio
runs out of batteries you may easily
find them in the stalls that are teeming
in the area as small-scale business is
flourishing in the bush much faster than
anyone could anticipate.
The biggest worry descends in the
night when darkness falls upon. You
hear sounds of unknown creatures
which sometimes seem creeping to your
direction but luckily die out soon without
a trace. At one time Maria asked me “
Dad who is singing around” I got frightened with the sound that grew thicker
as it drew closer and couldn’t grasp an
answer instantly. Then I came to know
that it was the wind that just whistled as
it crossed over the thorny trees.
Yesterday we packed to move for the
third time within a space of three days
in the bush. “Dad” Said Maria “Are we
moving to another Qurac tree” ( that
is what we did in our previous moves).
“No” I said “dear honey”. We are
going back home. There was delight
in Maria’s eyes showing a glint of
hope in them. But she still remembered
why we had left our house“. “Are they
not falling anymore” Maria queried.
“Falling what, honey” I answered with
a question. “ The bullets” she said.
Then a chill ran through my spine as I
fumbled for a quick response. “No” I
said, “They are not falling” relying on
the unreliable ceasefire accord between
the Ethiopians and Hawiye elders in
Mogadishu “Yesterday afternoon, we
made safely to our house in the Arafat
area off the industrial road along the
gravel lane.. That is how I got access
to internet today in the center of the
Bakaraha market, though business is
not as briskly operating as it used to
be. Shall keep you updated in my later
postings.
Thank you all, dear readers.
Abdi-Noor Mohamed, Mogadishu, Somalia
Monday , April 02, 2007 www.hiiraan.com

Our mother Eve
Eve
In the eyes of the world
Success is for the taking
So men have no fears
Confident they can conquer
The world, the planets, space
They manufacture their weapons
To kill their cowardice
Deaden their deep fear of nature
But I know of women’s true security
I ask you, my daughters,
What have you succeeded in
What sort of lives do you lead?
First Woman
We carry on our lives
Where you left off
We live the life you
Bequeathed to us
We still carry the burden
You saddled us with
We are dragged along by a yoke
It was you who held us back
And allowed men to shackle us
It was you who told us
Who ordered us not to compete
And dubbed us ’servants’
Why are you concerned
About our securitv?
Eve
I know you are dragged along by a
yoke
I take the blame
But I was fooled into
Not giving you an equal
I know that your children suffer
Beneath the burden men saddle
you with
Made harsher still by their evil
Their brutality
I know that you suffer
Shots and shellings
Day and night
I am hurt as much as you

Success is a sand grain in the wind
We only want calm in our lives
We want peace yet how far away
It resides from our lives
We give birth to
A power that destroys us
Like you we go on admiring men
We inherited your madness
Third woman
This inbom respect of men
We give them names of honour
We sing songs for their celebration
We fetch and we carry them
In return, what is our reward?
We thought they would grow to be heroes
Vicious animals is what they become!
Their greed, their will to Possess
Take pride of place in their lives
Like famished hyenas
Ravenous eagles
They delight in preying on
Women and children
Are we to blame?
Did we deceive ourselves
When we favoured our sons
Above our daughters?

Second woman
Fourth woman
We were forced to flee our homes
Our children were shot dead
In front of our eyes
Success?
We live a life of horror

In so doing we have treated
Ourselves without respect
How high the price we pay
For a life dictated by men

Scorched by the sun
Living on leftovers
From the West
Even horses would spit out
The cornseed we are given
We are humiliated
Vilified by the boasts
Of ’our saviours’
From the west
Our respect and dignity
Have been robbed
By wide lens cameras
We are disappointed
Distraught that in so many ways
Our men have failed
Let there be no talk of success!
Our situation grows worse
Helplessly we lie
Beneath the blaze of the sun
Our houses have been destroyed
So many of our loved ones
Have passed over
To the other side
All women
When we, your daughters,
Weigh up our lives
Beloved Mother Eve
This is what we find
In the scales
This is all we find
From ‘Shells on a Woven Cord’, MAMA East
African Women’s Group, Sheffield UK 2000
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HYVIÄ JA HUONOJA KEHITYSUUTISIA
-----Alkuperäinen viesti----Lähettäjä: kehitys.verkot@formin.fi [mailto:kehitys.verkot@formin.fi]
Lähetetty: 27. huhtikuuta 2007 13:39
Vastaanottaja: maija.kajava@pp.inet.fi
Aihe: Kehitys.verkot 27.4.2007
Kehitys.verkot on ulkoministeriön viikoittainen uutisviesti. Siihen
tarttuvat tuoreimmat uutiset kehityspolitiikasta ja globaalikysymyksistä
formin.finland.fi- ja global.finland.fi-verkkopalveluista.
UUTISET
http://formin.finland.fi/kehityspolitiikka * http://global.finland.fi
27.4.2007
ETIOPIA: HYVINVOINTIA LINTUJENSUOJELUSTA
Miten huippuharvinaisen pilkkarääkkiäisen suojelu voi parantaa Etiopian
köyhien kylien toimeentuloa? BirdLifen Suomen ja ulkoministeriön tukema
hanke löysi tähän keinot.
http://global.finland.fi/public/default.aspx?contentid=88890
------ja vastaus----Lähettäjä: Maija Kajava [mailto:maija.kajava@pp.inet.fi]
Lähetetty: 27. huhtikuuta 2007 13:52
Vastaanottaja: ’Kultanen Marja-Leena’
Aihe: VL: Kehitys.verkot 27.4.2007
Hei Marja-Leena,
ensimmäinen uutisenne tänään sattuu sydämeeni ja päivään, jolloin suren somalien
kanssa syvästi etiopialaisten* aikaansaamaa tuhoa Mogadishussa Intian valtameren
äärellä ... Yli puolimiljoonaa kaupunkilaista on joutunut hakeutumaan turvaan
kaupungin laidoille tai ulkopuolelle kauemmas ja kun osa heistä aikanaan palaa
löytävät kotinsa tuhottuina.
Nälkä, sairaudet, raiskaukset, sotatraumat aiheuttavat vielä kauan ongelmia.
Meidän hankkeemme Mogadishussa, tuberkuloosityö, on keskeytynyt, Afgoissa
neuvolahanke synnytysklinikoineen on valtavassa paineessa kun alueen väestömäärä
on kaksinkertaistunut.
Mutta ihan kiva tietysti, että pilkkarääkkiäistä suojellaan Suomenkin varoin! En tosin
aio lukea uutista ennen kuin pahin ahdistus on ohi.
maija
* Etiopialaiset toimivat toki kansainvälisen yhteisön mielestä laillisen väliaikaisen
hallituksen nimissä, mutta YK:n monia päätöslauselmia vastaan alkaen
aseidenvientikiellosta ... ehkä olisi ollut kuitenkin kaikin puolin parempi jos etiopialaiset
olisivat käyttäneet omia varojaan pilkkarääkkiäisen suojeluun ja jättäneet saman
verran tuhoamatta Somalian luontoa ja kulttuuriperintöä.
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Syyskuussa 2004 perustetun
kansalaisjärjestöjen verkoston
tarkoituksena on sääntöjensä
mukaan toimia Somaliassa
kehitysyhteistyötä tekevien tai
sellaisia hankkeita suunnittelevien kansalaisjärjestöjen yhteydenpidon ja voimavarakehityksen
välineenä sekä tuottaa ja välittää
Somaliaa ja siellä tehtävää kehitysyhteistyötä koskevaa tietoa ja
ylläpitää tietopalvelua. Verkoston
tavoitteena on ’parantaa kehitysyhteistyön ja hankkeiden laatua
sekä tuottaa tasapuolista, sitoutumatonta ja luotettavaa tietoa
kulttuurista, elämänolosuhteista,
kehitysyhteistyöstä ja sen tekijöistä Somaliassa´.
Verkoston kummeina toimivat
sekä ulkoministeriön kansalaisjärjestöyksikkö että Kepa ja sen
toiminta käynnistyi keväällä 2005
pilottihankkeena toteuttamaan
säännöissä määriteltyjä tehtäviä
– järjestämään erityiskoulutusta,
hankeneuvontaa ja tiedotusta.
Verkoston tavoitteet, samoin
odotukset perustajien keskuudessa olivat suuret, mutta
matkan varrella on vähitellen
syntynyt näkemyseroja niin
verkoston suuntaviivoista, palveluiden järjestämisestä kuin
johtamistavasta. Nämä erimielisyydet heijastuivat erityisesti
vuoden 2005 toimintaan. Siitä
huolimatta verkoston toiminta
toteutui lähes suunnitelmien
mukaan vuoden loppuun asti,
erityisesti koulutuksen ja hankeneuvonnan osalta. Toisaalta
tiedotuspuolelle jäi puutteita
niin resurssi- kuin aikapulasta
johtuen. Kun työ paljolti perustui vapaaehtoistyöhön oli tämä
osittain ymmärrettävissä. Kansainvälisen Solidaarisuussäätiön
osalta tukipalvelu ja toiminnan
ohjaaminen toimi kohtuullisesti.
Ensimmäisen vuoden päätteeksi
teetettiin väliarvioraportti seuraavan vuoden rahoitushakemuksen
liitteeksi.

SUOMEN SOMALIA-VERKOSTON
ENSIMMÄISET KAKSI TOIMINTAVUOTTA
Toiseen vuoteen lähdettiin
toiveikkaasti.

nistöstä ja näiden aktivoiminen
on suuri haaste.

Toiselle vuodelle jäi kaikissa toiminnoissa parantamisen varaa ja
paljon kehitettävää. Ennen kaikkea pelisääntöjä ja toimintatapoja
oli kehitettävä, jotta toiminta olisi
selkeä kaikille, niin johtoryhmälle
kuin jäsenjärjestöillekin. Todettiin
myös että toimintasuunnitelmaa
olisi tarkennettava, jotta se olisi
toteuttamiskelpoinen ja selkeä.
Haasteita on ollut niin tietojenvaihdon lisäämisessä, tiedotuksen
tehostamisessa, jäsenten mukaan
ottamisessa toimintaan ja lisäksi
luottamuksellisen ilmapiirin luomisessa verkoston toiminnassa ja
jäsenjärjestöjen kesken.

Kohti kolmatta vuotta

Verkoston vuosikokouksessa
02.04.06 hyväksytyssä toimintasuunnitelmassa oli parannuksia
edelliseen vuoteen verrattuna.
Se oli edellistä selkeämpi, siinä
luotiin toimintatapoja, jotka
katsottiin helpottavan työskentelyä. Suunnitelmaan kuului
neljä kurssia ja ne myös ehdittiin
toteuttaa jäsenten ja kouluttajien
kanssa sovitun aikataulun mukaisesti. Hankeneuvonta toimi niin
ikään kohtuullisesti ja tärkeimmät hankelomakkeet käännettiin
somaliksi. Tiedotuksessa jäätiin
paljon tavoitteesta myös vuoden
2006 aikana. Verkoston tukipalvelu toimi kohtuullisesti, mutta
dokumentaatio oli jäljessä aikataulusta.
Järjestöjen sitoutuminen verkostoon ja verkostoitumiseen
vaihteli. Joukossa on hankkeita
tekeviä, lähes alusta asti mukana
olleita järjestöjä ja uusia järjestöjä, jotka eivät ole vielä perillä
verkoston toiminnasta. Uudet
järjestöt edustavat puolta jäse-

Verkoston vuosikokouksessa 28
huhtikuuta 2007 hyväksyttiin
vuoden 2006 tilinpäätös, vuoden
2007 toimintasuunnitelma ja
valittiin uusi johtoryhmä. Vuoden
2007 uudeksi johtoryhmäksi
valittiin Fiscoop osuuskunta,
Kanava Nuoriso, Kansainvälinen
solidaarisuussäätiö KSS, Puntland
Community, SSDA, Samafalka,
Sahan, Berde ja Somaliväen
yhdistys Midnimo. Hankeen
tilijärjestönä jatkaa verkoston sääntöjen mukaisesti KSS,
puheenjohtajana jatkaa Kanava
yhteistyössä hankkeen tilijärjestön kanssa.
Vuosikokouksessa käytiin vilkasta keskustelua verkoston
tulevaisuudesta ja sen kehittämissuunnista. Viestinä uudelle
johtoryhmälle todettiin, että
toiminta on osittain ollut tehotonta ja hidasta eikä jäsenistöä
ole aktivoitu riittävästi. Ratkaisumallina voisi olla, että kehitysyhteistyöhankkeissa kokemusta
saaneet järjestöt vahvemmin
ryhtyisivät ohjaamaan toimintaa
ja ottamaan vastuuta siitä.
Paljon keskusteltiin myös Somalian nykytilanteesta ja siitä, että
verkoston jäsenten tulisi vedota
kaikkiin niihin tahoihin, jotka
voivat auttaa Somaliaa. Sovittiin,
että tämä asia tulee ensimmäisenä uuden johtoryhmän asialistalle ja pyritään järjestämään
tämän asian tiimoilta tapaaminen mahdollisimman pian.
Myös ilmaistiin halua järjestää
tapaaminen syyskuussa Nairobin
suurlähettilääksi siirtyvän apu-

laisosastopäällikkö Heli Sirven
kanssa tietojen vaihtamiseksi
Somalian tilanteesta, hankkeista
ja Suomen suhtautumisesta kärjistyneeseen tilanteeseen.
Kokouksessa tuli selvästi esille
yhteistyön merkitys verkoston
toiminnalle samoin sitoutumisen
ja luottamuksen tärkeyttä alleviivattiin. Omalta osaltani melkein
kolmen vuoden kokemuksella
verkoston toiminnasta haluan
hyvin vahvasti alleviivata, että
on tarpeen käydä rakentavaa
keskustelua verkoston tilasta ja
kehittämistarpeista sekä saada
kokemusta omaavat järjestöt
mukaan entistä vahvemmin.
Tarvitaan vahva ydin
Olen erittäin voimakkaasti sitä
mieltä, että nyt on aika hankkeita
jo toteuttaville toimia verkoston
sisällä. Järjestää omia tapaamisia
ja luoda verkostolle ydinjoukko,
jolla on kapasiteettia ohjata
toimintaa ja tehostaa johtoryhmää, tuottaa kaikkia hyödyttäviä
palveluita.
Jos toimintaa ei tiivistetä ja
tehosteta omin voimin uskon verkoston toiminnan hiipuvan heti
kun ulkoministeriön tukema pilottihanke päättyy. Vuoden 2007
osalta ulkoministeriön kanssa
ei ole vielä sopimusta. Uudella
johtoryhmällä on suuri vastuu ja
haaste virittää todellisuuspohjainen ja avoin keskustelu verkoston tulevaisuudesta ja haasteista.
Yusuf M. Mubarak,
verkoston koulutuskoordinaattori
2005 - 2007
www.somaliaverkosto.net
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TIEDONVÄLITYSTÄ TUKEMASSA SOMALIASSA
Tiedonvälityksen koko globaali
kenttä on muuttunut ratkaisevasti viimeisen kymmenen vuoden
aikana. Tietoa on saatavissa monen
välineen kautta – internet, satelliittija matkapuhelimet välittävät myös
elävää kuvaa tehokkaasti ja nopeasti kaikkialle maailmassa.
Painetulla medialla on aina ollut
rajattu kattavuus harvaanasutussa
Somaliassa, missä väestön keskimääräinen luku- ja kirjoitustaito on
yhä varsin puutteellista. Perinteisesti suulliseen viestintään tukeutuneessa kulttuurissa radio on ollut
vahva ja kaikuvoimainen tiedotusväline.
Somaliassa pitkään BBC:n somalinkielinen radio oli ylivoimaisesti tärkein tiedotusväline, mutta poliittisen
tilanteen kehittymisen myötä sen
puolueettomuus on tullut kiistanalaiseksi ja jopa Voice of America
on alkanut lähettää somalinkielistä
ohjelmaa.
Maailman konflikti- ja kriisialueilla
eri intressiryhmät tuottavat kukin
omaa mediavirtaansa ja tapahtuma
kenttää tuntemattoman tiedonhakijan on vaikea löytää etsimäänsä
asiapitoista ja luotettavaa tietoa.
Somalian kohdalla tiedonvälityksen
ongelmat suorastaan kasaantuvat
– tiedotusalan peruskoulutusta ei
ole ollut kahteenkymmeneen vuoteen, painettu media oli ennen sisällissotaa paljolti sensuroitua ja valtaapitävien ohjailemaa, myöhemmin
pitkittyneen sisällissodan aikana,
valtionhallinnon luhistuttua mediatalot ovat joutuneet selviytymään
kaupunki- ja mielipideviidakon
omien ’lakien’ mukaan.
International Media Support
Monet muistavat Susanna Inkisen
YK:n kehitysohjelman UNDP:n pohjoismaiden toimiston suomalaisena
tiedottajana. Kööpenhaminan vuosinaan hän järjesti suomalaisille
tiedottajille mm. matkan Somaliaan vuonna 2002. Viime vuonna
Susanna tarttui uuteen haasteeseen
ja siirtyi kansainvälisen tiedotusalan
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kehitysohjelman International Media
Support (IMS) palvelukseen.
IMS on erikoistunut tiedonvälityksen tukemiseen ja kehittämiseen
konfliktialueilla ja yhdessä eri toimijoiden kanssa erityisesti humanitaarisesta avustustoiminnasta ja rauhanturvaamisesta tiedottamiseen.
Kriiseissä oikean ja tasapuolisen
tiedottamisen avulla voidaan ohjata
apua oikeisiin kohteisiin oikeaan
aikaan.
Susanna on mukana hankkeessa,
jossa 11-jäseninen asiantuntijaryhmä yhteistoiminnassa väliaikaisen hallinnon kanssa työstää Somaliaan ensimmäistä medialakia. Asia
on kiireinen ja esityksen odotetaan
valmistuvan syksyyn mennessä.
Lisätietoja
Susanna Inkinen
International Media Support (IMS)
Wilders Plads 8A,
1403 DK-Copenhagen
Phone +45-20332529
www.i-m-s.dk

SOMALI LITERACY
Ma doonaysaa inaad barato qaabdhismeedka naxwaha iyo qorista Afka
Soomaaliga?
Would you like to learn the structure
and grammar of Somali and how to
write it properly?
The Language Centre at London
University’s School of Oriental
and African Studies is arranging
in 2007 a pilot course to promote
fluency and accuracy of written
Somali language for professionals. The ten-week course aims to
give Somali speakers a grounding
in reading and writing and using
the language formally. Of the many
people who speak Somali in the UK,
many have not had the opportunity
of learning to read and write the
language properly. In this course
the participants will learn to read,
write and use the written language

to a high standard. It is taught by
experienced teachers who have a
thorough knowledge of Somali and
its writing system. The course will
be taught in Somali, with English
explanations where necessary.
After a brief history of the writing of Somali, the course begins by
looking at the sounds and how they
are represented in writing. Students
are introduced to the language step
by step and lessons include lots of
examples and exercises to consolidate learning. The course will also
consider Somali in relation to the
English writing system since this
is a source of mistakes for people
whowrite mostly in English. It then
goes on to look at examples of written Somali in various styles:journalistic, literary, personal, etc and
considers them in terms of spelling,
grammar usage and style.
Throughout the course students will
be given exercises to develop their
skills and at the end they can
expect to be able to read and write
Somali accurately and fluently. Language Centre students are issued
with a library card giving them
access to the School’s unique and
extensive collection of books, manuscripts, archives, microfilms and
maps of Asia and Africa.
The pilot course is scheduled for
September 2007, and the fee for
the ten week course will be 235 GBP
payable in advance.
For further information contact:
SOAS Language Centre
tel: +44 020 7898 4888
fax: + 44 020 7898 4889,
e-mail: languages@soas.ac.uk,
www.soas.ac.uk/languagecentre
School of Oriental and African Studies, University of London,
Thornhaugh Street,
Russell Square, London WC1H 0XG

Once again, the west wages the wrong war
Rageh Omaar

Rageh travels to the Republic of Somaliland to
visit relatives and finds puritanical interpretations
of Islam have an increasing influence.

At the end of last year, as the lynch-mob execution
of Saddam Hussein held the world’s attention, Ethiopian forces invaded Somalia and captured the capital, Mogadishu. The stated aim was to overthrow an
alliance of Islamist groups that had come to power
with popular support, and had driven out a gang of
warlords who had been hated by Mogadishu’s civilian
population for nearly 13 years.
Ethiopia was supported by US forces. They were targeting three militants who they claimed were linked
to al-Qaeda and had been involved in the Nairobi and
Dar es Salaam embassy bombings of 1998. Oxfam
reported that nomads and their herds had been killed
in the air strike, and the US ambassador in Kenya
said that the three militants had not been killed in
the attack.
But it is easier to enter a military crisis than to get
out of it. The Islamic courts were feared, but the
presence of Ethiopian troops in the Somali capital is
hugely unpopular. Islamist fighters, many of whom
melted into the civilian population, recognise this,
and see the semi-nationalist desire to expel foreign
occupiers as an opportunity to foster insurgency
guerrilla movements.
Ethiopia knows how successful such movements can
be. It has itself been wracked by decades of guerrilla
wars, and its current government sprung from such
a movement. It is urgently encouraging other African
countries to send peacekeepers so that it can leave.
Throughout, the US has given enthusiastic military
and diplomatic support to Ethiopia. Some Ethiopian
politicians have privately expressed concern to me at
being thus seen as America’s chief ally and proxy in
the Horn of Africa.
Three weeks after Ethiopia’s invasion, I travelled to
the far north of Somalia where my family still lives,
in the self-declared Republic of Somaliland. Since
1993, while lawlessness and violence continued to
blight the lives of people in the rest of Somalia, the
Republic has been stable and twice held elections.
Every summer, at least 20,000 Somalis from Britain
make the same journey that I made, to visit relatives. Thousands more come from other European
countries, the United States and the Gulf. In fact,
one of the government’s main sources of income is
charging returning Somalis, who are now citizens of

the UK or the Netherlands, Norway or Canada, large
entry-visa fees. I have also made the journey with
my wife and children during the summer. Each time
I return I am struck by the increasing influence of
puritanical interpretations of Islam.
Go back three years, and you would hardly ever see
a young woman in the capital, Hargeisa, wearing the
full veil. Go back further to my mother’s generation
and it was unheard of. But this January, the number
of women wearing the full veil was striking. So too
were the number of young men, in their late teens
to mid-twenties, attending recently opened religious
seminaries. Generations of young Somali men have
attended seminaries and Koranic schools, but they
never used to wear turbans or red and white keffiyehs, increasingly a symbol of Sunni sectarian identity.
Somalis have been guest workers in the Gulf, especially Saudi Arabia, for decades, giving Saudi Arabia
considerable economic and cultural influence over
the people and institutions of the as yet unrecognised Republic of Somaliland. One influence has been
the financing of schools based on the puritanical
Wahhabi interpretation of Islam. Western governments seem unperturbed. They are more worried,
in the case of Somalia, by the emergence of a loose
alliance of home-grown Islamists who came to power
because they got rid of hated warlords, than with the
large sums of money being spent by Saudi institutions to spread an austere version of Islam.
This is the stance that led Tony Blair’s government to
call off the investigation into alleged corruption in the
BAE System’s arms deal with Saudi Arabia, which
Blair declared played a key role in the war on terror.
Saudi Arabia has for so long been forgiven almost
anything by western governments that the kingdom
has become wilfully blind to its own role in promoting
the very thing that the British and American governments so readily go to war to stop.		
____
Artikkeli on julkaistu 5.2.2007 verkkosivuilla www.newstatesman.com. Somaliassa syntynyt, mutta Englannissa kasvanut
Rageh Omaar on tehnyt pitkän uran mm. BBC:n ulkomaantoimittajana ja julkaissut kaksi kirjaa, ensin paljon huomiota
herättäneestä rohkeasta toiminnastaan Irakissa, vuonna 2005
omaelämäkerrallisen kertomuksen elämästään kahden kulttuurin välissä. Al Jazeera aloitti englanninkielisen uutiskanavan
syksyllä 2006 ja rekrytoi joukkoihinsa ensimmäisten joukossa
Rageh Omaarin, jolla on oma mielenkiintoisia dokumentteja
kaikkialta maailmassa esittelevä ohjelmansa ‘Witness’. Lisätietoja www.aljazeera.net/english ja www.6d.fi.
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Kuva: Timo Karmakallio

Sudanin äidit ja lapset tarvitsevat apua
Suomessa vieraillut Maailman elintarvikeohjelman WFP:n uusi pääjohtaja Josette
Sheeran vetosi erityisesti naisiin, niin päättävässä asemassa oleviin kuin tavallisiin
naisiin, äiteihin.
”Naisilla on erityisasema nälän karkoittamisessa, koska niin monet nälkäiset ovat
naisia ja tyttöjä”, hän sanoi Ylen Aamu-tv:
n haastattelussa perjantaina.
”Olen äiti, minulla on kolme lasta. Se on
motivaationi. Äitinä ymmärtää, miksi äidit
ja lapset tarvitsevat apua.”
Hallitukset rahoittavat WFP:n toimintaa
kolmella miljardilla dollarilla vuosittain,
mutta haluamme entistä vahvemmin
tavalliset ihmiset mukaan työhön, Sheeran
sanoo.
Seitsemän ruoka-annosta erottaa
sivilisaation anarkiasta
”Eräs lääkäri kertoi minulle kerran, että
sivilisaation ja anarkian välillä on vain
seitsemän ruoka-annosta. Jos ne jäävät
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pois, joudut paniikkiin.” Ruoka-avun
varassa elää 100 miljoonaa ihmistä eri
puolilla maailmaa. Yksi WFP:n kohteista
on Sudanin Darfur.
”Darfurissa ruokimme kaksi miljoonaa
ihmistä päivittäin. Olemme heille ainoa
ruoan lähde. Kolme vuotta sitten siellä oli
täydellinen kaaos. Monet lapset kärsivät
nälästä. Olemme onnistuneet vähentämään puoleen vakavasta aliravitsemuksesta kärsivien määrän.”.
Ihmiset eivät pysty palaamaan koteihinsa,
alueella hiljattain vieraillut Sheeran kuvaa.
”Nyt he kuitenkin saavat ruokaa, vettä,
lääkkeitä ja suojaa.”
”Suomalaiset voivat olla ylpeitä siitä,
sillä teidän antama apunne on merkittävä
Darfurissa.”
Rauha yksin ei takaa ruokaa,
tarvitaan investointeja
Vaurautta Sudaniin tuovat mittavat

öljyvarat. Sheeran haluaakin nähdä
öljyn tuoman rikkauden leviävän maahan
tasaisemmin.
”Darfurilla ihmisillä ei rauhasta huolimatta
ole ruokaa, sillä siellä ei ole toimivaa taloutta. Etelässä tarvitaan investointeja.”
Pienet ja konreettiset askeleet ovat tärkeitä, Sheeran sanoo ja kertoo WFP puhdistavan miinoja tieverkosta, jotta viljelijät
saavat tuotteensa torille myytäväksi.
Apu menee perille, hän vakuuttaa.
”Jos tarvitaan norsu- tai kamelilauma, me
hankimme sen tai rakennamme rautatien,
jotta ruoka-apu tavoittaa lapset. 25.000
ihmistä kuolee päivittäin aliravitsemukseen
tai nälkään.”
”19 sentillä päivässä voimme ruokkia lapsen”, pääjohtaja vakuuttaa ja
kertoo, että jokaisesta apueurosta vain
seitsemän prosenttia käytetään hallintokuluihin.
Marja-Leena Kultanen
global.finland.fi 4.5.2007

SUOMALAIS-SOMALIALAISTA
TUBERKULOOSITYÖTÄ
Suomi tuki ulkoministeriön määrärahoin laajasti Somalian kansallista
tuberkuloosinvastustamisohjelmaa
vuosina 1980-91 ja monet somalialaisista yhteistyökumppaneista saivat
erikoistumiskoulutusta Suomessa näinä
vuosina. Tuberkuloosi on maailmanlaajuisesti edelleen merkittävä kuolinsyy kehitysmaissa, sillä hoito-ohjelmat
perustuvat useamman lääkkeen
yhtäaikaiseen, usean kuukauden
mittaiseen valvottuun käyttöön.
Sisällissodan jälkeisinä vuosina
terveydenhuollon julkiset palvelut ovat
Somaliassa romahtaneet ja pitkäjännitteistä tuberkuloosityötä on tehty
Mogadishussa vain yksittäisten klinikoiden toimesta. Suureksi ongelmaksi
on vuosien varrella muodostunut valvomaton lääkekauppa ja mikrobispesifisten lääkkeitten laaja väärinkäyttö.
Tuberkuloosiepidemia on näissä
olosuhteissa saanut rauhassa levitä ja
järjestelmällisten rokotusten päätyttyä
lapsetkin sairastuvat tuberkuloosiin.
Vuonna 2000 Suomi-Somalia seura
lähetti kolmihenkisen lääkäritiimin
Somalimaahan tiedonkeruumatkalle.
Matkan jälkeen alkoi yhteistyö
Annalena Tonellin tuberkuloosisairaalan kanssa Boramassa ja tri Ahmed
Guled palasi Mogadishuun selvittämään mahdollisuuksia käynnistää
uudelleen yhteistyötä.
Vuonna 2002 perustettiin Mogadishussa Somali Anti-tuberculosis and
Lung Diseases Association (SATA-LD),
joka on alusta alkaen ollut mukana
uusien suomalaisten hankkeitten
suunnittelussa. Vuosina 2002-2003
toteutettiin terveyskasvatushanke,
jossa jaettiin tuberkuloositietoutta niin

terveydenhuollon ammattilaisille, kansalaisjärjestöille kuin suurelle yleisöllekin radion kuin sanomalehtien kautta.
Ratkaisevan sysäyksen uusien suomalaisten tuberkuloosihankkeiden käynnistämiseen antoi kuitenkin WHO:
n Somalian maaedustajan tri Ibrahim
Betelmalin vierailu Suomeen elokuussa 2003 ja täällä käydyt keskustelut WHO:n mahdollisuudesta tukea
lääke- ja laboratoriotarviketoimituksin
DOTS-ohjelmaa toteuttavia tuberkuloosiklinikoita. Tuberkuloosin valvottu
lääkehoito kestää keskimäärin kuusi
kuukautta ja päivittäin käytettäviä
lääkkeitä on yleensä alkuvaiheessa
neljä, jatkossa kaksi.
Sekä SAHED ry että Suomi-Somalia
seura aloittivat tuberkuloosiohjelmat
Somaliassa 2004. Lääkäri Ahmed
Mahdi oli jo usean vuoden ajan toiminut Dhuusamareebissa, Galgaduudin
alueella rakentamassa perusterveydenhuoltoa. Solmitun yhteistyösopimuksen puitteissa WHO lahjoittaa
tarvikevarastostaan DOTS-ohjelmassa
oleville potilaille ilmaiset lääkkeet,
klinikalle tarvittavat potilas- ja raportointilomakkeet laboratoriovälineet ja
reagenssit sekä huolehtii laboratorio
diagnostiikan ja hoitojen laadunvalvonnasta.
Syyskuun alussa 2004 Mogadishussa
avatun Suomi-Somalia seuran FinnSoma -klinikan henkilövahvuus on
kahdeksan. Klinikan käytännön
toiminnasta vastaa ylihoitaja apunaan
konsultoiva erikoislääkäri Ali Mohamed Mohamud SATA-LD:n edustajana.
Henkilökunnalle maksetaan vaatimatonta korvausta tehdystä työstä. SATALD osallistuu hankkeeseen tarjoamalla

koulutusta, valvomalla taudinkantajien
löytämistä ja heidän lääkehoitoaan,
huolehtimalla tilastonnista ja raportoinnista.
Aiemmalle yhteistyölle, mm. jo 1980luvun arvostetulle suomalais-somalialaiselle kahdenväliselle hankkeelle
rakentuva ohjelma on lyhyessa ajassa
saanut paljon julkisuutta ja klinikalle
hakeutuu omatoimisesti tuberkuloosiin
sairastuneita tai sairastumista epäileviä. Vuoden 2006 aikana saavutettiin
tavoiteltu yli 300 aloitetun hoidon
taso ja hoidot ovat olleet tuloksellisia.
Hankkeen suomalainen koordinaattori, lääkäri Ahmed Y. Guled, MD,
MPH, huolehtii hankkeen hallinnosta
ja osallistuu Somaliassa työskennellessään ohjelman koulutuksiin ja jatkaa
terveyskasvatuskampanjoita tiedotusvälineiden ja yhteisötapaamisten
kautta.
Vuonna 2006 suomalainen Lääkärin Sosiaalinen Vastuu LSV ry, aloitti
Mogadishu tuberkuloosidiagnos
tiikan koulutushankkeen, jota samoin
koordinoi Ahmed Y. Guled. Pilottihankkeessa kehitetään diagnostiikkaa
ennenkaikkea lääkeresistenssitilanteen
selvittämiseksi ja näin hoito-ohjelmien
tarkentamiseksi ja tehostamiseksi.
Hanke on edennyt mainiosti ja oli
aikataulustaan edellä ennen huhtikuun
poikkeustilaa Mogadishussa.
Sahed ry:n toisena hankkeena käynnistyi perusterveydenhuoltohanke
Guri-Elissa. Neljäskin suomalainen
kansalaisjärjestö Sahan Relief International Association tukee terveydenhuoltoa Somaliassa ja Somalian ja
Etiopian rajavyöhykkeellä: Las Anoodissa tuetaan tuberkuloosipotilaiden
ruokahuoltoa ja Buhodlessa neuvolatoimintaa.			
Lisätietoja
www.koor.fi, www.sahed.net, www.
lsv.fi, email sahan95@yahoo.co.uk.
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SUOMALAISIA HANKKEITA SOMALIASSA

OPETA TYTTÖJÄ - OPETAT KOKO
PERHETTÄ

KOULUTUSTA JA KEHITYSTÄ EL
ADDESSA GEDON ALUEELLA

Rauhankasvatusinstituutin kehitysyhteistyöprojekti ”Opeta tyttöjä - Opetat
koko perhettä” tukee somalialaisten
tyttöjen mahdollisuutta käydä koulua.
Projekti toimii Mogadishossa, Somaliassa.
Projekti keskittyy erityisesti 10-15
-vuotiaiden tyttöjen koulunkäynnin
mahdollistamiseen. Sen avulla halutaan vaikuttaa myös eronneiden ja
leskeksi jääneiden naisten asemaan
tarjoamalla heille koulutusta. Ilman
ammattitaitoa ja koulutusta naisten on
vaikea elättää itsensä ja perheensä,
sekä vaikuttaa omaan elämäänsä ja
oikeuksiinsa.

El Adden kaupunki sijaitsee Gedon
maakunnassa Etelä Somaliassa, sen
asukasluku on noin 60.000. Yhteyksiä
alueelle hankaloittavat vaikeat kulkuyhteydet sekä erityisesti viime vuosina
huonontunut turvallisuustilanne. Kaikilla sektoreilla kaivataan ulkopuolista
tukea ja rahoitusta. Asukkaat ovat
omatoimisesti perustaneet kansalaisjärjestöjä, jotka yhteistyössä alueelta
pakolaisuuteen lähtemään joutuneiden somalien ja heidän järjestöjensä
kanssa ovat käynnistäneet peruspalvelujen turvaamiseen ja sosiaalisten
ongelmien ratkaisemiseen tähtääviä
hankkeita.
Vaikka Gannaane järjestönä rekisteröitiin vasta vuonna 2002 sen taustalla oleva ryhmä on toteuttanut jo
vuodesta 1998 alkaen pitkäjänteistä
kehitysyhteistyötä ja projekteja El
Addessa. Jäsenistömme parissa toteutetun säännöllisen jäsenkeräyksen
kautta maksoimme kuukausittain El
Addessa toimivan koulun opettajien
palkkoja. Kohdealueella El Addessa
keskeiset yhteistyötahot ovat paikallishallinnon lisäksi El Adde Youth Development Association, alueella pitkään
toiminut Norwegian Church Aid
(NCA) sekä Gedo Health Consortium
(GHC).

Projektin ensisijaisena tavoitteena on
opettaa tyttöjä ja nuoria naisia lukemaan ja kirjoittamaan. Lisäksi tytöt
saavat opetusta tyttöjen ja naisten
ihmisoikeuskysymyksissä sekä rauhanja terveyskasvatuksessa.
Koulutuksen päämääränä on, että
tytöt tulisivat tietoisiksi omista oikeuksistaan niin omassa elämässään kuin
yhteiskunnallisellakin tasolla. Rauhankasvatuksella pyritään edistämään
tyttöjen ja naisten roolia rauhanrakentajina Somaliassa. Terveyskasvatuksen
avulla pyritään vähentämään tyttöjen
ympärileikkauksia sekä tiedottamaan
ehkäisystä.
Hankkeen asiantuntijana toimii suomalainen kätilö Zahra Abdulla, p.
040 5881977, www.rauhankasvatus.
fi.
Hankkeelle on myönnetty ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyön hanketukea vuosiksi 2006-2008.
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Suomen ulkoministeriö on tukenut
Gannaane ry:n hanketoimintaa vuodesta 2006 alkaen. Hankkeen tarkoituksena oli käynnistää El Addessa
uusi sekä perusasteen että lukion sisältävä koulu. Projektin varoin on kalustettu luokkahuoneta ja palkattu uusia
opettajia, peruskouluun yhdeksän
opettajaa ja lukioon viisi, lisäksi kouluilla on yhteiset vartija ja siivoojaa.
Lukion oppiaineita ovat matematiikka,
fysiikka, biologia, maantieto, histo-

riaa ja englanti, kokeneet ja korkeakoulututkinnon suorittaneet opettajat
on rekrytoitu sekä omasta maasta että
naapurimaista. Oppilaita lukiossa on
397 ja vuosittain lukioon odotetaan
tulevan nelisenkymmäntä uutta oppilasta. Vuonna 2007 tukea ohjataan
lisäksi koulurakennuksen kunnostamiseen tulvan jäljiltä.
Gannaane ry on myös yksi FisCoop
-kehitysosuuskunnan perustajajärjestöistä. FisCoopiin kuuluu kahdeksan
pitkäjänteistä kehitystyötä omalle
kotiseudulleen Somaliassa tekevää
suomalaista somalijärjestöä ja se on
vuodesta 2005 osallistunut Suomen
Somaliaverkoston toimintaan.
Lisätietoja Mohamud Abdirashid,
p. 0456779465, Gannaane ry,
Kirstinharju 6 C 195, 02760 Espoo,
gannaane_7@hotmail.com
MUITA OPETUSSEKTORIN HANKKEITA
Kansainvälinen Solidaarisuussäätiö
on toiminut aikuiskoulutuksen alalla
Somalimaassa jo vuodesta 2001
alkaen (www.finsolid.fi), Golis
Naisten yhdistyksellä on useamman
vuoden ajan ollut Sidiciyo charity
-kouluhanke Hargeisassa (http://kotiweb.kotiportti.fi/golis/), Horisontti
Teamillä on vuonna 2006 alkanut
ammatillista koulutusta tukeva hanke
Soolin alueella (www.horisontti.net) ja
Sahan Relief International Association
on käynnistänyt aikuiskoulutustukihankkeen kuluvana vuonna. Puntland
Community on aloittamassa Boosaasossa nuorille suunnatun tukihankkeen
YES (Youth Education through Sports)
(http://www.puntland-community.net).
				

SAGAL

UUDEN AAMUN SARASTUS

Sagal-keskuksessa opetetaan
terveystietoa, hygieniaa, kirjoittamista ja lukemista, kotitaloutta,
perinteisiä käistöitä, kutomista,
ompelemista, kankaanvärjäystä,
kirjanpitoa ja oman yrityksen pitämistä. Keskus on suosittu. Toisena vuonna kolmelle 4 kuukauden pituiselle kurssille osallistui yli
200 naista ja tyttöä. Puskaradio
toimii hyvin!
Opettajina toimivat ammattilaiset,
naiset ja miehet koordinaattorin
johdolla. Suomessa hanketta
koordinoi mm.Vantaan Niceheartsissa toimiva Batulo Essak.
Hanke on antanut todellista
hyötyä ja iloa siihen osallistuneille. Osallisuuden tunne, surujen ja ilojen jakaminen yhdessä
tekemisen ja oppimisen ohella
ovat tuoneet naisille voimia
jaksaa eteenpäin. Tunne olla tarvittu ja osa kehitystä, on mittaamattoman arvokas.
Toimeentulon hankkiminen on
erittäin epätodennäköistä Somaliassa tällä hetkellä asuville naisille, ellei sinulla ole tarjota jotain,

mitä jokainen tarvitsee tai ellet
itse pysty itseäsi työllistämään.
Kouluihin pääsevät vain ne joilla
on siihen varaa ja muuten mahdollisuuksia. Usein naisen vastuulla on perheen, pienen yhteisön arjen pyörittäminen ja tulot
ovat sen verran kuin ulkomailla
asuvat sukulaiset pystyvät auttamaan. Kaikilla ei ole sukulaisia
ulkomailla.
Sagal-keskus on antanut mahdollisuuden oppimiseen ja sen
kautta itsensä työllistämiseen,
konkreettisesti käytännön opettelemisen kautta. Vaatteiden
värjäys ja valmistaminen, ruoan
valmistus, kahvilan pitäminen,
ovat kaikki mahdollisia kurssin
jälkeen. Hanke myöntää starttirahan yrityksen perustajalle, jonka
mahdollisuudet menestyä ovat
näkyvissä.

’’

Kun katson omien lasteni
silmiin näen elämän iloa.
Kun lapset Somaliassa katsoivat uteliaana minua silmiin näin samaa iloa heidänkin silmissään

’’

Yhden perheenjäsenen saama
palkka Somaliassa mahdollistaa
parhaimmassa tapauksessa perheen toimeentulon, antaa mahdollisuuden saada lapset kouluun
ja ostaa tarvittavia lääkkeitä.
Hanke auttaa henkisen hyvinvoinnin lisääntymisessä, antaa
mahdollisuuden oppimiseen ja

Kuva: Sagal projekti

Nuoria naisia, iäkkäämpiä naisia,
tyttöjä...kaikki ovat tulleet oppimaan erilaisia taitoja selviytyäkseen sodan runtelemassa
Mogadishussa. Suomen ulkomisnisteriön tukemana vuonna 2005
käynnistetty Sagal-hanke tukee
eri-ikäisiä tyttöjä ja naisia kouluttamalla heitä elämän eri osa-alueilla. Naisten itsensä sisustama,
viihtyisä keskus sijaitsee Mogadishun keskustassa.

parantaa elämänlaatua.
Hanketta aiotaan kehittää lähitulevaisuudessa tarjoamalla kauneudenhoitoon ja tietotekniikkaan
liittyvää koulutusta sekä palveluita. Hankkeen suunnitteluun
osallistuvat kaikki hankkeessa
mukana olevat henkilöt ja paikalliset yhteistyötahot.
Sinä voit auttaa esimerkiksi
lahjoittamalla sinulle sopivan
summan rahaa hankkeen omavastuu- osuuden keräämiseen.
Kympillä saa paljon Somaliassa.
Johanna Sjöholm
Vantaan Nicehearts ry
www.nicehearts.com		
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Maahanmuuttajat hyödyntämätön FINMUN 2007 - A week with
vientiresurssi
many new faces
Maailma on pelkkää markkina-aluetta. Yritysten
mahdollisuudet ovat usein muualla kuin Suomessa
– esimerkiksi Afrikassa, jossa asuu noin 900 miljoonaa
ihmistä 53 maassa.
Viimeisten viidentoista vuoden aikana Afrikassa on tapahtunut
suuria muutoksia niin politiikassa kuin taloudessakin. Sodat maanosassa ovat vähentyneet dramaattisesti, ja tämä positiivinen ilmiö
on avannut ihan uuden kirkkaan mahdollisuuden Afrikan maiden
kehitykselle.
Afrikan maat toteuttavat parhaillaan merkittäviä markkinatalousuudistuksia, harjoittavat demokratiaa ja vakauttamispolitiikkaa. Afrikka
on muutakin kuin kurjuutta, konfliktia ja köyhyyttä. Tämä myönteinen
kehitys on avannut kansainvälisille yrityksille ja sijoittajille aivan uusia
kaupallis-taloudellisia mahdollisuuksia. OECD:n ja Afrikan kehityspankin raportin mukaan Afrikan talous kasvoi toissavuonna keskimäärin 5,3 prosenttia, viime vuonna 5,2 prosenttia ja ennuste vuodelle
2007 on 5,5 prosenttia.
Afrikka on yksi maailman potentiaalisista markkina-alueista. Maanosan valtavat luonnonvarat ja markkinat ovat lähes hyödyntämättömiä. Esimerkiksi kansainvälinen televiestintäliitto ITU on vahvistanut
Afrikan olevan nopeimmin kasvava matkapuhelinten markkina-alue.
Myös Nokia arvioi suurimmiksi myynnin kasvualueikseen Kiinan ja
Intian ohella Afrikan.
Puutteelliset tiedot ja tehokkaiden palvelujen puuttuminen ovat
tyypillisiä syitä suomalaisyrityksille olla kiinnostumatta Afrikan markkinoista. Viime vuosina Aasian maat, kuten Kiina, ovat kasvattaneet
Afrikan kauppaansa. Kun vuonna 2000 alueiden kahdenvälinen
kauppa oli 10 miljardia dollaria, vuonna 2005 summa oli jo kohonnut yli 40 miljardiin dollariin. Vuoden 2010 ennuste on yli 100
miljardia dollaria. Yli 800 kiinalaisyritystä on sijoittanut yhteensä
noin 4,3 miljardia euroa 43 maahan Afrikassa.
Suomi tarvitsee uusia yrityksiä ja yrittäjyyttä enemmän kuin
koskaan. Erinomaisesta kilpailukyvystä huolimatta Suomi ei menesty
kansainvälisessä yrittäjyysaktiivisuuden vertailuissa. Pk-yritysten
merkitys Suomen kansantaloudelle on erittäin tärkeä. Sektori työllistää
noin 60 prosenttia yritysten työvoimasta ja tuottaa liikevaihtoa lähes
saman verran kuin suuret yritykset. Mutta vain viidennes pk-yrityksistä
harjoittaa vientiä.
Valtaosa suomalaisista pk-yrittäjistä on hyviä tekijöitä, mutta ei aina
hyviä markkinoijia, eikä varsinkaan vientimarkkinoijia. Halua olisi,
mutta osaaminen puuttuu. Pk-vientivalmiudet ovat usein varsin heikot.
Muihin maihin verrattuna Suomi ei ole onnistunut maahanmuuttajien työvoimavarojen hyödyntämisessä. Maahanmuuttajien tietotaito
ja osaaminen on mennyt vuosikausia hyödyntämättömänä hukkaan.
Suomessa tulisi hyödyntää aiempaa paremmin ennen kaikkea
koulutettujen maahanmuuttajien tietotaitoa, kokemusta sekä alueen- ja
asiantuntemusta sekä Suomen tunnettavuuden että suomalaisyritysten
viennin edistämiseksi. Tarkoituksena olisi luoda toimintaedellytyksiä
yritysten menestymiselle ja ihmisten työllistymiselle.
Tadesse Taye, ekonomisti ja ulkomaankaupan konsulttiyrittäjä
painopisteinä Afrikan ja Venäjän yrityskulttuurit sekä kehitysyhteistyö
Kauppapolitiikka 1/2007
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The second university-level international Model United Nations
conference in Finland was held in Helsinki, Finland on 1118th of February, 2007. The conference brought students of
different nationalities to debate, discuss and have fun. The
week highlighted in a three-day simulation in the Security
Council. The Council dealt with a scenario of world events
based on a realistic world politics situation but aggravated
hypothetically by the organizers. The scenario took place in
Somalia, a troubled state with no recognized central government
authority. Delegates acted in a realistic Security Council setting,
giving speeches, writing resolutions and networking.
The concept itself is neither new nor revolutionary. Simulating
international organizations began even before the birth of the
United Nations, when students held a series of Model League
of Nations conferences in the 1920s. Model United Nations is
an education activity where students participate in a simulation
of a body in the United Nations system. Model United Nations
simulations allow participants to experience, practice and
experiment with conflict resolution, public speaking, small group
dynamics and negotiation. Model United Nations simulations
require research that includes current affairs, economics,
geography, government, history and politics. Students learn
parliamentary procedure, formulate prepared presentations and
give extemporaneous speeches.
The opening ceremony of the FINMUN 2007 conference at
Vanha Ylioppilastalo introduced, after welcoming words and
a few messages, as speakers such distinguished Finns as
Helena Ranta and Pekka Haavisto addressed the audience.
Ranta concentrated on highlighting various genocides of the
20th Century hoping to emphasise the tragedy of each. Her
message was clear: genocide is preventable but it’s integral
the international community makes the decisions needed early
on when the signs start to appear. Haavisto combined the UN,
Sudan and enviromental issues in his speech. As EU’s special
representative to Sudan, he shared his insiders’ views on the
peace negotiations there with the audience. The audience was
further enlightened by Germany’s Ambassador t Helsinki Mr.
Schumacher who started his speech by stating that the Model UN
so far resembled the real thing by running almost half an hour
late with the agenda. All the speakers were truly inspiring and
gave hope that a better and a more peaceful world is possible.
The busy schedule of the week comprised study tours to Finnish
ministeries, parliamentary institutions, research seminars and
social gatherings, one of them organized by Finland-Somalia
Association with fresh reports and reflections from and on
Somalia and its ever harder road to peace, reconciliation and
rebuilding. Pirkko Kourula’s fund was one of the sponsors to the
FINMUN organization.
Please find more information and the final product f the
proceedings, the Resolution, at www.finmun.org.

Kuva: K’naan, www.thedustyfoot.com

they decided to be blunt in their message that Aids is dangerous and has no
cure.
Apart from breaking from tradition
and talking about the disease, Waayah
Cusub has been careful not to cause a
furore by suggesting ways of prevention like the use of condoms and simply
advocate abstinence.

Somali pop stars
take on tradition
Deep in the heart of Little
Mogadishu, a suburb in Kenya’s capital, Nairobi, a pop
group called Waayah Cusub
(New Era) is causing a storm.
Frustrated with the traditional norms
of living within the Somali community,
which to a large extent restricts open
expression; this group of young men
and women are now using music to
break the barriers. Most of them are in
their early twenties and have been living
as refugees in Kenya for more than a
decade. They have stepped out of the
old poetic tradition and introduced more
creative and modern lyrics to the Somali
music industry.
“We do not copy songs from old musicians, we come up with our own ideas
and sing about what is happening by
the day, something that rarely happens,”
says group member Jamila Jamma.
The group, which has been enjoying
a lot of airtime on Somali radio stations
and music programmes on Kenyan
television channels, has been pushing
for reconciliation in their country.

“We are not happy with what is happening back home, in fact we have
recorded a thought-provoking song that
we hope will bring our leaders back to
their senses,” Ms Jamma says.
The song, entitled Somalia, rebukes
the country’s leadership and warlords
for causing the pain and destruction
as they fight for power and challenges
them to outline what they will do to
restore order to the country.
‘Bold step’
Apart from singing about the war and
destruction in their homeland, Waayah
Cusub is equally convinced that there
are current social issues which are
being ignored to the danger of the
Somali community. For instance, they
say Aids is a reality among Somalis but
no-one talks about it or if the disease is
discussed, it is a low-key affair. Most
Somalis are Muslims and according to
Islamic teaching, the disease is mainly
associated with adulterers and people
with HIV are often ostracised.
“Most Somalis are not educated and
they do not know what causes Aids, so
we decided to take the bold step and
tell them what this is and its dangers,”
explains Ms Jamma, who is one of the
female members of the group.
Shino Abdullahi Ali, who features in
the song Ka digtoonow Aids Ka, says

Diaspora appeal
Having lived in Kenya for the better
part of their teenage life, the group
members have also drawn fans from
their host country by singing in Kiswahili, a language widely spoken in East
Africa.
“Swahili has become a major mode
of communication among us and our
peers, we cannot match Kenyan musicians but singing in the language in
Somali style has been appealing to
our fans,” says Shino Abdullahi Ali,
who raps on the popular track Sina
Mwingine - Kiswahili for I Do Not Have
Another Lover.
The group also has a big fan base
among Somalis elsewhere in the
diaspora. They performed in the Somali
movie Ali and Awrala about the caste
system of marriage within Somalia communities.
The producer of the film, Abdimalik
Awil Isaac, who lives in Denmark, says
his intention was to show Somalis that
the taboo of marrying across the castes
has caused much pain.
“It’s an open secret among our people
that if you do not come from a noble
clan, no matter how much you love a
girl from that kind of family, she will
never be your wife.
“These guys conveyed the message
pretty well,” he said of group members
who had leading roles in the movie,
which has been screened widely in
Europe and the United States.
And what are Waayah Cusub’s future
plans?
“Just like everyone says, the sky is the
limit. But our mission is to put Somalia
on focus in every area and we will be
bold in our music,” says Ms Jamma.
Daud Aweis, BBC Nairobi
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Pirkko Kourulan rahasto
jakaa

tunnustuspalkintoja
viidennen kerran

Rahaston vuoden 2007 palkinto tai
palkinnot jaetaan itsenäisyyspäivänä
6.12.2007 järjestettävässä monikulttuurisessa juhlassa, missä palkituilla
on myös
mahdollisuus käyttää
puheenvuoro ja esitellä työtään tai
ajatuksiaan.
Hakijoina voivat olla somalitaustaiset
yksityiset tai yhteisöt, jotka ovat
toiminnallaan edistäneet kulttuurien
välistä vuoropuhelua, kannustaneet
nuoria yhteistoimintaan ja jatko-opintoihin paremman huomisen hyväksi
tai muuten osoittaneet puolustavansa
tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia sekä
kantavansa
yhteiskuntavastuuta
Suomessa
tai
kansainvälisesti.
Hakemuksia arvioivat Suomi-Somalia
seuran tarkoitusta varten nimeämä
toimikunta yhdessä Pirkko Kourulan
tai hänen edustajansa kanssa.
Vapaamuotoiset hakemukset, joissa
on merkintä ’Pirkko Kourulan rahasto’,
toimitetaan
perusteluineen
ja
mahdollisine työnäytteineen SuomiSomalia seuralle, postiosoite PL 242,
00121 Helsinki, tai sähköposti suomisomalia.seura@pp.inet.fi 30.9.2007
mennessä.
Lisätietoja seurasta ja hakukierroksesta antavat puheenjohtaja Batulo
Essak, p. 0400 671288 tai sihteeri
Maija Kajava, p 040 5330757, www.
koor.fi, YK:n pakolaisjärjestöstä
löydät tietoa sivuilta www.unhcr.org.
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Kuva: Eeva-Liisa Bahnaan

YK:n
pakolaisjärjestön
(UNHCR)
Euroopan operaatioiden johta-jana
toimiva Pirkko Kourula on lahjoittanut Suomi-Somalia seural-le
rahaston, josta on neljänä vuon-na
jaettu tunnustuspalkintoja somalitaustaisille nuorille kannustamaan
heitä opinnoissa ja kulttuurien
välisessä vuoropuhelussa. Lahjoittajan toivomus on, että palkinnon saajat
pyrkivät samalla myötävaikuttamaan
rauhan ylläpitämiseksi ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseksi kaikkialla
maailmassa.

Amina Souleiman kertoi kirjamessuilla Sheffieldin aktiivisista
maahanmuuttajanaisista ja heidän
perinteitä tallentavista julkaisuistaan.

SOMALIALAISET
KIRJAMESSUT
Suomi-Somalia seura osallistui
Helsingissä Pasilan kirjastossa 12.14. huhtikuuta 2007 järjestettyihin Somalialaisiin kirjamessuihin.
Messut olivat järjestyksessä jo kolmannet ja perinne tulee jatkumaan
keväällä 2008. Helsingin kaupunginkirjaston yksikkönä toimiva Ulkomaalaiskirjasto isännöi tapahtumaa.
Ohjelmassa esiintyi useita kirjailijavieraita, ehkä tärkeimpänä heistä
Mohamed Sh. Hassan, jonka johtama kustantamo Scansom Publishers on julkaissut yli 200 nimikettä.
Pääosa julkaisuista on somalinkielistä ja viime vuosina äänikirjat,
musiikki ja DVD-äänitteet ovat yhä
tärkeämmässä osassa.
Ensimmäistä kertaa Suomessa
vieraili Sheffieldissä toimivan MAMA
East African Women’s Groupin
(Hooyada Africada Bari) sielu Amina
Souleiman. Ryhmä on julkaissut
kolme mainiota somalialaisia naisia
ja heidän perinteitään esittelevää
kirjaa: ’Shells on a Woven Cord’
ilmestyi uudistettuna somalin- ja

englanninkielisenä laitoksena 2000,
’Footprint – Recipes for life’ samana
vuonna ja kuluvan vuoden uutuuden
’Travelling with the Bedouin Women
of Hawd’.
Muita ulkomaisia vierailijoita
olivat Mohamed Ali Hassan ’Alto’,
joka kertoi mm. SOAS-instituutissa
alkavasta toimittajille ja kirjoittajille tarkoitetusta somalinkielen
kurssista, sekä Tanskasta saapunut
Khalid Ali-Guul, joka puhui somalirunouden eri muodoista.
Suomalaiseen osuuteen sisältyi
Ahmed M. Elmin esitys somalinkielen kirjoitusasun vakiinnuttamisesta
1970-luvun alussa, Mulki Mölsän,
Muddle Liliuksen, Inari Virmakosken
ja Abidirizak Alin esityksistä.
Viimeisen päivän ohjelma omistettiin perheille ja kirjaston alakertaan kokoontui innokas lapsijoukko
kuuntelemaan Krokeli-teatterin
monikulttuurista nukketeatteria,
sadunkerrontaa sekä osallistumaan
järjestettyyn kirjoituskilpailuun.
Aikuisille maahanmuuttajaperheiden hyvinvointiin liittyvistä asioista
puhuivat auditoriossa Mohamed Ali
Hassan ’Alto’ ja Väestöliiton Kotipuu-hankkeen asiantuntija Mohamed Moallin.
Tapahtuman toteutuksesta vastasivat järjestävän ulkomaalaiskirjaston lisäksi Iftin seura ja sitä tukivat rahallisesti opetusministeriö
sekä Väestöliitto, mistä kaikille vilpittömät kiitokset. 		

SANAKIRJAHANKE
Suomi-Somalia seura perusti joulukuussa 2006 työryhmän, jonka
tehtävänä on valmistella ammattitasoista suomi-somali-suomi –sanakirjaa julkaistavaksi kuluvan vuoden
aikana. Työn aikana on kerätty
tietoa Suomessa kirjastoissa ja
yksityisillä olevasta Somaliaa koskevasta aineistosta.
Tietoja hankkeen edistymisestä liitetään seuran sivuille www.koor.fi –
sivuilla kevään aikana.

SOMALIAA JA KEHITYSYHTEISTYÖTÄ
KOSKEVAA TIETOA

- Human development Report
Somalia 2001, UNDP Somalia country
office, UNDP 2002
- Socio-Economic Survey 2002
SOMALIA, UNDP & The World Bank
Report No 1, 2003
LEHDET
Apuraportti (KSS)
Kehitys - Utveckling (UM)
Kehitysuutiset (UM)
Koor (www.koor.fi)
Kumppani (KEPA)
Maailmanpyörä (YK-liitto)
Pakolainen (Suomen Pakolaisapu)
Verkkosivut
www.formin.fi
www.koor.fi
www.finsolid.fi
global.finland.fi
www.ihmisoikeusliitto.fi
www.pakolaisapu.fi
www.somaliaverkosto.net
www.ykliitto.fi
www.vaestoliitto.fi 			

SUOMI-SOMALIA SEURA RY
Vuonna 1986 perustettu kansalaisjärjestö
KEPA ry:n ja Kultti ry:n jäsen
Suomen Somalia-verkoston jäsen
Tiedotus- ja kulttuuritoimintaa
- Somalia tiedotuslehti 1987-1994
- KOOR 1995- Videoelokuvia ja vaälokuvanäyttelyjä
- Somalinkielen opas ja sanasto, 1992
Kehitysyhteistyötä
- Neuvolatoiminnan tukeminen 2003- Tuberkuloosin hoito ja koulutus 2004Yhteystiedot
- PL 242, 00121 Helsinki
- suomi-somalia.seura@pp.inet.fi
- info@koor.fi
- keräys- ja jäsenmaksutili Sampopankki
800017-744379
Lisätietoa rahankeräyksesta katso www.
koor.fi 				
____________________________________
Julkaisun tuottamiseen on saatu ulkoasiainministeriön kansalaisjärjestöille suunnattua
tiedotustukea. Julkaisussa esitetyt näkemykset eivät välttämättä edusta ulkoministeriön
virallista tai Suomi-Somalia seuran.kantaa.

Asiallinen festivaali

Kaiken maailman kulttuurit kohtaavat
Kaisaniemen puistossa toukokuun
viimeisenä viikonloppuna. Tarjolla
on musiikkia, taidetta, toimintaa,
maailmankuvia ja mahdollisuuksia
lauantaina 26.5.2007 kello 12-20
ja sunnuntaina 27.5.2007 kello 1218. Sopii ehdottomasti kaikille eikä
muuten maksa mitään.
Maailma kylässä on:
* jo vuodesta 1995 lähtien järjestetty
koko perheen ilmaisfestivaali.
* kaikille avoin kylä,
kohtaamispaikka, joka esittelee
kulttuurin makupaloja ja yllätyksiä eri
puolilta maailmaa: musiikkia, tanssia,
teatteria, asiaohjelmaa, liikuntaa ja
ruokaa.
* mahdollisuus saada uusia
näkökulmia suvaitsevaan
monikulttuurisuuteen,
kehitysyhteistyöhön ja
globaaliasioihin sekä
vaikutusmahdollisuuksiin omassa
arjessa.

KOOR 1-2007
Somalian konfliktien taustaa, 2
Afrikassa on toivoa, 3
Kehitystyö lievittää kahta kauhua, 4
Mogadishu - yesterday, today .., 5
Humanitaarisen avunkin tulee olla.., 5
Kehitystyö on suuri haaste, 7
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Rauhaa kohti, 8-9
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Mogadishu - a depressing prospect, 11
Ogaden - Puntland, 12
EU calls for reconciliation, 13
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Our mother Eve, 15
Hyviä ja huonoja kehitysuutisia, 16
Suomen Somalia-verkoston ..., 17
Tiedonvälitystä tukemassa Somaliassa, 18
Once again, the west wages .., 19
Sudanin äidit ja lapset tarvitsevat.., 20
Suomalais-somalialaista tuberkuloosi.., 21
Suomalaisia hankkeita Somaliassa, 22
Sagal - uuden aamun sarastus, 23
Maahanmuuttajat hyödyntämätön .., 24
FINMUN 2007, 24
Somali pop stars take on tradition, 25
Pirkko Kourulan rahasto, 26
Somalialaiset kirjamessut, 26
Maailma kylässä, 27
Etukannen kuva Andreas von
Weissenberg
Takakannen kuva IRIN 2007

* Helsingin Mahdollisuuksien tori
-tapahtuma ja osa kansallista
Mahdollisuuksien tori -verkostoa.

KOOR (Kamelinkello)
Suomalainen somalilehti
www.koor.fi

Järjestäjät

Julkaisija Suomi-Somalia seura ry
Yhteystiedot PL 242, 00121 HKI
Sähköposti info@koor.fi,
suomi-somalia.seura@pp.inet.fi

Maailma kylässä -festivaalin
pääjärjestäjä on Kehitysyhteistyön
palvelukeskus Kepa ry, joka
on yli 270 kehitysyhteistyötä
tekevän tai muuten kehitysmaaja globaalikysymysten kanssa
työskentelevän suomalaisen
kansalaisjärjestön kattojärjestö.
Kepan toimintaa tuetaan
ulkoasiainministeriön
kehitysyhteistyömäärärahoista.

Vastaava päätoimittaja
Inari Virmakoski
Toimitus ja taitto
Maija Kajava
Mohamed-Nur Mohamud
Kirjapaino Cosmoprint, Espoo
ISSN 1239-3169

Muita yhteistyökumppaneita on
festivaalilla mukana yli 250: runsaat
200 kansalaisjärjestöä sekä
oppilaitoksia, museoita, viranomaisia
ja yrityksiä. 				
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Bintow Hassan joutui pakenemaan kodistaan ensimmäisen kerran sisällissodan
alkuvaiheissa 15 vuotta sitten. Hän asui Bakolin alueella ja lähti Mogadishuun etsimään toimeentuloa ja turvaa muiden maansisäisten pakolaisten tavoin. Huhtikuun
lopulla Bintow joutui lapsineen jättämään väliaikaisen kodin pakolaisleirissä.
Leirillä Bintow asui miehensä ja lastensa kanssa vaatimattomassa majassa, mutta
se oli perheelle koti puutteistaan huolimatta. Isä huolehti perheestään tekemällä
päivittäin kaikenlaisia saatavilla olevia aputöitä, mutta huhtikuussa leiriin osunut
ammus tappoi hänet ja perhe jäi vaille toimeentuloa. Kaupungissa aina löytyi joku,
joka auttoi kun kuuli perheen ahdingosta, mutta nyt olivat paremmin toimeentulevatkin perheet jättäneet kotinsa. Pommitusten jatkuessa Bintowkin päätti lähteä.
Päästyään Elashaan perhe hakeutui suojaan ison puun alle. Kun välillä satoi Bintow
haali kaikkea mahdollista kokoon suojatakseen lapsia sateelta ja kylmältä.
Mogadishun rauhoituttua ainakin näennäisesti perhe on palannut ja äiti arvelee,
että hänen on lähdettävä kerjuulle ruokaa saadakseen. Huoli huomisesta on todellinen. ”On Jumalan kädessä, mitä meille tapahtuu. Ehkä me kuolemme kaikki.”
www.irinnews.org 7 May 2007
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