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S

omaliassa on eletty pitkään pysähtyneessä
välitilassa, hyviä menneitä aikoja muistellen
ja hyvistä tulevista ajoista haaveillen: on
ollut väliaikaishallitus, väliaikainen perustuslaki ja pakolaisuudesta johtuvat väliaikaisasumukset ja väliaikaiset ratkaisut toimeentulolle.
Muutoksia on kuitenkin näköpiirissä.
Loppusuoralla oleva maan monivaiheinen ja
pitkä poliittinen prosessi tähtää pysyvyyteen ja vakauteen uuden perustuslain ja hallituksen avulla.
Matkan varrella on neuvoteltu Djiboutissa, Kampalassa, Nairobissa, Garoowessa, Lontoossa,
Mogadishussa ja Addis Abebassa. Lontoon suuri
Somalia-konferenssi saa Istanbulissa jatkoa kesäkuussa, ja heinäkuussa Mogadishussa alkaa
perustuslakikokous. Kymmenet valtiot seuraavat
kiinnostuneina, päättyykö Somalian poliittinen siirtymäkausi elokuussa suunnitellulla tavalla. Mikä
tahansa tulos on, ei se kaikkia somalialaisia miellytä. Hanad Abdullahi kertoo prosessista artikkelissaan Somalian uusi perustuslaki jakaa kansalaisten mielipiteet.
Somalia on suuren kansainvälisen mielenkiinnon kohteena myös maaperässään uinuvan
rikkauden, öljyn, vuoksi. Länsimaiden öljy-yhtiöt
tarvitsevat vaihtoehtoja Lähi-idän öljylle, ja uusi

afrikkalainen öljymaa tulisi kuin tilauksesta. Ikävät esimerkit suurten öljy-yhtiöiden toiminnasta
Afrikassa eivät ole kansan kannalta rohkaisevia,
mutta jos öljyä on runsaasti, köyhän Somalian
vaurastuminen on mahdollista. Nima Khorrami
Assl kirjoittaa aiheesta artikkelissaan Oil can be a
boon for Somalia.
Somaliassa eletään poliittisesti kriittisiä aikoja
ja saavutukset rauhanrakentamisessa ovat hauraalla pohjalla. Ilmastonmuutos vähentää pysyvästi Itä-Afrikan sateita, ja kansainvälisen Pelastakaa Lapset -järjestön mukaan sitä uhkaa uusi
nälänhätä, mihin tulisi varautua jo nyt.
Vaikeuksista huolimatta suuri joukko somalialaisia uskoo aidosti maansa toipumiseen, ja haave hyvästä tulevaisuudesta tuntuu realistisemmalta kuin aikoihin. Mogadishuun saapuu yhä enemmän paluumuuttajia. Satunnaiset väkivaltaisuudet
eivät pelota, kuten al-Shabaabin läsnäolo aikaisemmin. Mahdollisuudet elättää itsensä ja perheensä ja elää kutakuinkin normaalia arkea ovat
Mogadishussa lisääntyneet – ilman koti-ikävää.
Jälleenrakentaminen ruohonjuuritasolla on alkanut. Aina kun on uskoa ja tahtoa, on myös toivoa.
Eeva-Liisa Bahnaan
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Somalian uusi perustuslaki
jakaa kansalaisten mielipiteet
Hanad Abdullahi

S

omaliassa pienikin muutos vaatii suuria
ponnisteluja ja asioiden vieminen eteenpäin
on erittäin hankalaa; pelkästään väliaikaishallituksen muodostaminen kesti yli kaksi
vuotta.
Nykyinen väliaikaishallitus muodostettiin Somalian naapurimaassa Keniassa lokakuussa 2004
ja sen toimeksianto oli viisi vuotta. Väliaikaishallituksen päätehtävät olivat sovinnon aikaansaaminen sotivien osapuolien ja klaanien kesken sekä
uuden perustuslain ratifioiminen.
Väliaikaishallituksen tehtävä ei ole ollut helppo,
ja asiat ovat edenneet hitaasti. Vastassa on ollut
sotia, humanitaarisia katastrofeja ja suuria poliittisia haasteita sekä väliaikaishallituksen sisällä että
sen ulkopuolella.
Väliaikaishallitus on toiminut 8 vuotta, ja sen
aikana presidentti on vaihtunut kerran, pääministereitä on ollut neljä ja eduskunnan puhemieskin
on vaihtunut muutaman kerran. Tämä on osoitus
siitä, että hallituksen sisällä on ollut paljon ristiriitaisuuksia.
Somalian väliaikaishallituksen toimiaika on
umpeutumassa tämän vuoden elokuussa. Sen
jälkeen maassa on määrä pitää vaalit ja äänestää jäsenet uuteen hallitukseen. Ennen elokuuta
väliaikaishallituksen tehtävänä on ratifioida uusi
perustuslaki ja muodostaa uusi parlamentti. Uusi
parlamentti äänestää presidenttiä, ja presidentti
nimittää pääministerin, joka muodostaa hallituksen.
Tiekartta
Pitkän taistelun jälkeen Somalian väliaikaishallitus yhdessä AMISOM:n (African Union Mission in
Somalia) kanssa onnistui vapauttamaan pääkaupungin ääriryhmä al-Shabaabin käsistä. Siitä huolimatta al-Shabaab on edelleen suuri uhka koko
Somalialle, koska sillä on hajanaisesti joukkoja eri
puolilla maata, erityisesti Etelä-Somaliassa.
Itä-Afrikan laaja humanitaarinen kriisi, joka
iski Somaliaan kaikista maista raskaimmin, käänsi koko maailman huomion Somaliaan ja maan
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pitkittyneeseen kriisiin. Kriisin haasteet tarjosivat
myös mahdollisuuden saada kansainvälistä tukea
terroristiryhmien kukistamiseen ja 12 000 henkeen laajennetut AMISOM-joukot saivat rauhanturvaamista laajemman mandaatin osallistumalla lähitaisteluun väliaikaishallituksen joukkojen
kanssa terroristiryhmiä vastaan.
Somalian poliittinen prosessi sai myös uutta
potkua, ja tavoitteeksi tuli luoda pohja maan poliittiselle järjestelmälle ja raivata tietä demokraattiselle vallansiirrolle. YK:n Somalian poliittinen toimisto UNPOS järjesti Somalian politiikan päänäyttelijöille kokouksen Nairobissa huhtikuussa 2010.
Siellä allekirjoitettiin uusi Roadmap-sopimus, joka
määritteli Somalian poliittisen prosessin ja sitoi
kaikki osapuolet noudattamaan sitä.
Uuteen tiekarttaan merkittiin selkeitä tehtäviä
ja tavoitteita, jotka piti saavuttaa tietyssä ajassa.
Somalian pääkaupungissa Mogadishussa sekä
Puntmaan pääkaupungissa Garowessa järjestettiin kokouksia, jotka täsmensivät tiekarttaprosessia. Näissä kokouksissa syntyivät sopimukset Garowe Principles I ja Garowe Principles II.
Garowe Principle kakkosen allekirjoittajat pääsivät sopuun näistä poliittisista linjauksista: Muodostetaan kaksikamarinen parlamentti, johon kuuluu perinteinen 225-paikkainen parlamentti sekä
toinen, 54 klaanipäälliköstä koostuva parlamentti.
Jälkimmäiseen valitaan Somalian jokaisesta 18
maakunnasta kolme perinteistä klaanipäällikköä.
Sovittiin myös perustuslain hyväksymisestä ja
naisten osuuden kasvattamisesta 30 prosenttiin
parlamentissa. Lisäksi sovittiin, että tämä on viimeinen kerta, kun vallanjako perustuu 4.5 klaanijärjestelmään; tämän jälkeen siirrytään keskushallintoon, joka muodostuu paikallisista ja alueellisista hallinnoista.

Somalian ja Pohjois-Somalian itsenäistymisen yhteydessä, mutta Siyad Barren pitkä hallintokausi
hyllytti perustuslain vuodesta 1979 lähtien ja maa
oli yksivaltiaan militäärisen hallinnon vallassa.
Väliaikaishallitus on nimennyt perustuslain työryhmän, joka koostuu eri alueiden ja eri poliittisten
ryhmien edustajista. Työryhmä on toiminut yli viisi
vuotta ja se on kiertänyt maakunnissa, Somalian
naapurimaissa ja muualla ulkomailla kartoittamassa somalialaisten mielipiteitä.
Mogadishussa järjestetään valtakunnallinen
kokous, jonka tehtävänä on pureutua perustuslain
yksityiskohtiin ja viimeistellä se lopulliseen muotoonsa. Kokoukseen osallistuu 825 edustajaa,
jotka edustavat klaaneja, alueita ja yhteiskunnan
muita sektoreita.
Osa poliitikoista kritisoi kovasti uutta perustuslakia, sillä heidän mielestään koko perustuslain
idea lähti kansainvälisen yhteisön ja ulkomaalaisten aloitteesta. Somalian kriisin ratkaisua pitäisi
etsiä somalialaisten keskuudesta, ei ulkomailta.
Vastustajien mielestä uusi perustuslaki heikentää
Somalian yhtenäisyyttä ja federalismi antaa lisää
tilaa klaanipolitiikan vahvistumiselle ja Somalian
hajaantuminen jatkuu entisellään.
Perustuslain kannattajat puolustautuvat sillä,
että uusi perustuslaki edistää oikean valtion syntymistä ja on ainoa keino siirtyä pois kymmenvuotisesta väliaikaishallituksen järjestelmästä.
Heidän mukaansa federalismi on ainoa ratkaisu
muodostaa paikallisista hallituksista yhteinen keskushallinto.

Kansainvälisen yhteisön rooli
Somalian kriisistä on muodostunut kansainvälinen
kriisi, koska sen vaikutukset ulottuvat naapurimaihin ja koko kansainväliseen yhteisöön. Somalian
pitkällä rannikolla on toistakymmentä sotalaivaa
varmistamassa omien merikuljetusten turvallisuutta. Somalian kriisi on tuottanut merirosvoja
ja kansainvälisiä terroristiryhmiä, jotka uhkaavat
kansainvälistä kauppakäyntiä ja muiden maiden
turvallisuutta.
YK:n Somalian erityislähettiläs Augustine Mahiga on siirtänyt toimistonsa Mogadishuun 2011
lopussa ja toimii paikan päällä tuomarina. Keväällä 2012 AU (Afrikan unioni), YK:n toimisto ja IGAD
(The Intergovernmental Authority on Development) julkaisivat yhteisen lausunnon Mogadishussa, jossa he varoittavat poliittisia ryhmiä ja yksilöitä, jotka ajavat poliittisen prosessin epäonnistumista. Lontoon kansainvälisessä Somalian konferenssissa on annettu samantapainen lausunto,
jossa Yhdysvaltain ulkoministeri Hillary Clinton
ilmoitti, että kansainvälinen yhteisö ja Yhdysvallat
aikovat rangaista ja asettaa pakotteita Somalian
poliittisen prosessin pilaajille.
Kesäkuukaudet tulevat olemaan Somalian poliittiselle prosessille ratkaisevaa aikaa, perustuslain ja uuden parlamentin muodostaminen on kaatuvan väliaikaishallituksen suurimpia haasteita.
Mikäli poliittinen prosessi suistuu raiteiltaan,
elokuun jälkeen maa ajautuu valtatyhjiöön ja pitempään kaaokseen.
Kirjoittaja on opiskelija, joka toimittaa ajankohtaisaiheita käsittelevää verkkosivustoa www.suomensomali.
com.

Somalian federalistinen perustuslaki
Somalian väliaikaishallitus on toiminut väliaikaisella perustuslailla, jonka eri osapuolet hyväksyivät
Nairobin rauhanneuvotteluissa. Maan ensimmäinen ja ainut perustuslaki hyväksyttiin 1961 Etelä-
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Kuva:: VMSDO

Afgoin synnytysklinikalla ja neuvolassa
jatketaan Suomi-Somalia Seuran työtä
Batulo Essak ja Kirsi Mankila

J

o vuodesta 2005 lähtien Afgoissa 30 kilometrin päässä Mogadishusta Somaliassa on
toiminut ympärivuorokautinen synnytysklinikka ja sen yhteydessä neuvola ja kyläkätilöiden koulutuskeskus. Suomi-Somalia Seuran
hankkeen valmistelu aloitettiin jo vuonna 2000,
kun kätilö Batulo Essak vieraili alueella kartoittamassa alueen toimintaympäristöä.
Kaksi vuotta myöhemmin hankkeen tiimoilta alueelle palattiin hankevalmistelumatkan puitteissa.
Ulkoasiainministeriön myöntämän
hanketuen turvin Batulo Essakin koordinoima hanke käynnistyi kesällä 2003.
Kyläkätilöiden koulutukset aloitettiin saman kesänä ja kaksi vuotta myöhemmin
vanhan, keskeisellä paikalla Afgoissa
sijaitsevan rakennuksen tilat oli peruskorjattu, klinikka toimintavalmiudessa ja
paikallisen yhteistyökumppanin toimijat
valmiit aloittamaan vaativan työnsä.
Synnytysklinikan ja koulutuskeskuksen
käsittävä kokonaisuus avattiin palvelemaan alueen noin 50 000–100 000
asukkaan väestöpohjaa.
Hanke käynnistettiin vastaamaan
alueen järjestäytyneen elinkeinotoiminnan ja julkisten palveluiden puutteeseen ja koulutusvajeeseen. Perustamalla klinikan hanke on pyrkinyt
toiminnallaan tukemaan paikallisia terveydenhuoltopalveluita ja vähentämään etenkin korkeaa
äitiys- ja imeväiskuolleisuutta sekä ehkäisemään
tavanomaisia lastensairauksia, tyttöjen ympärileikkausta ja tartuntatautien yleistä leviämistä. Jo
ensimmäisten kuuden kuukauden aikana (huhtisyyskuu 2005) klinikalla avustettiin 376 synnytystä
ja 367 lasta syntyi elävänä. Vuoden 2011 päättyessä avohoidossa oli autettu kymmeniä tuhansia
potilaita ja avustettu arviolta yli 6 500 synnytyksessä. Hanke on lähtökohtaisesti halunnut tuottaa
kokonaisvaltaisia palveluita ja painottaa ennaltaehkäisevän työn merkitystä. Klinikan toimijat pyrkivätkin olemaan läsnä niin ennen, jälkeen kuin

myös synnytyksen aikana ja opastamaan tuoreita
äitejä rintaruokinnassa, ravitsemuksessa, lasten
terveydessä ja perhekasvatuksessa. Lisäksi riskisynnyttäjien neuvontaa ja valvontaa on tehostettu ja riskisynnyttäjiä ohjattu ammattiavun piiriin
SOS-synnytyssairaalaan Mogadishuun.
Hankkeen onnistumisen kulmakivenä on ollut

Vuoden 2011 päättyessä
Afgoin klinikalla oli
autettu kymmeniä tuhansia
potilaita avohoidossa ja
avustettu arviolta yli 6500
synnytyksessä.
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jo pitkään kestänyt yhteistyö paikallisen VMSDOjärjestön (Volunteers for Medical and Service Development Organization, aiemmin VMS) kanssa,
jonka piirissä toimii lääkäri, kätilöitä ja sairaanhoitajia. Kansalaisjärjestöön kuuluu yli 25 ammattilaista ja yli 100 vapaaehtoista ja se toimii pitkälti
paikallisten tukijoiden voimin. VMSDO on tehnyt
terveyskasvatus-, avustus-, neuvonta- ja kampanjatyötä perustamisestaan 1995 lähtien ja on
lisäksi osallistunut rokotuskampanjoihin, vastustaa ympärileikkausta (FGM) ja pyrkii estämään
HIV-epidemian leviämistä. Terveyssektorin lisäksi
VMSDO kiinnittää työssään huomiota myös vesihuolto-, sanitaatio-, ympäristö- ja ihmisoikeuskysymyksiin. VMSDO on alueella tuttu ja tunnustettu jo vuosien takaa, sillä jo ennen suomalaissomalialaista yhteistyötä se oli usean vuoden ajan
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Afgoissa on koulutettu kyläkätilöitä vuodesta 2003.

tehnyt vapaaehtoistyötä äitiysneuvonnassa ja terveyspalveluissa sekä osallistunut kansainvälisten
järjestöjen tukemiin rokotusohjelmiin.
Somalian tilanne jatkuu edelleen epävakaana
ja terveyspalvelut toimivat pääosin omin vajaasti
koulutetuin voimin. Kansainväliset avustusjärjestöt ovat joutuneet poistumaan alueelta. Erityisesti vuoden 2007 alusta uudelleen laajentuneiden
aseellisten selkkausten jälkeen Mogadishun ja
Afgoin väliselle tieosuudelle, yhdelle maan tärkeimmistä pääväylistä, on muodostunut valtavia
pakolaisleirejä ja alueella on ollut runsaasti avustustoimijoita siitä lähtien.
Suomalais-somalialainen Afgoin neuvolahanke
on onnistunut vastaamaan vaikeisiin haasteisiin
ja vahvistamaan nimenomaan paikallista kapasi-

teettia hoitaa alueensa peruspalveluita sen sijaan,
että yksittäiset ja hajanaiset projektit tulevat ja lähtevät alueelta ilman suurempia pitkäaikaisia positiivisia vaikutuksia.
Suomi-Somalia Seuran oma osuus ja seuran
kanavoima ulkoasiainministeriön tuki Afgoin klinikalle päättyi vuoden 2011 lopussa, mutta toiminta jatkuu synnytysklinikka- ja koulutushankkeena
VMSDO:n ja sen yhteistyökumppaneiden turvin.

Kirjoittajat:
Batulo Essak on sairaanhoitaja ja seksuaaliterapeutti
ja toimi hankkeen koordinaattorina. Kirsi Mankila on
kätilö ja asiantuntija.
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Mida-projektin avulla suomalaista tietotaitoa
Somalimaan ja Puntmaan terveydenhuoltoon
Eeva-Liisa Bahnaan

M

ida Finnsom Health -projektin työntekijät Anna Aguilera ja Saed Guled
IOM Helsingin toimistolta sekä ohjausryhmän jäsenet Mervi Kattelus
Lääkäriliitosta ja Anna Suutarla Sairaanhoitajaliitosta tekivät helmi-maaliskuussa 2012 lyhyen,
mutta antoisan matkan Puntmaahan ja Somalimaahan tapaamaan yhteistyökumppaneitaan,
kartoittamaan tarpeita ja puhumaan eri toimijoiden rooleista sekä projektin tavoitteista ja mahdollisuuksista.
Puntmaassa delegaation vierailu- ja tutustumiskohteita olivat Haji Abdi Nursing School, Puntmaan terveysministeriö, Garowe General Hospital
ja Garowe diagnostic center. Ryhmä tapasi myös
Puntmaan sairaanhoitaja- ja kätilöliiton edustajia.
Hargeisassa delegaatio vieraili Somalimaan terveysministeriössä, Hargeisa Group Hospitalissa,
Hargeisan yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa ja Edna Adan Hospitalissa. Ryhmän jäsenet
keskustelivat myös Somalimaan sairaanhoitaja- ja kätilöliiton työntekijöiden, Amoud University
Schoolin johtajan sekä Somalimaan Lääkäriliiton
edustajien kanssa. IOM Hargeisan toimistossa
delegaatio sai perehdytyksen eri projekteihin, joita
toimistosta koordinoidaan.
Anna Suutarla kertoo, että puutteita sekä Puntmaan että Somalimaan terveydenhuollossa on
paljon ja että ne olivat hyvin samankaltaisia kaikissa tutustumiskohteissa.
”Haasteita terveydenhuollon kentällä on valtavasti, mutta yhtenä suurimmista voisi mainita erityisesti julkisen sektorin henkilöstöpulan.”
Puntmaan tilanne on huolestuttava: yhtä lääkäriä kohti asukkaita on 30 000, kun WHO:n suositus
on 1/1000. Sekä perus- että jatkokoulutustarve on
suuri, mutta akkreditoinnin saaneita oppilaitoksia
eikä päteviä opettajia ole tarpeeksi.
”Alueelle tarvitaan kipeästi muun muassa perus- ja erikoissairaanhoidon, mielenterveystyön,
aseptiikan, hallinnon ja laitehuollon osaamista.
Erikoislääkäreitä ja -sairaanhoitajia on hyvin vähän. Terveydenhuollon ammattilaisten täydennyskoulutus on sodan jaloissa ollut olematonta”,
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IOM:n (International Organisation for Migration) koordinoiman Mida Finnsom
Health -projektin tavoitteena on tukea Somalian terveydenhuoltoa. Puntmaahan ja
Somalimaahan viedään terveydenhuollon
tietotaitoa rekrytoimalla Suomessa asuvia
somalitaustaisia terveydenhuollon ammattilaisia väliaikaisesti töihin entiseen
kotimaahansa. Lisäksi Suomesta pyritään
saamaan avustuksina erilaisia lääkinnällisiä välineitä.
Vuosina 2011–2014 toimivan Mida Finnsom Health -projektin ohjausryhmään
kuuluvat Lääkäriliitto, Lääkärien sosiaalinen vastuu, Suomen Somalia-verkosto,
SOMHELP ja Sairaanhoitajaliitto. Projektia
rahoittaa Suomen ulkoasiainministeriön
Afrikan ja Lähi-idän osasto.
Anna Suutarla kertoo.
Sen lisäksi, että ammattitaitoista henkilökuntaa on vähän, sen panos julkisen terveydenhuollon puolelle on riittämätön. Esimerkiksi Hargeisa
Group Hospitalin henkilöstö siirtyy osittain jo aikaisin päivällä yksityissektorin työpaikoilleen, ja
potilaiden hoitaminen jää usein ammattitaidottoman henkilökunnan tai omaisten varaan. Hargeisa Group Hospitalissa sairaanhoitajan kuukausipalkka on 100 USD, joka on suuren inflaation
takia riittämätön.
”Toinen merkittävä ongelma on puute välineistä ja laitteiden korjaajista. Näin rikki menneitä laitteita, jotka makasivat käyttökelvottomina, koska
päteviä korjaajia ei ole. Saatavilla ei välttämättä
ole tarpeellisia välineitä edes diagnoosin tekemiseen, eikä kaikissa sairaaloissa saa lääkärin apua
päivystysaikaan tai edes lisähappea, vaikka potilaat tarvitsisivat sitä.”
Somalimaan ja Puntmaan terveydenhuollosta
puuttuu paljon perusasioita, joita pidämme Suomessa itsestäänselvyyksinä. Suomen delegaation tapaamisissa paikalliset yhteistyökumppanit
toivat henkilöstö- ja välinepulan lisäksi esiin useita
terveydenhuollon ongelmia.
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”Maassa on paljon hyvää. Ihmiset ovat selvinneet ja kehittäneet osaamistaan vaikeissa olosuhteissa. Monesta
vierailukohteestamme välittyi usko tulevaan rauhaan
ja tahto onnistuneeseen jälleenrakentamiseen.”
”Saimme kuulla tutustumiskohteissamme
muun muassa, että terveydenhuollon ammattilaisista ei ole rekisteriä, hyvää opetusmateriaalia ei
ole riittävästi, henkilöstön joukossa erityisesti yksityispuolella on tällä hetkellä runsaasti epäpäteviä työntekijöitä, palkoilla on vaikea tulla toimeen,
veripankkia ei ole, työkulttuuriin tarvittaisiin muutoksia, päivystysensiapuja tarvittaisiin ja myös
sairaaloiden keskijohto sekä kliiniset ammattilaiset tarvitsisivat koulutusta”, Anna Suutarla kertoo
ja toivoo, että Mida-projektin avulla saataisiin joitain ongelmia ratkaistua.
Jälleenrakennustahtoa ja uskoa tulevaisuuteen
Mida-projektin ohjausryhmän jäsenet näkivät
matkallaan suuren määrän puutteita ja haasteita,
mutta myös positiivisia asioita.
”Maassa on paljon hyvää. Ihmiset ovat selvinneet ja kehittäneet osaamistaan vaikeissa olosuhteissa. Monesta vierailukohteestamme välittyi
usko tulevaan rauhaan ja tahto onnistuneeseen
jälleenrakentamiseen. Työtä paremman tulevaisuuden luomiseksi tehtiin määrätietoisesti. Itseäni sykähdyttivät kulttuurin vahvat, upeat, osaavat
naiset, joilla oli vahvasti langat käsissään. Myös
ihmisten ystävällisyys oli koskettavaa”, Anna Suutarla sanoo.
Anna Suutarla suosittelee lämpimästi suomalaisia somalialaistaustaisia ammattilaisia osallistumaan projektiin. Ei ole merkitystä, pakkaako
matkalaukkunsa kokemuksia saadakseen vai tunteeko lähtemisen moraalisena velvollisuutenaan,
sillä jokaisen osallistujan panos on merkityksellinen.
Hargeisa Group Hospitalissa vieraillessaan
ohjausryhmä tapasi Suomesta töihin tulleen Midatiimin, johon kuuluivat ATK-ekspertti Adan Abdi
Ibrahim, sairaanhoitaja Ahmed Abukar, hammaslääkäri Mohamoud Mohamed Abdullahi,
lääkäri Ali Omar, lääkäri Mustafa Nur ja röntgenhoitaja Hassan Mubarak. Tuossa vaiheessa tiimi
oli työskennellyt Hargeisassa vasta kolme viikkoa,
mutta oli jo muiden töiden ohella ehtinyt järjestää

valtavan välinevaraston ja nimetä ja luetteloida
koko varaston sisällön.
Työskentelemällä puolesta vuodesta vuoteen
Somalimaan tai Puntmaan terveydenhuollossa
vieraileva ammattilainen voi antaa tärkeää tietotaitoa ja edistää omalta osaltaan terveydenhuollon kehittymistä siellä, missä tarve on suuri.

Työskentelemällä puolesta
vuodesta vuoteen Somalimaan tai Puntmaan terveydenhuollossa vieraileva
ammattilainen voi antaa
tärkeää tietotaitoa ja edistää omalta osaltaan terveydenhuollon kehittymistä
siellä, missä tarve on suuri.
Jos sinulla on tietoa tahoista, joiden kautta on mahdollista saada esimerkiksi käyttökelpoisia terveydenhuollon instrumentteja, muita välineitä tai koulutusmateriaalia lahjoituksena, ole yhteydessä: anna.
suutarla@sairaanhoitajaliitto.fi
IOM vastaa välineiden kuljetuskustannuksista Suomen sisällä ja täältä maailmalle.

Oikaisu: KOOR-lehdessä 2/2011 mainitsimme
virheellisesti, että Saed Guled olisi Kanava ry:n
toimistopäällikkö. Hän toimii vapaaehtoistyöntekijänä Kanava ry:ssä. Pahoittelemme virhettä.
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Kuva: Airi Kähärä

Naiskiintiö tarvitaan seuraaviin vaaleihin
Airi Kähärä
Somalimaan presidentti lupasi vaalikamppailun aikana naisille kiintiön seuraaviin vaaleihin.
“Nyt on lupausten lunastamisen aika”, sanoo naisten kattojärjestön Nagaadin toiminnanjohtaja
Nafiisa Yusuf.

I

“

will be for my women, I need my women”, sanoi Somalimaan presidentti Ahmed Mohamed
Mohamoud Silanyo vaalikamppailun ollessa kiivaimmillaan. Naisten ääniä kalastelivat
kaikki kolme ehdokasta ja syystäkin - enemmistö
äänestäjistä oli naisia ja he äänestivät vilkkaasti.
”Uusiin vaaleihin ei lähdetä ilman luvattua naiskiintiötä”, painottaa Nafiisa Yusuf. Solidaarisuuden kumppanijärjestö Nagaad on ajanut pitkäjänteisesti naiskiintiön voimaantuloa. Viimeksi heinäkuussa se laati aiheesta vetoomuksen.
Kiintiöt eivät kuulu Somalimaan perustuslakiin.
Somalimaan presidentti asetti yhdessä ylähuoneen kanssa viime syyskuussa komitean selvittämään vähemmistökiintiöiden tarvetta seuraaviin
vaaleihin. Naiset luetaan vammaisten ohella vähemmistöön kuuluviksi.
Komissio on tehnyt aiheesta haastattelututkimuksen Somalimaan viidessä läänissä, joista yksi
jäi kuitenkin turvallisuussyiden takia tutkimatta.
Nagaad-järjestön edustajat ovat huolissaan
siitä, että haastattelut on tehty naiskiintiötä eniten
vastustaville ihmisille.
”Olemme tavanneet presidentin maakunnissa
tehtyjen haastattelujen jälkeen, sillä halusimme
tietää alustavan tuloksen ennen sen julkistamista
suurelle yleisölle. Olemme ajaneet 25 prosentin
kiintiötä ja pelkäämme, että komitean suositus on
sitä pienempi, Nafiisa Yusuf sanoo huolestuneena.
”Olemme koko järjestömme olemassaolon ajan
panostaneet kiintiön saamiseksi, emmekä voi nyt
vain seurata vierestä ajamamme asian vesittymistä.”
Naiset haluavat omat paikkansa
Shukri Ismail, Solidaarisuuden toisen kumppanijärjestön Candlelight for Health, Education and
Environment -järjestön hallituksen puheenjohtaja
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kertoo, että hän on valmis menemään vaikka vankilaan asian puolesta.
”Meillä on erilaisia vaikuttamiskeinoja, jos
emme saa haluamaamme kiintiötä. Mielenosoitus on niistä viimeisin. Mielenosoituksessa aion
pitää isoa kylttiä ylhäällä, johon on kirjoitettu: Sinä
lupasit tämän meille, presidentti Silanyo”, sanoo
Shukri Ismail.
Aktivistinaiset tapasivat presidentin asettaman
komitean jäsenet epävirallisesti ja keskustelu kävi
kiivaana:
”Suurin ristiriita on siinä, että miehet kokevat
naisten ottavan heidän paikkansa parlamentissa.
Sitä me emme tee. Nehän ovat meidän paikkojamme, joilla miehet tällä hetkellä istuvat. Vähemmistöille ei annettaisi lainkaan paikkoja, koska nykyisessä systeemissä on vain 82 paikkaa jaossa.
Paikkojen määrä ei ole kuitenkaan meidän päätettävissämme”, sanoo Nafiisa Yusuf.
Miehet arvioivat kiintiöiden tarvetta
Naiskiintiön tarvetta selvittäneen komitean ainoan naisjäsenen Amal Ahmed Misanin mukaan
Nagaad ja naisaktivistit ovat tehneet merkittävää
työtä naiskiintiön puolesta.
”Emme me vanhat naiset enää tarvitse kiintiötä, mutta te nuoret naiset tarvitsette sitä”, kannustaa Amal Ahmed Misan.
”Presidentti halusi nimetä komiteaan vain yhden naisen, koska Somalimaassa naisten asioiden ajaminen herättää epäilyksiä. Miesten muodostaman komitean ajatellaan olevan pätevämpi
ja heidän on helpompi haastatella uskonnollisia
johtajia”, kertoo Amal Ahmed Misan.
Somalimaan akateemisen tutkimuslaitoksen
tutkija Ifrahn mukaan Somalimaassa ei ole mietitty, mitä kiintiön voimaantulo tuo tullessaan - miten
asetusta noudatettaisiin ja kuinka naiset valittaisiin kunnallisvaltuustoon tai parlamenttiin? Vali-
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”Nuoret naiset tarvitsevat kiintiön”, vakuuttaa Amal Ahmed Misan, joka on kiintiön tarvetta selvittäneen komitean
ainoa naisjäsen.
taanko ehdokkaat pätevyyden, puoluetaustan vai
klaanin mukaan?
Kunnallisvaalit tulossa seuraavaksi
Somalimaan Human Rights -komitean jäsen Mohamoud Faraad Mohamed arvelee, että naiset
tuskin saavat heti vaatimaansa 25 prosentin kiintiötä:
”Luulen, että presidentti suostuu nyt 10 prosenttiin ja suurentaa kiintiötä ajan myötä. Uskon,
että hän on vakuuttunut Ugandan ja Ruandan
kaltaisen naiskiintiön tarpeesta myös Somalimaahan, mutta 25 prosentin vaatimus on liian kova
alkutaipaleelle.”
Tänä vuonna Somalimaa valmistautuu kunnal-

lisvaalien järjestämiseen. Maassa on perustettu
vuoden aikana 15 uutta puoluetta kolmen olemassa olevan puolueen lisäksi. Vaalit eivät kuitenkaan
toteudu ennen kuin presidentti tekee päätöksen
naiskiintiöstä.
Yhden hyvän uudistuksen presidentti on jo tehnyt. Hän laski ehdokasasettelun ikärajan 25 vuoteen Somalimaan nuorten vaatimuksesta.

Kirjoittaja on Solidaarisuuden maakoordinaattori
Somalimaassa.
Julkaistu aiemmin Solidaarisuus-uutiset 1/2012
-lehdessä.
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Kuva: REUTERS

Mogadishu pinnalla
Suomennettu lyhennelmä artikkelista Phil Moore: Mogadishu on the up
Eeva-Liisa Bahnaan

M

ogadishussa on perjantaiaamu. Lidorannalta avautuu näkymä yhdestä
maailman mieleenpainuvimmista
merenrantakaupungeista.
Kauimpana rantaviivasta istuvat naiset myymässä vettä ja jäätelöpuikkoja kylmälaatikoistaan.
Heidän edessään, lähempänä rantaa, nuoret miehet pelaavat jalkapalloa. Maalitolppina toimivat
ajopuut. Rannassa pojat ja tytöt heittäytyvät aaltoihin.
“Olemme lomalla”, sanoo Ibrahim, kaksikymppinen lontoolainen, joka on syntynyt Pohjois-Somaliassa. Ibrahim on matkustanut 20 hengen ryhmässä Isosta-Britanniasta. ”Tulimme tänne rantojen takia”, hän kertoo.
Hänen takanaan tienvarressa mainostetaan
sinisin kirjaimin uutta Indian Ocean -nimistä ravintolaa.
Bashir Osman suunnittelee sijoittamista kasvaviin matkailijajoukkoihin, jotka tulevat sodassa
kärsineeseen Mogadishuun joko liikeasioissa tai
henkilökohtaisista syistä. Hän on hankkinut 500
metriä pitkän merenrantakaistaleen ja suunnittelee rannalle ravintolan avaamista, ehkä myöhemmin hotellinkin.
Ihmisiä palaa kaupunkiin jatkuvasti, ja jälleenrakennus on päässyt alkuun. YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n mukaan pelkästään maaliskuun
aikana paluumuuttajia oli 3 800. Pölyn peittämien
raunioiden ja leirien lomassa kiiltelee uusia peltikattoja. Kaupungin yksityiset yritykset tarjoavat
sähköä 30 Yhdysvaltain dollarin kuukausihinnalla.
Katujenkulmissa on pinottuja rakennustarvikkeita
sekä cappuccino- ja kamelinmaitokaupustelijoita.
Myös kansainväliset delegaatiot ja kansalaisjärjestöt ovat palanneet Mogadishuun. YK:n lähteen mukaan Iso-Britannia on jo valinnut tontin
pysyvälle lähetystölleen – ja tonttien hinnat ovat
nousseet. Osman kertoo, että 100 neliömetrin
tontti kaupungin keskustasta myytiin hiljattain
kahdella miljoonalla dollarilla.
“Kaupungin jälleenrakentamisessa avainsana
on turvallisuus”, sanoo suunnittelun ja kansainvä-
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lisen yhteistyön ministeri Abdullahi Godah Barre.
Vaikka Afrikan unionin joukot ovat karkottaneet
al-Shabaabin pois Mogadishusta ja turvaavat
myös kaupungin ulkopuolella al-Shabaabin hallussa pitämiä alueita, Somalian pääkaupungissa terrori-iskut, kidnappaukset, lunnasrahat, kotitekoiset
pommit ja itsemurhaiskut ovat jokapäiväinen uhka.
Turkkilaiset sijoittajat
On myös sijoittajia, jotka katsovat uhkia läpi sormien.
“Meillä on monia kiinnostuneita tahoja, esimerkiksi Turkin hallitus ja turkkilaiset liikemiehet”,
sanoo Mohamed Ibrahim Somalian väliaikaishallituksesta.
Ryhmä turkkilaisia sijoittajia kävi keskustelemassa erilaisista investointimahdollisuuksista Somalian viranomaisten kanssa maaliskuussa. ”He
ovat ensimmäiset turkkilaiset sijoittajat maassamme”, kertoo Ibrahim.
Hormuud Telecomin työntekijöiden näkymä toimitilojensa peili-ikkunoista on pommien raunioittama kaupunki. Tämä Somalian suurin puhelinyhtiö
raportoi vuoden 2010 liikevaihdokseen 40 miljoonaa dollaria, kun samaan aikaan Maailman Pankki arvioi, että maan noin yhdeksästä miljoonasta
asukkaasta 73 % joutuu selviämään alle kahdella
dollarilla päivässä. Yhtiö jakaa myös hätäapuna
ruokaa kaupungin asukkaille.
Ibrahim jakaa saman toiveen monien hallituksen jäsenten, maan asukkaiden ja diasporan
kanssa: Somalian riippuvuuden kansainvälisestä
yhteisöstä pitäisi loppua.
Somaliassa uskotaan olevan merkittäviä öljyesiintymiä. Niihin suuntautunut kiinnostus on levinnyt kulovalkean tavoin sen jälkeen, kun saatiin
tieto, että Puntmaassa tehdään porauksia.
“Hankaluutena on poliittinen tilanne. Juuri nyt
ei ole oikea aika kansainvälisten sijoittajien tulla
mukaan”, Ibrahim huomauttaa keskustellessamme öljyn hyödyntämisestä. Hän lisää kuitenkin,
että kaikki sijoittajat ovat tervetulleita Somaliaan
keskustelemaan aiheesta.
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Mogadishun Lido-ranta on ahkerassa virkistyskäytössä.
“Diaspora on palaamassa. Olemme vedonneet
ulkomailla asuviin somaleihin jo pitkään”, sanoo
Abdullahi Goodah Barre.
Junaid Egale on 30-vuotias entinen lontoolainen, joka on tänä vuonna avannut Mogadishuun
Isossa-Britanniassa rekisteröimänsä kansainvälisen konsultointiyrityksen MIJ:n.
”Olemme täällä palvellaksemme ja konsultoidaksemme mm. Somalian hallituksen projekteja,
yksityisyrityksiä ja kansalaisjärjestöjä”, hän kertoo.
Egale tietää riskit. Hän huomauttaa, että siirtymäkauden hallituksen aikana ulkomaiset investoinnit eivät ole vielä mahdollisia.
“Toisaalta uskon, että Somalian jälleenrakentamisen mahdollistavat yksityisen sektorin ja muiden valtioiden sijoitukset. Se olisi UNDP:n (UN
Development Programme) avustuksia parempi
vaihtoehto”, hän sanoo.
Korruptio
Väliaikaishallitus on saanut tänä vuonna kritiikkiä
korruptoituneisuudesta ja vastuuttomuudesta.
Somalian suorista kahdenvälisistä avustuksista suuri osa yksinkertaisesti katoaa – todennäköisesti korruptoituneiden virkamiesten taskuihin.
Brad Parks AidData:sta varoittaa blogissaan,
että nykyiset saavutukset ovat hauraita eivätkä ne
välttämättä ole pysyviä. Väliaikaishallituksen täy-

tyy ponnistella tehokkaammin maan sisäisten uudistusten eteen, jotta sillä olisi edes toivoa rakentaa laillinen valtio. ”Erityisesti maailmalla lisääntyy ajatus, että väliaikaishallituksen täytyy tuoda
taloudenhoitonsa johtoon läpinäkyvyyttä ja kuria”,
hän sanoo.

“Jos Mogadishu voisi taata
vakaan ympäristön, se pystyisi
rakentamaan itse itsensä.”
Somalia saa hyvin vähän kahdenkeskistä suoraa avustusta. “On surullista, että väliaikaishallitus
ei ole pystynyt näyttämään kykyään hallita varoja
vastuuntuntoisesti”, sanoo Rift Valley Instituutin
projektipäällikkö James Smith.
Suuri osa kahdenvälisestä avusta tulee ei-perinteisiltä tahoilta, kuten Qatarista ja Yhdistyneistä
Arabiemiirikunnista.
”Luulen, että väliaikaishallitukselle olisi myönnetty huomattavasti enemmän taloudellista tukea,
jos sen kyky hoitaa kehitysohjelmia herättäisi luottamusta. Jos Mogadishu voisi taata vakaan ympäristön, se pystyisi rakentamaan itse itsensä”,
sanoo Smith.
Alkuperäinen artikkeli julkaistu osoitteessa http://www.irinnews.org/Report/95480/SOMALIA-Mogadishu- on-the-up
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A Lesson for Nordic Aid Agencies?
Espousing Turkey’s Aid Model in Somalia
Abdihakim Aynte

T

he recent famine in Somalia has underscored the sharp differences between
the traditional donors and the emerging
ones, like Turkey. As Somalia still grapples to cope with acute famine and influxes of
Somalia refugees into the neighboring countries, there has been strenuous debate over
the donor community’s ineffective response.
Responding to such complaints, the Turkish prime minister braved into Mogadishu as
the first non-African leader in 20 years and set
the wheels in motion for Turkey’s new humanitarian foray into Africa.
Many international aid agencies have
rushed to help Somalia, but the Turkish are
remarkably different: They live in Mogadishu
with their wife and families, use cheap hotels,
tour in the refugee camps, deliver the muchneeded foods and medicines, build hospitals
and feeding centers, all under modest security
detail.
The Nordic donors who contribute the bulk
of Somalia’s aid should espouse Turkey’s
model and adopt a new approach to humanitarian aid. Thus, your foreign aid would be
accountable and, above all, reach the needy
people who otherwise wouldn’t know where
your aid has gone.
The recent famine in Somalia has underscored the
sharp differences between the traditional donors
of the OECD Development Assistance Committee (DAC) and the emerging ones, like Turkey. As
Somalia still grapples to cope with acute famine
that has starved countless to death and displaced
influxes of Somalia refugees into the neighboring
countries, there has been strenuous debate and
questions over the donor community’s ineffective
response.
Responding to such complaints, Turkish prime
ministry’s Ryecep Erdogan braved into Mogadi-
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Although many international relief organizations have
rushed to help Somalia, Turkish organizations and charities
are remarkably different.

shu, as the first non-African leader in 20 years,
and set the wheels in motion for Turkey’s new humanitarian foray into Africa.
While the trip was a landmark in gesture, Ankara
was also putting a sharp notice to the traditional
donors: Turkey bypassed the traditional mechanism of aid delivery; also bypassed Nairobi-based
relief organizations with lavishly overpaid staffs;
employed a new humanitarian model; partnered
with local and indigenous NGOs; defied the security categorization that labelled Mogadishu for
two decades as ‘no-go-zone’ city. With these approaches, Turkey is making significant inroads.
When Prime Minister Erdogan decided to bring
his wife Emine, and five key ministries with limited
security detail to visit Mogadishu, days after alShabab was driven out of Mogadishu city, it gave
unprecedented validity to the Turkish efforts and
reinforced the popular opinion that Turkey is distinctly – and uniquely – a reliable fellow Muslim
nation that can put Somalia on the global map.
Although many international relief organizations have rushed to help Somalia, Turkish organizations and charities are remarkably different.
Staff live in Mogadishu with their wife and families, use cheap hotels, tour the refugee camps,
deliver much-needed foods and medicines, build
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hospitals and feeding centers – all under modest
security detail.  
Moreover, the list of some projects that Turkey
is doing in Somalia is encouraging: up to 1000
students have been granted full scholarships in
different fields in Turkey, schools that teaches
Turkish language have opened up, Turkish Red
Crescent feeds up to 15,000 internally displaced
persons, a major hospital with an outpatient clinic
has been reconstructed which is benefiting nearly three million Somalis coming
from Mogadishu and other remote areas.
In appreciation of their assistance,
Turkey’s flag is ubiquitous in all over Somalia. It demonstrates the broad support
its enjoys for its principled and balanced
approached. Not only Somalis, but also
some international donors admiringly
praised Turkey’s fresh interest and involvement in Somalia. Arab donors, for
example, have set up liaison office in
Mogadishu to funnel their support and,
more importantly, ensure their money
reached to the right pocket.  
However, not everyone has commended Turkey’s role in Somalia; there are also critics with
different opinions on Turkey’s involvement in Somalia. One camp’s view is that Ankara’s modern
engagement in Africa amounts to reviving the
“neo-Ottoman empire’s” heritage that has profound roots in Somalia. Another critique, and perhaps more incendiary, accuses the Turkish government of naively pumping direct cash to the Somalia government, which is widely considered as
a syndicate bunch of corrupted officials.
In addition to its humanitarian assistance,
Turkey is also helping the country’s stability and
economic development by introducing new Turkish airline flights – twice a week – and improving roads and airports as well as hospitals and
schools to alleviate poverty.
As another sign of its policy shift towards Somalia, Turkey has opened up its embassy in Mogadishu for the first time in 20 years, to coordinate
and evaluate its humanitarian operations. Today,
with limited capacity and less resources than its
Nordic counterparts, Turkey has done more in
three months than the entire UN did in five months
– a subtle difference between Turkeys’ model and
old traditions.
As EU seeks new ways to hasten its humanitarian aid to Somalia, they need to look at the hu-

manitarian model of Turkey which hopes to join
EU, to learn some valuable lessons. Nordic countries – Sweden and Norway in particular – are, by
far, the biggest donors for Somalia but, unfortunately, with minimal impact on the ground. In Somali’s case, there have been numerous reports
of gigantic proportion that foreign aid either being
used without proper accountability or recklessly
wasted. Therefore, Somalia’s Nordic donors have

Nordic countries – Sweden and
Norway in particular – are, by
far, the biggest donors for Somalia but, unfortunately, with
minimal impact on the ground.

been given a new opportunity by Turkey’s example to review their aid and how it is managed in
the field.
Like Turkey, they need to ensure that aid
reaches the intended beneficiaries, but not manipulated in Nairobi and Somalia. Therefore, donor communities of all stripes must demand that
the aid they provide to Somalia is subject to close
scrutiny. They should recognize that without viable accountability and transparency, aid would
only breed hunger and corruption.
Lastly, the Nordic donors – who contribute the
bulk of Somalia’s aid, should espouse Turkey’s
model, and adopt a new approach to humanitarian aid. With this model, your foreign aid would
be accountable and, above all, reach the needy
people who otherwise wouldn’t know where your
aid has gone.
And, indeed, Somalis would be grateful to your
heartfelt assistance!

Abdihakim Aynte is an independent Somalian researcher.
http://www.naiforum.org/2012/05/a-lesson-for-nordicaid-agencies/
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Oil can be a boon for Somalia
Nima Khorrami Assl

E

ver since the fall of the Somalia’s proUS president, Mohammad Siad Barre, in
1991, the country has been in a state of
chaos and disorder. In the absence of a
central authority, tribal conflicts, warlordism, and a
resurgent militancy in the form of Al Shabab have
come to dominate and define the political reality
of Somalia.
Economic stagnation and lawlessness, moreover, have given rise to one of the oldest profession’s in human history, thereby turning a dangerous majority of the bright yet hopeless Somali
youths into the world’s most prominent pirates.
And as if this is not depressing enough, an unfortunate geography combined with a lack of stateplanning have brought food insecurity and malnutrition to the proud inhabitants of this ancient land.
That Somalia has not received a single piece of
positive coverage over the past 20 years, therefore, ought not to be surprising. After all, this is
the “most comprehensively failed state” where human suffering starts at birth. However, Somalia’s
fortune might be about to change. This anticipated
alternation, in turn, is not because Al Shabab’s
power and influence is ebbing. Nor is it due to the
approaching expiration of the Transitional Federal
Institutions mandate which some claim will help to
support a more inclusive political process.
Rather, it is in the renewed international interest
in Somalia as an oil producing nation that one can
trace a fast-changing geostrategic role for Somalia; one that will no longer be confined to counterterrorism and anti-piracy efforts.
After British Prime Minister, David Cameron,
hosted an international conference on Somalia
on February 23, The Observer revealed that London has been in a “secret high-stakes dash for oil
in Somalia” in return for British humanitarian aid
and security assistance. The revelation and British Foreign Minister William Hague’s comments
during his visit to Somalia, where he talked about
“the beginnings of an opportunity to rebuild the
country”, cast a question mark over London’s, and
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indeed the entire western world’s humanitarian
endeavours with some commentators going as far
as dubbing the summit as ‘aid for oil’.
To be sure, there is nothing new or unique about
Britain’s apparent interest in Somali oil. Instead,
this is a continuation of US policy between the

Somalia’s fortune
might be about to
change.
1950s and the early 1990s when giant American
oil companies, such as Conoco and Chevron, had
obtained the right to explore Somalia in three major phases. The American government, especially
the Administration of George H.W. Bush, had a
national security interest in these projects as it
was keen on “developing crude oil sources in the
regions away from the Strait of Hormuz”.
As a matter of fact, some analysts allege that
the key reason behind Washington’s decision to
dispatch US troops to Somalia in 1991 was less
about safeguarding aid shipments and more
about protecting Conoco’s multimillion-dollar investments there. Conoco had made “very good oil
shows”, and that it was adamant to stay on though
it eventually cited force majeure and the whole issue of Somali oil was suddenly put to rest.
Alternative energy
Situated within an ‘oil window’, Somalia is certainly a prospective for gas and oil production.
In other words, there is no doubt among western
policymakers that there is oil in Somalia but they
just do not know how much. Their assumption is
backed by various studies conducted by the World
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Bank and the Texas-based Hunt Oil Corp. According to a 1991 World Bank study, ‘the geological
parameters’ in the Puntland are “conducive to
the generation, expulsion and trapping of significant amounts of oil and gas”. After its successful
exploration efforts in southern Yemen in the mid
1980s, Hunt Oil too reached the same conclusion
claiming that “the estimated one billion barrels of
Yemeni oil reserves were part of a great underground rift, or valley, that arced into and across
northern Somalia”.
Following in the footsteps of the US government, thus, Britain, China, India, Canada, and
Australia have now a national security interest in
exploring Somali oil. This is,
among other things, due to
the fact that the sub-region of
Gulf is set to undergo a prolonged period of strategic uncertainty and political instability, and that involvement in
the future Somali oil industry
would be ‘a boon’ for the their
economies.
To this end, Horn Petroleum Corporation, a subsidiary of Canada’s Africa Oil,
began its oil exploration operations in the arid north-east
of Somalia in February, drilling two wells to a depth of 3,800m for the very first
time in 21 years. Chinese giant corporation, China
National Offshore Oil Corporation (CNOOC), has
also been granted legal permission from Somalia
to drill for oil, which, in and by itself, is yet another
proof of China’s desperate need for alternative
energy sources other than those from the Middle
East.
Similarly, India has started making approaches
to get a piece of the Somalia oil. New Delhi has
proposed to train the future Somalia army, increased its trade ties with Somalia, and integrated
Somalia into its e-network “to prop and increase”
Somalia’s IT capacity. British Petroleum, finally, is
in talks with the Putland authorities to gain exploration rights and has already unveiled an initiative
to support job-creation projects in the coastal regions of Somalia.
Given Somalia’s geostrategic location and proximity to strategic waters in the Horn of Africa, there
are good reasons to be optimistic that if adequate
amount of oil is found, Somalia could, over the

medium term, become a major trading hub and
an attractive destination for foreign investment.
There is no public infrastructure to speak of and
the means of transportation are literally nonexistent. Discovery of oil as well as its need for largescale infrastructure projects, in essence, will catalyse what human suffering over the last 20 years
has failed to do: a genuine push by the international community to put an end into Somalia’s social, political, and economic problems.
For the first time in many years, therefore, the
Somali nation has a real chance to set in stone
the foundations of a better, more prosperous
country for its future generations. For this to happen, nonetheless, Somali
politicians and tribal leaders
must show a high degree of
pragmatism, seeking to cooperate in the national, as
opposed to tribal, interests
or else risk disintegrating
Somalia into two separate
states. Somalia is fragmented into a multitude of ethnic
lines with plenty of transitional governments who could
very well be tempted to use
their newly-found wealth to
advance their own specific
agendas and score political
points against one another.
There is also a need to establish a legal framework in order to determine oil revenue-sharing
procedures, and reduce the likelihood of corrupt
practices by officials. Needless to say, there is
an important role for the international community in all these, since Somalis themselves lack
the required legal and financial expertise for such
undertakings. Most importantly though, the international community should waste no time in mediating between Kenya and Somalia who seem
to be in a disagreement over the location of their
boundary line in the Indian Ocean. At stake are
their “legal claims to sell rights for exploration and
collect revenue from any discovery”, and hence
their disagreement can easily turn into a full-blown
conflict should it remain unresolved.
Nima Khorrami Assl is a security analyst
at Transnational Crisis Project in London.
http://gulfnews.com/opinions/columnists/oil-can-be-aboon-for-somalia
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Halima Ali-Ainte Ugandan ensimmäiseksi pakolaisnaiseksi

Lontoon kokouksessa sovittiin
yhteisestä tavasta tukea Somaliaa

Uusi ilmiö somalien keskuudessa:
”Yli puolet lähtee”

Kuva: Mari Maasilta

H

S

uomen Pakolaisapu on nostanut suuren yleisön tietoutta pakolaiskysymyksissä palkitsemalla jo viidentoista vuoden ajan vuoden pakolaisnaisen. Huhtikuussa 2012 pakolaisnainen
valittiin ensimmäistä kertaa myös Ugandassa.
Palkinto myönnettiin somalialaissyntyiselle Halima Ali-Aintelle omistautuneesta työstä muiden
pakolaisten auttamiseksi. Ali-Ainte johtaa Nakivalen pakolaisasutusalueella kylänsä naiskomiteaa,
osallistuu rauhankomitean työhön, opastaa seksuaalista väkivaltaa kokeneita naisia ja toimii vapaaehtoisena tulkkina.
Somaliassa 12-lapsisen perheen äitinä elänyt Ali-Ainte joutui pakenemaan Ugandaan yksin
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vuonna 2006. Hän näkee vapaaehtoistyön myös
selviytymiskeinonaan; yksin hiljaisuudessa muistot eivät jätä rauhaan.
Pakolaisavun Ugandan hankejohtaja Tarja
Saarela-Kaonga sanoo, että tunnustuspalkinnon
myöntämisellä annetaan muille pakolaisille esikuva, joka osoittaa, että myös pakolaisnainen voi
olla vahva ja toimia aktiivisesti yhteisönsä hyvinvoinnin edistämiseksi
Valitsijaraatiin kuuluivat Suomen Pakolaisavun
lisäksi YK:n pakolaisjärjestö UNHCR ja Ugandan
maahanmuuttoasioista vastaava ministeriö.
E-L B
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elmikuun lopussa Lontoossa järjestettiin korkeantason Somalia-konferenssi,
johon Suomesta osallistuivat presidentti
Tarja Halonen, ulkoministerin nimittämä Afrikan
alueen kriisien erityisedustaja Pekka Haavisto ja
kehitysministeri Heidi Hautala. Paikalle kokoontui
hallituksen edustajia noin 40 maasta, kansainvälisten järjestöjen edustajia sekä YK:n pääsihteeri
Ban Ki-moon.
Somalian väliaikaisen hallituksen on määrä
väistyä elokuuhun mennessä, jonka jälkeen uuden vaaleilla valitun parlamentin ja hallituksen tulisi astua sen tilalle. Kokouksessa sovittiin, kuinka
kansainvälinen yhteisö voi tukea tätä Somalian
poliittista prosessia.
Kokouksen keskustelunaiheina olivat perustuslakiprosessi, humanitaarisen avun tarve, merirosvous sekä turvallisuus- ja terrorismikysymykset.
Sekä Hautala että Haavisto totesivat, että kokoukseen osallistujien kesken löydettiin yhteinen
linja Somalian asioiden eteenpäin viemiseksi.
Hillary Clinton painotti kokouksessa, että erityisen tärkeää on pysyä aikataulussa sekä perustuslakikokouksessa että vallanvaihdossa.
E-L B
Kokouksen julkilausuma: http://www.fco.gov.uk/en/news/
latest-news/?view=PressS&id=727627582

S

uomen somaliliiton puheenjohtaja Abdirashid
Awad Dirie on huomannut koulutettujen somalinuorten hakeutuvan pois Suomesta.
Dirien mielestä on huolestuttavaa, että hänenkin lähipiiristään yli puolet, ”noin 60 prosenttia” on
lähtenyt opiskelun jälkeen ulkomaille.
”Suurin osa on lähtenyt Englantiin, koska he eivät ole saaneet Suomesta töitä. Tämä on osoitus
siitä, että somalitaustaiset haluavat tehdä töitä”.
Maahanmuuttajaryhmistä somalitaustaisilla
nuorilla on suurin riski syrjäytyä. Somalitaustaisista nuorista 41 prosenttia on ilman työtä, koulutusta ja peruskoulun jälkeistä tutkintoa, kun esimerkiksi venäjää puhuvilla vastaava luku on vain 11
prosenttia.
Dirie kertoo olleensa yllättynyt tutkimustuloksesta, koska somalinuoret haluavat hänen käsityksensä mukaan tehdä töitä.
”Luku on erittäin korkea. Todella huolestuttavaa. Monet tulevat kertomaan, että hakevat töitä
joka päivä monta vuotta, mutta töitä ei vaan saa.”
Ongelmana ei Dirien mukaan ole kieli, koska
useimmat somalinuoret ovat syntyneet Suomessa. Syrjäytymisen taustalla voi Dirien mukaan olla
syrjintä.
Dirien mielestä somalien syrjäytymisen taustoja pitäisi tutkia enemmän ja uusien maahanmuuttajien kotouttamista parantaa.
”Nuoria pitää kannustaa. Heidät pitää saada
tuntemaan, että he kuuluvat yhteiskuntaan.”
Linda Pelkonen, Uusi Suomi
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Kuva: Jabril aka Dice

Nuoret tutkimassa kokemuksiaan Helsingistä
Helena Oikarinen-Jabai
”Vaikka mä en nää itteeni suomalaisena niin tää on mun kotimaa tai jotain siltä väliltä. Mulla on
paljon kavereita täällä. Mä oon syntyny, käyny kouluu, kasvanu täällä. Mä viihdyn Suomessa.
Koulun jälkeen haluaisin nähdä vähän maailmaa, mutta luulen että mä jään tänne asumaan.
Olen tottunut elämään täällä. Mun kaveritkin on joka puolelta maailmaa, mut usein mä puhun
suomee niiden kaa. Kai me ollaan jonkinlainen uusi sukupolvi suomalaisia ja itse kukin vähän
kaikkee muuta.”

Y

llä oleva lainaus kirjasta Mun Stadi kuvaa hyvin niitä kokemuksia, joita monella somalitaustaisella Suomessa asuvalla
nuorella on. Kirja liittyy tutkimusprojektiini,
jossa nuoret ovat toimineet kanssatutkijoina valokuvaamalla, videoimalla ja haastattelemalla toisiaan.
Somalitaustaisten nuorten miesten ryhmä työskenteli Aseman seudun monikulttuurisella olohuoneella vuosina 2009–2010, jossa järjestimme kuvaaja Sami Sallisen kanssa työpajoja.
Vuodenvaihteessa 2010–2011 toteutimme valokuva- ja videonäyttelyn, joka oli esillä Helsingin
keskustassa sijaitsevassa musiikkikirjastossa.
Myöhemmin näyttely on ollut esillä myös kulttuurikeskus Stoassa ja Suomen valokuvataiteen museossa osana laajempaa näyttelyä.
2011 aineistoon pohjautuva radio-ohjelma Mis
on mun paikka? esitettiin YLE:n Todellisissa tarinoissa. Ohjelmassa oli mukana somalitaustaisen
nuoren naisen näkökulma. Mun Stadi -kirja ilmestyy kesällä 2012 Suomen Siirtolaisuus-instituutin
kustantamana.
Somalialainen vai suomalainen
Nuorten tuottamasta materiaalista ilmenee, että
Helsinki koetaan kotipaikaksi ja Suomi kotimaaksi.
Silti harvat kokevat itsensä suomalaisiksi. Nuoret
keskustelivat paljon siitä, voitaisiinko toisen sukupolven edustajista puhua suomenruotsalaisten tapaan suomensomaleina, pitäisikö puhua suomalaisista somaleista vai olisiko joku muu nimitys parempi. Muutamat ajattelivat, että heidän lapsensa
luultavasti mieltävät itsensä suomalaisina, mutta
heidän sukupolveaan ei vielä olla valmiita hyväksymään täysivaltaisina kansalaisina.
Vaikka somalialaisuus oli Suomessa ensisijainen identifikaatio, niin Somaliassa vierailleet nuoret kokivat itsensä sielläkin ulkopuolisina. ”Kyl mä
siellä tunsin sen fiiliksen, että tää on mun kotimaa,
mutta en tottunu niihin olosuhteisiin ja siihen mil-
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lasta siellä on”, totesi eräs nuori. Toisen mielestä
paikallisetkaan eivät Somaliassa mieltäneet heitä
somalialaisina, vaan ”ruotsalaisina, suomalaisina,
amerikkalaisina”, riippuen siitä mistä itse kukin oli
kotoisin. Diasporassa elävät nuoret erottuivat hänen mukaansa selvästi Somaliassa kasvaneista.
Kielten baabeli
Suomessa kasvaneille somalitaustaisille nuorille on projektiin osallistuneiden mielestä erityistä
se, että he lähes poikkeuksetta osaavat puhua
äidinkieltään, toisin kuin Pohjois-Amerikassa ja
monessa muussa Euroopan maassa kasvaneet.
Suomessa äidinkieltä sekoitetaan englantiin ja
suomeen. Näiden kielten välimaastossa sukkuloidaan joustavasti. Nuoret kokevat sen toisaalta
rikkautena, toisaalta joskus rasittavana.
Koska heidän perheensä ovat lähtöisin eri puolilta Somaliaa, kotona puhutut murteet poikkeavat
toisistaan aika paljon. Jotkut nuoret olivatkin joutuneet opettelemaan yhteisin kielen. ”Aluksi mä
en ymmärtäny mitään, mitä ne puhui siellä somalikielen tunnilla”, yksi nuori muisteli .”Ne käytti ihan
outoja sanoja. Kun laulettiin Somalian kansallislaulua, niin mun piti feikata huulilla, laulaa lipsinkielellä. Pikkuhiljaa aloin ymmärtää enemmän.”
Erilaisuus voimavarana
Kaikki nuoret olivat kohdanneet ennakkoluuloja
etnisen taustansa tai ihonvärinsä vuoksi. Tämä
ei kuitenkaan katkeroittanut heitä, vaan pikemminkin sai pohtimaan, miksi erilaisuus herättää
niin paljon pelkoja kanssaihmisissä. Rasismia
ja ennakkoluuloisia asenteita nuoret purkaisivat
esimerkiksi lisäämällä ulkomaalaistaustaisten näkyvyyttä mediassa. ”Ne ehkä alkaisi muuttua ne
asenteet suomalaisten puolelta, jos olis vaikka
yks ulkomaalainen ihminen, joku poliitikko tai joku
tämmönen tyyppi, joka olis ulkomaalainen, mutta
olis suomalainen ja olis mukana tässä yhteiskunnassa ja kulttuurissa.”
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Kaverit puistossa.

Projektin kuluessa kävi ilmi, että nuorilla on sellaista tietotaitoa, jota Suomessa nykyään peräänkuulutetaan.
Nuoret myös peräänkuuluttavat kriittisempää
keskustelua: ”Media jotenki ottaa asiat väärin esille… joko ne ei tuo positiivisia asioita esille tai sitten kun ne yrittää ne tekee sen mustavalkosesti.
Ihmiset ei tykkää siitä, että niille tuputetaan mediassa, että niiden pitäs tykätä maahanmuuttajista.”
Nuoret kulttuurin välittäjinä
Projektimme kuluessa kävi ilmi, että nuorilla on
sellaista tietotaitoa, jota Suomessa nykyään peräänkuulutetaan. He ovat oppineet toimimaan
kulttuurisina välittäjinä ja osaavat tarkastella asioita samanaikaisesti monista perspektiiveistä. Vaikka he näyttävät sopeutuvan erilaisiin kulttuurisiin
odotuksiin ja osaavat ”tasapainoilla vaakalaudalla”, kuten yksi nuorista asian ilmaisi, oma kokemus voi silti olla toinen.
Radio-ohjelmassa mukana ollut nuori nainen
kertoi: ”Mulla on henkilökohtaisesti ollu vähä aikaa sellanen, että asioiden ei pitäis olla tälleen,

että näiden lasten tai näiden nuorten ei pitäis koko
ajan vaan ettiä omaa paikkaansa, vaan niille pitäis
tehä oma paikka yhteiskunnassa, että ne tuntee
sopivansa johonki, koska loppujen lopuksi me
ei sovita paljo mihinkään. Somaleina me ollaan
kotonakin siltoja kaikkeen, sä hoidat esimerkiksi
kaikki tämmöset ulkomaailmaan liittyvät sun perheen asiat. Sit ku sä oot ulkomaailmassa susta
odotetaan, että sä oot ihan umpisomali, tyypillinen
somali. Meidän pitäis keksiä tähän keskelle, tähän
identiteettikriisin keskiöön joku hieno laatikko mihin kaikki vois mennä, mihin ne sopis.”
Ehkä tätä paikkaansa maailmassa selvittääkseen moni nuori haaveilee muutosta ulkomaille tai
Somaliaan – ainakin joksikin aikaa. Suomen he
kokevat kuitenkin kotimaakseen, jonne palataan
takaisin – jos ei muuta niin ainakin lomalla.
Kirjoittaja on taiteen tohtori ja toimii vapaana tutkijana, kouluttajana ja kirjoittajana.
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Ole rohkea ja reilu – uskalla välittää
Lyhytelokuva 14 E johdatti keskusteluun YK:n rasisminvastaisena päivänä
Irma Marttinen
Kesäkuussa 2009 maailmaa kohahduttaa uutinen, joka on pian kaikkien huulilla: Poplegenda
Michael Jackson on kuollut. Tuhannet fanit eri puolilla maailmaa surevat idolinsa kuolemaa.
Yksi uutisen järkyttämistä on nuori helsinkiläinen elokuvantekijä Naima Mohamud.
Kuva: Irma Marttinen

M

“

uutama päivä tapahtuman jälkeen
aloin kuitenkin pohtia, miksi ihmiset
suhtautuvat niin vakavasti hänen
kuolemaansa – olihan hän vain yksi
ihminen muiden joukossa. Samaan aikaan luin
tilastoja Darfurin sodasta ja ne todella masensivat. Mietin, minkä takia ihmiset eivät reagoi yhtä
vahvasti tuhansien lasten ja viattomien ihmisten
kuolemaan”, Naima Mohamud kertoo.
Miksi Darfur ei saa itkemään?
Vuodesta 2003 Darfurissa on ollut käynnissä
aseellinen konflikti, jossa ovat osapuolina Suda-
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Caisassa keskusteltiin rasismista
YK:n rasisminvastaisena päivänä Yhteiset Lapsemme ry ja Kulttuurikeskus CAISA järjestivät elokuva- ja keskustelutilaisuuden, jossa esitettiin 14
E ja sen jälkeen käytiin keskustelua teemalla Ole
rohkea ja reilu – uskalla välittää. Tilaisuuteen saapui reilut sata henkilöä. Joukossa oli ilahduttavan
paljon nuoria ja maahanmuuttajia. Olarin lukiosta
oli ryhmä koululaisia opettajansa johdolla – hatunnosto Espooseen!
Tilaisuuden avauspuheessa Yhteiset Lapsemme ry:n toiminnanjohtaja Tuula Kumpumäki siteerasi neljätoistavuotista Rebecka Holmia, joka
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Uskalla välittää
Elokuvassa 14 E afrikkalainen pakoslaispoika
Jaja istuu yksin kotona helsinkiläisessä lähiössä.
Suuri salaisuus painaa poikaa, eikä häntä näe
kukaan – ennen kuin samanikäiset pojanviikarit
pyytävät mukaan leikkimään. ”Ehkä hän pelkää”,
sanoo toinen suomalaispojista, kun Jaja vetäytyy
rapun 14 E oven taakse.

14 E on kaunis,
koskettava ja loppuun asti
hiottu kokonaisuus, jolla
on erityisen tärkeä viesti.
”Olen huomannut, että lasten empatiakyky on
huomattavasti suurempi kuin aikuisten. Lapsia
toisten suru ja kärsimys koskettavat, varsinkin
muiden lasten”, Naima Mohamud sanoo.
Elokuvan kielellä hän kertoo saman; suomalaisen Jannen taikinanvaalea käsi pusertuu sudanilaisen Jajan tummaan käteen. Pojat katsovat toisiaan, ilman sanoja. Vierekkäin.
”Toivon, että 14 E auttaa lapsia ymmärtämään
hädässä olevien kärsimyksiä sekä auttaa heitä
olemaan empaattisia, rohkeita ja reiluja erilaisuuden edessä”, Naima toteaa. Elokuva on tehty lapsille ja nuorille, mutta se sopii meille kaikille.
Caisan tilaisuudessa elokuvaohjaaja Saara
Cantell antoi Naima Mohamudille tunnustusta
myös elokuvataiteellisesta näkökulmasta. Hän
korosti, että 14 E täyttää muodoltaan kaikki lyhytelokuvalle asetetut kriteerit.
14 E on kaunis, koskettava ja loppuun asti hiottu kokonaisuus, jolla on erityisen tärkeä viesti.
Kirjoittaja on Yhteiset Lapsemme ry:n tiedottaja.

Kuva: Susanna Ba

Naima Mohamud toivoo, että 14 E auttaa lapsia ymmärtämään
hädässä olevien kärsimyksiä sekä auttaa heitä olemaan empaattisia, rohkeita ja reiluja erilaisuuden edessä.

nin hallitus, hallituksen tukemat arabipaimentolaisten puolisotilaalliset joukot ja maanviljelijäheimoista koostuvat
kapinallisryhmät. Kriisin taustalla on
ilmaston lämpenemisen aiheuttama kilpailu vähenevistä resursseista, vesi- ja
ruokavarannoista.
Darfurin konfliktin seurauksena on
kuollut arviolta jopa 300 000 ihmistä ja
2,5 miljoonaa on joutunut jättämään kotinsa. Miksi tästä ei puhuta? Miksi nuoret eivät itke ja halaa toisiaan?
Länsimaissa yksilökeskeinen palvonta ohittaa usein konfliktien uhrit.
Uutiset kuolleista, loukkaantuneista,
raiskatuista ja paenneista eivät kosketa – ihmiset ovat turtuneet tilastoihin ja
toisten ihmisten kärsimykseen. Yhtä
idolia on helpompi surra.
Näistä ajatuksista Naima Mohamud
sai idean lyhytelokuva 14 E:n käsikirjoitukseen. Omasta pakolaistaustasta,
kasvuvuosista monilapsisessa somaliperheessä, koulunkäynnistä Suomessa sekä erilaisuuden ja samanlaisuuden kokemuksista hänellä oli varmasti
myös paljon ammennettavaa.

tuli alkuvuodesta julkisuuteen rasisminkokemuksiin liittyvällä lehtikirjoituksella: ”Pahinta on kun
kukaan ei puutu kiusaamiseen, vaan koko metrovaunullinen aikuisia vain istuu hiljaa, eikä tee
mitään.”
Kiusaamisen, rasismin, välittämisen ja puuttumisen teemoja jatkettiin kommenttipuheenvuoroissa ja aktiivisessa yleisökeskustelussa, jonka
vetäjänä toimi teatteriohjaaja Ritva Siikala.
Keskustelussa tuotiin esille, ettei rasismille,
syrjinnälle ja kiusaamiselle saa antaa tilaa kouluissa, eikä yhteiskunnassa. Jokaisella pitäisi olla
velvollisuus puuttua kiusaamisen – etenkin aikuisilla ja opettajilla. Sosiaaliohjaaja Mukhtar Abib
painotti, että Helsingin kouluissa tehdäänkin kaikki mahdollinen rasismin ja kiusaamisen ehkäisemiseksi. Silti rasismia esiintyy.
Afrikan sarven erityisasiantuntija, kansanedustaja Pekka Haavisto kuvasi aseellisen konfliktin
vaikutuksia lasten elämään. ”Aikuisten kiistoissa
lasten kokemukset jäävät usein huomiotta. Niihin
ei ole aikaa eikä voimia keskittyä. Monesti lapset
jäävät yksin.”

Ritva Siikala, Saara Cantell, Mukhtar Abib, Naima Mohamud ja Pekka Haavisto keskustelivat rasismista ja sen ilmenemismuodoista kansainvälisessä kulttuurikeskus Caisassa
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Äänet kuuluviin!
Najma Yusuf Mohamed

M
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”Ääripäiden lisäksi pitää saada myös uussuomalaisten ja maahanmuuttajien äänet
kuuluviin.”
Moni nuorista totesi, ettei ennen edes ajatellut
maahanmuuttoa tai pakolaisuutta mitenkään erityisesti, mutta nykyään tulee törmättyä maahanmuuttokeskusteluihin enemmän, sillä se on esillä
myös politiikassa, erityisesti vaalien aikaan. Vastanneiden nuorten mielestä media on vaikuttanut
heidän ajatustapoihinsa kuitenkin vähän, ja heidän
kokemuksensa mukaan kantaväestö on suvaitsevaisempaa kuin mitä nykyinen kuva Suomesta rasistisena maana – erityisesti Perussuomalaisten
nousun jälkeen – antaa ymmärtää. Kaikki ei ole
sitä miltä näyttää. Erään haastateltavani mukaan
usein näyttää siltä, että suurin osa maahanmuuttoaiheisiin kyselyihin vastanneista on aina yhtä
mieltä, yleisesti kriittisiä maahanmuuttokysymyksissä, mutta välttämättä ei kuitenkaan kerrota,
kuinka monta ihmistä kyselyissä on ollut mukana
tai minkälaisesta ryhmästä otanta on tehty.
Vanhemman väen mielipiteet jakaantuivat
enemmän kuin nuorison. Heidän mielestään
maahanmuuttopolitiikkassa pitäisi olla tarkempi
esimerkiksi maahanmuuttajien alkuperästä ja kotouttamisen ja kouluttamisen resursseista. Moni
Suomeen saapuva on turvapaikanhakija, joka
tulee maahan paremman elämän toivossa. Sitten ovat ihmiset, jotka muuttavat maahan työn ja
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Kuva: Matti Eerikäinen

aahanmuuttokeskustelu
on jatkunut Suomessa
jo pitkään, mutta viimeisen kymmenen vuoden
aikana se on kiihtynyt huomattavasti. Kasvaneet talousongelmat ovat
ohjanneet ihmiset miettimään niiden
aiheuttajia, ja useasti syy on kohdistettu lisääntyneeseen ulkomaalaisten
määrään, muiden syiden ohella. Minua on aina kiinnostanut, miten ajatustavat muuttuvat vuosien varrella ja
olen seurannut maahanmuuttokeskustelujen kehitystä suurella mielenkiinnolla.
Ääripäiden mielipiteet pääsevät
helposti mediaan. Maahanmuuttoa
pidetään useasti jopa ruttoon verrattavana ongelmana, kun taas toisessa ääripäässä se on Suomen ainoa tulevaisuudentoivo. Suomen politiikkakin lähettää yhtyeentörmääviä viestejä – esimerkiksi vuonna 2010 esitetyssä turvapaikkalaissa
oli rivienvälissä suora sanoma; lain tarkoitus ei
näyttänyt olevan turvapaikanjako sitä tarvitseville,
vaan auttaa Suomea pääsemään kansainvälisistä
ihmisoikeusvelvoitteista mahdollisimman halvalla.
Tuntuu siltä, että siirtolaisuus ja yleensä kaikenlainen muuttoaalto Suomeen on hyvä tai huono asia
riippuen siitä, kuinka se hyödyttää maan taloudellisia etuja. Tämä edestakainen poliittisissa maahanmuutonkeskusteluissa pyörivä sanaleikki yhdessä ääri-isänmaallisten ryhmien, kuten FDL:n
(Finnish defence league) ja Perussuomalaisten
suosion kasvun kanssa on lisännyt ihmisten huomiota maahanmuuttoon.
Tavallisten matti meikäläisten mielipiteitä ei
juuri keskustelupalstoilla näy. Mielestäni asia on
riistäytynyt käsistä mediassa, ja halusin tietää,
mitä ”normaalit” ihmiset oikeasti ajattelevat. Lähdin kyselemään sekä nuorisolta että varttuneemmalta väeltä, miten heidän mielestään mielipiteet
pakolaisuudesta ja maahanmuutosta ovat muuttuneet vuosien kuluessa.

elinkeinon perässä. Siinä on ero – Suomi tarvitsee osaavaa työvoimaa, siitä ei pääse mihinkään.
Pakolaisten kouluttaminen ja kotouttaminen on
taloudellisesti suurempi asia. Useampi myös uskoi, että Suomeen saapuvaa väkimäärää pitäisi
kontrolloida.
Kyselin myös mitä ihmiset ajattelevat islaminuskoisten määrän noususta, ja uskovatko sen olevan ongelma Suomen tulevaisuudelle, kuten FDL
antaa ymmärtää. Moni nuorista uskoi, ettei sellaista ongelmaa ole eikä tule, jotkut jopa pitivät asiaa
humoristisena. Niin kauan kuin ihmiset, uskonnosta huolimatta, elävät Suomessa Suomen lakien puitteissa, ei ongelmia pitäisi kehittyä – maalla
on muitakin ongelmia, jotka tarvitsevat huomiota.
Itse olen samaa mieltä. Kaikki energia, mikä pistetään kaikenlaisten teorioiden kehittelemiseen,
pitäisi kanavoida esimerkiksi niiden talousongelmien ratkaisuun tai vihdoinkin sen uuden maahanmuuttopolitiikan kehittämiseen, oikeasti.
Saamani vastaukset olivat kaiken kaikkiaan
melko maahanmuuttomyönteisiä, mikä saattaa
johtua siitä, etteivät ihmiset halunneet kertoa minulle oikeaa mielipidettään, olenhan minäkin loppujen lopuksi ”maahanmuuttaja”. On selvää, että
valtaväestöllä ei ole yhtenäistä kantaa; esimerkiksi yhä useampi nuori on kansainvälisempi ja sitä
myötä suvaitsevaisempi. Vaikka maahanmuuttokeskustelua käydään lähes kaikissa länsimaissa,
on moni muu maa kulttuurillisesti rikkaampi kuin
Suomi. Mitä tulee mediaan, tarvitaan paljon avoimempaa keskustelua. Ääripäiden lisäksi pitää
saada myös uussuomalaisten ja maahanmuuttajien äänet kuuluviin.

...
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Toim. huom.
Toukokuussa 2012 julkaistusta Elinkeinoelämän
Valtuuskunnan kyselystä käy ilmi, että suomalaisten torjuvat asenteet maahanmuuttoa kohtaan ovat lieventyneet selvästi vuoden takaisesta. Kyselyn mukaan reilu 40 prosenttia suomalaisista ei usko, että maahanmuuttoa tarvitsee
helpottaa väestön ikääntymisen vuoksi. Vuosi
sitten vastaava lukema oli vielä 56 prosenttia.
Miltei joka kolmas on sitä mieltä, että ikääntyminen edellyttää maahanmuuton helpottamista.
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