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Pääkirjoitus

Kaksi pientä tyttöä ja kaksi isoa sotaa

A

Veera Jansa

jatukseni palaavat usein monilapsiseen
perheeseen, johon tutustuin Somalimaassa vuosi sitten. Perhe oli paennut sodasta
Mogadishusta ja järjesteli lähtöä ”jonnekin pois”,
minne tahansa. Perheen äiti oli iloinen tuntemattomasta tulevaisuudestaan tuntemattomassa
maassa, sillä ”mikään ei voi olla pahempaa ja pelottavampaa kuin sota”.
Mogadishu on nyt aika ajoin rauhallisempi kuin
vuosiin, mutta silti sitä sanotaan maailman vaarallisimmaksi kaupungiksi. Tähän kaupunkiin ihmiset
pakenevat janoa ja nälkää. Mogadishussa ja sen
ympäristössä on noin 120 pakolaisleiriä, joissa
pelätään jatkuvasti. Ruoka on arvokasta ja haluttua, ja leireihin tehdään väkivaltaisia ryöstöretkiä.
Monessa tämän KOORin jutussa käsitellään
Somalian hätää, mutta myös kehityksen kestävyyttä tai sen kestämättömyyttä. Epävakaassa,
kuivuudesta ja nälänhädästä kärsivässä valtiossa
sekä kriisiavun perille vieminen että kehityksen
vakauttaminen pysyväksi on haasteellista. Somalimaan ja Puntmaan asukkaat saavat elää rauhassa, mutta eteläisen Somalian konfliktit vaikeuttavat avunantoa. Vaikka moni järjestö on saanut
apunsa perille, se on riittämätöntä.
Kaksikymmentäviisi vuotta sitten, kun Somaliassa oli rauha, maalle sydämensä menettäneet
suomalaiset perustivat Suomi-Somalia Seura ry:n.
Maija Kajava kertoo tässä lehdessä seuran toiminnasta sekä Suomen ja Somalian kahdenvälisestä kehitysyhteistyöstä. Yusuf Mubarak puolestaan tutustuttaa lukijan Suomi-Somalia Seuran
uusimpaan kehitysyhteistyöhankkeeseen.
Nasro Farah vietti kesän Mogadishussa ja Najma Yusuf Mubarak Hargeisassa. Veera Jansa on
asunut lapsuudessaan Somaliassa. He kertovat
muistoistaan, kokemuksistaan ja ajatuksistaan.
Moni on ikävöinyt kaunista, leppoisaa ja rauhallista Somaliaa yli kaksikymmentä vuotta. Mogadishusta ”jonnekin pois” muuttaneen perheen
lapset eivät koskaan nähneet kotikaupunkiaan
rauhan vallitessa. Eikö heillä olisi ollut siihen oikeus?
Eeva-Liisa Bahnaan
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Global.finlandin bloggaajan Veera Jansan ajatukset palaavat lapsuuden Somaliaan, jossa hän
asui vanhempiensa töiden takia.

M

aputolaisen kahvilan edessä on sateenvarjokauppias. Ohi kulkevat vihreät housut
ja valkoinen kauluspaita, siniset housut ja
valkoinen t-paita, tummanharmaa vekkihame ja
valkoinen paita, kun koululaisporukat kipittävät
sadetta karkuun. Itse kahvila on lounasaikaan
täynnä tyylikkäitä naisia ja miehiä.
Sanomalehteä lukevan naisen lapsi puikkelehtii
pöytien välissä. Tytöllä on vaaleanpunavalkoinen
puuvillamekko, ja hiukset tiukoilla leteillä, joiden
sojottavissa päissä on värikkäitä pompuloita. Punaiset kengät sanovat klaps klaps klaps kun hän
tanssii. Leteissä on jotain tuttua...
Somalia vuonna 1990
Marta Furaha! Äkkiä olen yhdeksänvuotias ja koulussa Somaliassa, jossa vanhempani olivat töissä. Martalla on monen värisiä pompuloita. Martan
pulpetti on minun pulpettini edessä. Varsinkin viikonloppujen aikana, kun luokassa ei käy oppilaita,
opettajia eikä siivoojia, ehtivät termiitit rakentaa
pulpeteille hienoja kekoja. On ehkä maanantai,
sillä keot ovat tänään erityisen isoja.
Mittaamme termiittikekoja viivoittimilla, kun hälytyssireenit pärähtävät soimaan, ja opettaja komentaa meidät jonoon. Jonoon liittyy myös Idil,
presidentti Maxamed Siyaad Barren veljentytär,
jolla on suuret muovisankaiset silmälasit. Jonomme menee ulos, liittyy toisista luokista tuleviin jonoihin ja matelee jalkapallokentän laidalle. Evakuointiharjoitus.
On vuosi 1990 ja Somalian sisällissota on vasta alkamassa. Pian Mogadishun Amerikkalainen
koulu menisi kiinni, sen opettajat ja oppilaat lähtisivät maasta, kuka minnekin. Presidentti Siyaad
Barre perheineen pakenisi Keniaan.
”Mutta ainakaan Mosambikissa ei enää sodita...”
Maputon kahviloissakaan ei ole kovin kauaa juotu maitokahvia ja luotettu siihen, että huomenna

ei tarvitse taistella, ei aikuisten eikä lasten. Mosambikin sisällissota alkoi vuonna 1977 ja päättyi
vuonna 1992. Somalian Mogadishun öiset ammuskelut olivat tuolloin jo vaihtuneet kokopäiväiseksi kaaokseksi. Mosambikin sodassa taisteli
UNICEFin arvion mukaan 250 000 lapsisotilasta.
Somalian taistelijoista, sekä al-Shabaabin että väliaikaishallinnon puolella, yli puolet on lapsia.
Mosambikin sisällissodassa kuoli arviolta miljoona ihmistä ja miljoonat joutuivat pakenemaan
kodeistaan. Sisällissodan päättyessä Mosambik
oli Afrikan köyhin maa. Vain kolmannes lapsista
oli koulussa. Sodan jälkeen Mosambik on kehittynyt nopeasti, mutta ei tasapuolisesti. Suurin osa
lapsista käy nyt koulua, mutta kaikkien kotona ei
ole varaa ruokaan; lähes puolet lapsista on aliravittuja.
Mutta ainakaan Mosambikissa ei enää sodita –
luonnonpuistoistakin pidetään taas huolta. Rajan
takaa Etelä-Afrikasta tuodaan niihin uusia seeproja, antilooppeja ja kirahveja.
Mosambik vuonna 2011
Kahvilan televisioruudulla on lumisadetta, sähkökatkos on loppunut, ulkona paistaa taas aurinko.
Sateenvarjokauppiasta tai koululaisia ei enää
näy. Äiti pitää tiukasti tytön kädestä, kun he ylittävät katua. Klaps, sanovat kengät, nyt vihaisesti.
Omistaja riuhtoo ja riitelee; leikki jäi kesken. Lasken, että riehuja on syntynyt yli kymmenen vuotta
Mosambikin sisällissodan päättymisen jälkeen.
Mosambikissa sota kesti kuusitoista pitkää
vuotta. Mogadishussa sota on jatkunut jo yli kaksikymmentä vuotta. Kukaan ei tiedä, koska Somalian sota loppuu. Varmaa on, että termiitit rakentavat yhä hienoja kekoja. Ja että oikeakin Marta
Furaha on joskus kiukutellut tuolla tavalla
Kuten kaikki maailman lapset, sotilaatkin.
Julkaistu aiemmin global.finland.fi -verkkosivulla.
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Diasporan ja kansainvälisten järjestöjen
katsottava horisonttiin
Veera Jansa

R

uoka on ensimmäinen ihmisoikeuksista,
ensimmäinen vuosituhattavoitteista ja Suomen uuden kehityspoliittisen ohjelman kulmakivi. Koska liian monella, noin joka seitsemännellä maailman ihmisistä, on nälkä. Afrikan sarvea
koettelee pahin kuivuus 60 vuoteen. Erityisen vakavia seurauksia kuivuudella on Somaliassa, missä elinkeinot ovat kaksi vuosikymmentä jatkuneen
sodan seurauksena muutenkin vaakalaudalla.

Ruoka on ensimmäinen
ihmisoikeuksista, ensimmäinen
vuosituhattavoitteista ja Suomen
uuden kehityspoliittisen ohjelman
kulmakivi.
Nälän taustalla kuivuus, sota ja ruoan hinnannousu
Nälkä Somaliassa on totta. YK arvioi, että kuluvan vuoden aikana jo 80 000 ihmistä Somaliassa
on kuollut nälänhädän seurauksena. Arviolta joka
neljäs somalialaislapsi kärsii aliravitsemuksesta ja
3,7 miljoonaa ihmistä Somaliassa on ruoka-avun
tarpeessa. Aliravitsemus on erityisen yleistä kotiseuduiltaan lähteneiden keskuudessa.
Kuivuus on tällä kertaa ollut poikkeuksellisen
vakava: kahtena viimeisenä sadekautena Afrikan

Sarven itäosissa satoi poikkeuksellisen vähän.
Keniassa vähäsateiset sadekaudet ovat jatkuneet
vielä pidempään. Kenia, Etiopia Eritrea ja Djibouti
ovat kuitenkin selvinneet kuivuudesta vähemmällä kuin Somalia, missä kuivuuden vaikutuksia pahentaa yli kaksikymmentä vuotta jatkunut sota.
Väkivaltaisuudet, kuivuus ja ruoan hinnannousu
ovat perusteellisesti sekoittaneet paimentolaisten,
viljelijöiden ja yrittäjien elämän. Kameli toisensa
jälkeen laihtuu ja kaatuu maahan, pelto toisensa
jälkeen jää kyntämättä. Leireille paenneilta paimentolaisilta, karjankasvattajilta ja pienviljelijöiltä
on elinkeino mennyt pitkäksi aikaa. Pakolaisleireillä monet heistä ovat täysin kansainvälisen ruokaavun varassa, eikä kauan odotettu sade tuo satoa
vaan sairauksia: ahtaissa leireissä tartuntataudit
leviävät nopeasti. Siellä missä ruokaa ihmisille ja
eläimille on markkinoilla, koettelee ruoan hinnannousu varsinkin köyhimpiä ihmisiä.
Lihanvienti elinkeinona ei ole täysin romahtanut
Etelä-Somaliaa vakaampi Somalimaa ei ole kärsinyt kuivuudesta yhtä pahasti kuin muu Somalia.
Tänä vuonna ennätysmäärä vuohen, lampaan ja
kamelinlihaa matkustaa Adeninlahden yli SaudiArabian Yeddahiin, mistä osa jatkaa matkaansa
Meccaan, pyhiinvaeltajien lautasille.
Saudi-Arabia, joka vielä pari vuotta sitten hyl-

jeksi Somaliasta tuotua lihaa, ostaa sitä nyt urakalla. FAO:n arvion mukaan 250 miljoonan dollarin arvosta lihaa lähtee Berberan ja Bossason
satamista loka-marraskuun aikana. Saudi-Arabia
voisi maahantuoda lihaa myös Kiinasta, mutta
monet halal-teurastajat pitävät somalialaisten
muslimipaimentolaisten kasvattamien eläinten
lihaa arvokkaampana. Saudi-Arabian tarkoituksena on tuplata Somaliasta tuodun lihan määrä
vuoteen 2013 mennessä.
Myös Somalimaan alueella aliravitsemus ja nälkäkuolemat ovat lisääntyneet kuivuuden seurauksena, ja ruoan hinnannousu tarkoittaa, että kaikilla ei ole siihen varaa. Mutta osassa Somalimaata
kameleilla ja vuohilla on ollut laidunnettavaa, eikä
kaikilla kasvattajilla ja viejillä ole elinkeino loppumassa. Paikallinen hallinto on myös pystynyt järjestämään eläimille juomapaikkoja. Somalimaan
tilanne on muistutus siitä, että yhteiskunnallinen
vakaus ja toimivat instituutiot voivat auttaa sinnittelemään vähäsateisten kausien yli.
Nälkä saattaa syödä al-Shabaabin kannatusta
Ruokaturva edellyttää että ruokaa on saatavilla ja
että ihmisillä on mahdollisuus tuottaa ja hankkia
sitä. Sota ei aiheuta kuivuutta, mutta kuivuuden
yli selviämistä se vaikeuttaa merkittävästi. Niin
kauan kuin sotiminen jatkuu, ei Somalian nälkäongelmaankaan voi löytyä kovin kauaskantoisia
ratkaisuja.
YK madalsi marraskuun lopussa tilannearvion
nälänhädästä humanitaariseksi hätätilaksi kolmella Etelä-Somalian alueella: Bay, Bakool ja Lower
Shabelle. Mutta nälänhätä jatkuu Afgoin ja Middle
Shabellen alueella, jolla myös pääkaupunki Mo-

gadishu sijaitsee. 250 000 ihmistä on yhä vaarassa kuolla nälkään, ja määrä voi taas nousta, jos
avustuksia ei pystytä toimittamaan perille.
Konflikti pahentaa kuivuuden vaikutuksia etenkin al-Shabaabin kontrolloimilla alueilla. Al-Shabaabin taistelijat vaativat kolmasosan viljelijöiden
sadosta verona. Jos paimenen lojaalius on epäilyn alla, ei häntä eläimineen päästetä joelle. Moni
tilaltaan leireille paennut viljelijä on jo päättänyt
palata kotiseudulle vasta kun al-Shabaab on lähtenyt.
Katse tulevaisuuteen
Afrikan sarven väkiluku on vuodesta 1974 yli kaksinkertaistunut. Etiopia toteutti, osin kehitysyhteistyötuen turvin, onnistuneen maatalousuudistuksen, ja on viimeisten kahdeksantoista vuoden
aikana kolminkertaistanut viljasatonsa. Samalla
väkiluku kasvoi 54 miljoonasta 88 miljoonaan.
Maatalousuudistuksesta huolimatta Etiopia on
edelleen maailman kansainvälisestä ruoka-avusta riippuvaisin maa.
Somalia ja muut Afrikan sarven maat tulevat
tarvitsemaan ruoka-apua vielä pitkään. Samalla
kun vastataan välittömiin tarpeisiin, on katsottava
horisonttiin. Ihmisoikeuksia kunnioittavat keinot lisätä maatalouden tuottavuutta ja sijoituksia maaseudun kehitykseen, tehdä paimentolaisuudesta
kestävämpi elinkeino ja hillitä väestönkasvua ovat
ajankohtaisempia kuin koskaan. Kaikissa näissä
diasporan ja kansainvälisten järjestöjen tuki on
edelleen tärkeätä.
Kirjoittaja on Vantaan ja Namibian pääkaupungin Windhoekin kaupunkien välisen kehitysysyhteistyöprojektin koordinaattori.
Kuvat: Eeva-Liisa Bahnaan

Monet elinkeinot ovat Somaliassa vaakalaudalla, mutta lihanvienti ulkomaille ei ole tyrehtynyt.
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Kuva: Eeva-Liisa Bahnaan

Kestävää kehitystä
Turkin malliin
Hanad Abdullahi

Y

li 12 miljoonaa ihmistä on joutunut kärsimään
kuivuudesta ja nälänhädästä Afrikan sarven
maissa: Keniassa, Etiopiassa, Djiboutissa
ja Somaliassa. Vakava humanitaarinen kriisi on
saanut kansainvälisen yhteisön toimimaan kiireellisesti katastrofin lievittämiseksi.
Synkin tilanne on ollut Somaliassa, varsinkin
Etelä-Somaliassa, jossa sota on jatkunut 20 vuotta. Tällä hetkellä aseellisen konfliktin päänäyttelijöitä ovat maan väliaikaisen hallituksen joukot
yhdessä Afrikan Unionin rauhanturvaajien ja islamistisen ääriryhmän al-Shabaabin kanssa
Nälänhätä on ollut yksi Somalian historian pahimmista; jo ensimmäisen kolmen kuukauden aikana yli 30 000 lasta menehtyi aliravitsemukseen.
Nälänhätä on levinnyt nopeasti koko eteläiseen
Somaliaan ja muutaman kuukauden sisällä YK julisti 7 aluetta nälänhätäalueiksi. Sateiden saavuttua marraskuussa 2011 kolmen alueen luokitus
muutettiin humanitaariseksi hätätilaksi.
Tämän kriisin aikana Turkki on noussut Somalian merkittäväksi kehitysyhteistyökumppaniksi. Se
ei kuulu suuriin lahjoittajiin, mutta sen kehitysyhteistyö Somaliaan on poikennut perinteisten kehitysyhteistyömaiden kuten Italian, Iso-Britannian ja
Yhdysvaltojen jo pitkään jatkuneesta avusta.
Turkin pääministeri Recep Tayyip Erdogan sai
sankarillisen vastaanoton saapuessaan keskelle
sotaa ja nälänhätää Somalian pääkaupunkiin Mogadishuun. Pääministerillä oli matkallaan mukana
puolisonsa, neljä ministeriä, liikemiesvaltuuskunta ja artisteja. Se oli ensimmäinen kansainvälinen
delegaatio, joka saapui Somaliaan maan yli 20
vuotta jatkuneen konfliktin aikana.
Raha ei ratkaise
Turkki ei ole Somalian suurin kehitysavunantaja,
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Turkki on noussut
Somalian merkittäväksi
kehitysyhteistyökumppaniksi.
mutta kehitysyhteistyössä raha ei aina ratkaise,
vaan siihen vaikuttaa myös muita tekijöitä. Somalian suurimmat lahjoittajatahot ovat tällä hetkellä
Iso-Britannia, Yhdysvallat, EU ja yksittäiset arabimaat. Vaikka nämä perinteiset kehitysavunantajat
ovat lahjoittaneet vuosittain kymmeniä miljoonia
euroja Somalian jälleenrakentamiseen sekä kriisiä helpottaakseen, vain osa rahoista käytetään
tarkoituksenmukaisesti; suuri osa lahjoituksista
kuluu byrokratiaan tai joutuu korruptiosta aiheutuvan rahanpesun kohteeksi.
Kehitysyhteistyö saavuttaa tavoitteitaan vasta
sitten, kun sillä on pitkäulotteiset vaikutukset ihmisten kehitykselle ja kun se tavoittaa suoraan
oikeat ihmiset ilman mutkikkaita järjestelyjä. Kehitysapu vaikuttaa avunsaajiin sekä negatiivisesti
että positiivisesti. Jos kehitysapu täyttää ainoastaan lyhyemmän ajan akuutit tarpeet, sen vaikutukset ovat pitkällä tähtäimellä negatiivisia, koska
se altistaa avunsaajat riippuvaisiksi avunantajistaan.
Kehitysyhteistyön haasteet
Kehitysyhteistyön toteuttaminen kriisimaissa on
paljon haastavampaa kuin rauhallisessa kehitysmaassa. Avustustyöntekijöiden ja toimittajien työ
on tärkeässä asemassa konfliktialueilla, mutta he
ovat alttiita joutumaan vaarallisiin tilanteisiin, mikä
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vaikeuttaa heidän työtänsä.
Turvallisuusuhat ja riski joutua sotivien osapuolien vangiksi asettaa rajoitteita avustustyöntekijöiden lähtemiselle kriisialueille ja kehitysavun perille toimittaminen jää epäammattimaisten ihmisten
vastuulle. Monet avustusjärjestöt eivät pysty menemään paikan päälle Somalian kriisialueelle ja
heidän avustustyöntekijänsä hoitavat tehtäviään
naapurimaista käsin.
Toinen tekijä, joka vaikeuttaa kehitysyhteistyön
toteuttamista on korruptio ja resurssien tuhlaaminen hallinnollisiin menoihin ja henkilöstökuluihin.
Monet avustusjärjestöt käyttävät kriisimaiden tilanteita hyväkseen ja harjoittavat korruptiota vetoamalla kyseisten maiden turvallisuuspuutteisiin.
Järjestöt eivät ole yksin vastuullisia näistä syytteistä, Somalia on hauras valtio ja sen väliaikainen
hallitus edesauttaa näiden toimintojen jatkumista.
Kun puhutaan alueesta, jonka asukkaat kärsivät
kroonisesta sisällissodasta, hallitus on kansalaisjärjestöjä vastuullisemmassa asemassa.
Kestävä kehitys
Turkin pääministeri Teyyep Erdoganin matkassa
kyse ei ollut pelkästään kehitysavusta, vaan paljosta muustakin; pääministeri osoitti matkallaan
veljeyttä ja aitoa kiinnostusta kriisissä olevien somalialaisten auttamiseksi.
Pääministeri vieraili matkansa aikana Mogadishun pakolaisleireillä ja sairaaloissa nähdäkseen omin silmin Itä-Afrikan valtavan nälänhädän,
joka on ajanut 12 miljoonaa ihmistä riippuvaiseksi
humanitaarisesta avusta. Matkan aikana Turkin
suurlähetystö avattiin Mogadishussa ja Turkin Punainen Risti avasi sairaalan kärsiville pakolaisille.
Turkin pääministerin vierailu antoi toivoa ja lohtua
sadoille tuhansille pakolaisille ja oli ikimuistoinen

Koulutus on yksi kestävän kehityksen peruspilareista.

tapahtuma koko Somalian kansalle. Turkin hallitus on toiminut vastuullisesti ja ottanut johtajuuden Somalian humanitaarisen kriisin ratkaisussa.
Turkista on muodostunut Somalian todellinen
kehitysyhteistyökumppani, jonka perustana on
kahden maan ystävyyteen ja kunnioitukseen perustuva yhteistyö.
Humanitaaristen avustuksien lisäksi pääministerin matkan yhteydessä Turkki lahjoitti 500 opiskelupaikkaa somalialaisille opiskelijoille Turkin
lukioihin ja yliopistoihin. Opiskelupaikat jaettiin
valtakunnallisesti ja kaikki Somalian alueet, kuten Etelä-Somalia, Somalimaa ja Puntmaa saivat
kukin omat opiskelijakiintiönsä. Koulutus on yksi
kestävän kehityksen peruspilareista. Turkin kehitysapu Somaliaan perustuu kahden maan väliseen kehitysyhteistyösopimukseen, jonka pitkän
tähtäimen tavoitteisiin kuuluu köyhyyden vähentäminen ja maan jälleenrakentaminen.
Kirjoittaja on opiskelija, joka toimittaa ajankohtaisaiheita käsittelevää verkkosivustoa www.
suomensomali.com.
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Nur Mohamud

S

ekä Punainen Risti että Punainen Puolikuu
antavat Somaliassa hätäapua kuivuuden
aiheuttaman kriisin aikana, mutta jatkavat
työtään aktiivisesti myös suurimman hädän loputtua. Järjestöt edistävät valmiuttaan katastrofien
varalle ja auttavat haavoittuvimpia yhteisöjä. Pitkäkestoisen kehitysyhteistyön avulla vahvistetaan
yhteisöjen omaa kykyä selviytyä.
Punaisella Puolikuulla ja Punaisella Ristillä
samat päämäärät
Nälänhätäkriisissä Somalian Punainen Puolikuu
on niitä harvoja järjestöjä, jotka ovat pystyneet
työskentelemään koko kriisialueella. Yhdeksäntoista aluetoimiston ja noin 4500 vapaaehtoisen
työntekijän ansiosta järjestön toiminta kattaa koko
maan. Työ ei ole keskeytynyt edes sotavuosien
aikana, sillä logistinen kapasiteetti on koko ajan
ollut toimintavalmiudessa.
Punainen Puolikuu on läpi vuosien pystynyt
säilyttämään keskusteluyhteydet kaikkien osapuolien kanssa – ilman sitä toiminta ei olisi ollut
mahdollista myös kaikkein kriittisimpinä aikoina.
”Jo sisällissodan aikana 1990-luvun alussa ymmärsimme, että vapaaehtoisia on rekrytoitava kaikilta alueilta. Koska toimimme kaikkialla, olemme
kaikkien mielestä neutraaleita ja olemme pystyneet auttamaan täysipainoisesti läpi vuosien”, sanoo Abdulkadir Ibrahim Haji, Somalian Punaisen Puolikuun tiedotuksen ja järjestökehityksen
päällikkö.
Nyt nälänhätäkriisin aikana hätäavustukset ovat
olleet ruokaa, vettä ja terveydenhuoltoa. Myös ihmisten elinkeinoja ja niiden ylläpitämistä on pyritty vahvistamaan. Jo etukäteen on lisäksi varustauduttu seuraaviin sateisiin. Pitkien kuivuuksien
jälkeen rankkasateet aiheuttavat helposti tulvia
ja mutavyöryjä, koska rutikuiva maa ei pysty imemään suuria vesimääriä kerralla.
Eniten Somalian konfliktista ovat kärsineet siviilit. Terveys- ja hätäaputyön lisäksi kansainvälinen
Punainen Risti ja Puolikuu pyrkivät parantamaan
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Kyläläiset hakevat juomavettä Garissassa.
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Punainen Risti ja Punainen Puolikuu auttavat
– myös kriisien väleissä

Kanava Nuoriso ry reagoi hätään nopeasti ja
kannustaa Somalian nuoria vaihtamaan aseet kyniin
Eeva-Liisa Bahnaan

S

omalian kuivuus ja nälänhätä ovat olleet
tänä vuonna pahimmat kymmeniin vuosiin. Pitkään jatkunut sisällissota vaikeuttaa
avunantoa, mutta ei estä sitä.
Heti kun tietoa katastrofaalisesta tilanteesta
alkoi kantautua maailmalle, Kanava Nuoriso ry:n
aktiiviset jäsenet ryhtyivät toimeen.

näiden ihmisten asemaa muistuttamalla taistelujen osapuolia kansainvälisen humanitaarisen oikeuden säännöistä. Sodan oikeussääntöjen noudattaminen on tärkeää, jotta siviilit, haavoittuneet
ja muut apua tarvitsevat säästyvät hyökkäyksiltä
ja saavat tarvitsemaansa hoitoa.
SPR tukee sisarjärjestöjänsä sekä kehitysavun
että humanitaarisen hätäavun kautta. Tämän
mahdollistavat sekä ulkoasiainministeriön tuet
että SPR:n keräämät Katastrofirahaston varat.
Vuonna 2011 Somaliaa on tuettu jo 1,8 miljoonalla eurolla. Punaisesta Rististä kerrotaan, että
vuosien mittaan avun perillemenon seurantaa on
lisätty, jotta voidaan varmentaa avun perillepääsy
sitä eniten tarvitseville.

”Käynnistimme välittömästi sisäisen prosessin”, kertoo Kanavan puheenjohtaja Abdulkadir
Hadafow. ”Keskustelimme yhteistyökumppaneidemme kanssa tavoista,
joilla voimme auttaa kipeästi apua tarvitsevia ihmisiä. Menimme Suomen
UNICEFin ja Suomen
Punaisen Ristin kanssa kaduille lipaskeräyksiin ja järjestimme myös
Suomen Somalinuorten
Sateenvarjo ry:n kanssa
EuroSom-jalkapallo- ja kulttuuritapahtuman,
jossa keräsimme varoja.”
Rahat toimitettiin Somaliaan Kanavan toimintakeskuksiin, joiden kautta jaettiin ruoka-avustuksia.

Apua Kenian ja Etiopian alueille
Punainen Risti toimii myös Keniassa ja Etiopiassa, minne tuhansia Somalian pakolaisia on saapunut. Hätäavustuksia toimitetaan etenkin pakolaisleirien ympäristössä asuville yhteisöille, jotka
eivät saa apua leireiltä. Heidän olosuhteensa ovat
usein yhtä huonot, eikä heillä ole omia selviytymiskeinoja sen enempää kuin leireillä olevilla pakolaisillakaan. Etiopiassa aloitetaan arvioinnin jälkeen
vedensaannin parantaminen ja ruoka-avun jakelu
myös somalialueella Moyalessa ja Oromyiassa.
Keniassa on toimintaa maan pohjois- ja itäosissa, missä valtaosa väestöstä on etnisiä somaleja.
Heille toimitetaan ruoka-apua, terveyshuoltoa ja
parannetaan vedensaantia. Maanviljelyn ja muiden elinkeinojen vahvistaminen kuuluu pitkäkestoisempien ratkaisuiden tukemiseen.

Kaksi avustusmatkaa ylikansoitettuun
Mogadishuun
Varojenkeräystä Suomessa jatkettiin, ja lokakuussa 2011 Kanavan toiminnanjohtaja Mohamed
Musse, toimistopäällikkö Saed Guleed ja
Abdulkadir Hadafow pääsivät itse lähtemään avustusmatkalle Mogadishuun. Dubaissa Kanavan
kolmen hengen delegaatioon liittyi yhteistyökumppaneita kansainvälisistä muslimijärjestöistä, ja
ryhmä lensi Nairobin kautta Mogadishuun.
”Oli tärkeää nähdä todellinen tilanne paikan
päällä omin silmin ja varmistaa, että apu menee
oikeille ihmisille. Halusimme myös osoittaa apua
tarvitseville, että me Euroopassa asuvat somalit kuulumme edelleen samaan joukkoon heidän
kanssaan ja teemme kaikkemme hädän lievittämiseksi”, kertoo Abdulkadir Hadafow.
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Viikon matkasta miehet olivat Mogadishussa
vain neljä päivää, mutta saivat tehtävänsä suoritettua.
”Järjestimme kuuden lääkärin ja kahden sairaanhoitajan terveysklinikan noin 12 000 ihmiselle
ja jaoimme puhdasta vettä, riisiä, vehnäjauhoja ja ruokaöljyä noin 5000 perheelle”, summaa
Mohamed Musse.
”Täytyy kuitenkin muistaa, että kertaluontoiset
avustukset eivät kanna pitkälle eteenpäin”, muistuttaa Abdulkadir Hadafow. ”Kehityksen täytyy olla

”Oli tärkeää nähdä todellinen
tilanne paikan päällä omin silmin ja
varmistaa, että apu menee
oikeille ihmisille.”
kestävää. Ihmiset täytyy saada toimimaan ja tulemaan toimeen omillaan. Siinä meidän tulee tukea
heitä. Myös tarttuvien tautien ehkäiseminen on
äärettömän tärkeää. Olisi katastrofi, jos taudit lähtisivät leviämään nyt, kun ihmisten vastustuskyky
on ravinnonpuutteen takia heikoimmillaan.”
Saed Guleed kertoo, että oli yllättynyt Mogadishun suuresta ihmismäärästä.
”Mielestäni media välittää kaupungista vääränlaista mielikuvaa. Todellisuudessa Mogadishu ei
ole lähes autio kaupunki, jonka kaduilla käydään
jatkuvia taisteluita, vaan se on pahasti ylikansoitettu. Väliaikaiseen hallitukseen luotetaan ja kaupunkiin saapuu autojonoja ja käveleviä ihmisiä sen
jokaiselta kulmalta. Aikaisemmin Mogadishusta
paenneet uskaltavat palata koteihinsa ja lisäksi
hätätilanne ajaa muilta alueilta uusia ihmisiä jatkuvasti kaupunkiin. Mitä taisteluihin tulee, niitä
emme vierailumme aikana nähneet.”
Miesten mukaan Mogadishussa on paljon kansalaisjärjestöjen edustajia, mutta lähes kaikki
paikalle uskaltautuneet avustustyöntekijät ovat
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laisille, jotka opettivat meidät tekemään tätä työtä. Valtion rahoitus antoi meille mahdollisuuden käyttää Suomesta saatua oppia
ja kokemusta Somaliassa. Toimintamalleja ei voi tietenkään kopioida sellaisinaan, mutta voimme muokata niitä helposti kunkin toimintakeskuksen tarpeiden mukaisiksi”, kiittelee Mohamud
Musse.

Kanava Nuoriso ry:n Mohamed Musse, Abdulkadir Hadafow ja Saed Guleed tekivät ensimmäisen avustusmatkansa
Mogadishuun lokakuussa 2011.
muslimijärjestöistä. Tähän saattaa olla syynä se,
että kaikilla kansalaisjärjestöillä ei ole kontakteja
Mogadishuun, eikä hätään pystytä reagoimaan
nopeasti, vaikka haluttaisiinkin.
”Meihin voi ottaa yhteyttä, sillä olemme valmiita yhteistyöhön ja annamme mielellämme hyödyllisiä ja tärkeitä yhteystietoja niitä tarvitseville”,
sanoo Saed Guleed. ”Apua tarvitaan kipeästi ja
saamme sen perille.”
Mohamud Musse teki toisen matkan Mogadishuun yhteistyökumppaneiden kanssa marraskuussa. Tarkoituksena on aloittaa projekti, jossa
rakennetaan 115 kaivoa eri puolille maata.
”Se oli kartoitusmatka, mutta jaoimme myös
paljon ruokatarvikkeita ja vettä. Tällä kertaa pystyimme antamaan myös lihaa pakolaisleirien
asukkaille; meillä oli 2000 lehmää jaettavana idpyhiinvaellusjuhlan viettämistä varten”, Musse
kertoo.
Kehitys kestäväksi yhteistyön avulla
Kanavan avustukset jaetaan sen toimintakeskusten kautta. Niistä ensimmäinen perustettiin
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Mogadishuun vuonna 2002 käynnistetyssä projektissa, johon saatiin Suomen ulkoasiainministeriön rahoitusta kolmeksi vuodeksi. Jatkorahoitusta
ei saatu, ja Suomen tuen loputtua hanke siirrettiin
Kanavalle.
”Onneksi löysimme tahoja, jotka innostuivat
tulemaan työhömme mukaan. Nyt meillä on neljä suurta toimintakeskusta nuorille. UNICEFin tuella pystyimme avaamaan Kismayon keskuksen
jo ennen Suomen tuen loppumista. Vuonna 2007
perustimme kolmannen Baidaoon ja 2009 neljännen Keski-Somaliaan”, kertoo Mohamud Musse.
Tämän on mahdollistanut se, että Kanava on
UNICEFin lisäksi vakuuttanut hyvillä tuloksillaan
muitakin suuria YK:n alaisia järjestöjä ja saanut
niistä yhteistyökumppaneita.
UNICEFin kanssa on järjestetty terveyshankkeita, joissa on kerrottu mm. tupakan ja khatin
vaaroista ja aidsista. UNIPOS saatiin mukaan
koulutushankkeisiin, joissa vahvistettiin tietoisuutta naisten roolista politiikassa. UNDP tuli mukaan
nuoria kuntouttaviin hankkeisiin.
”Tästä kaikesta olemme hyvin kiitollisia suoma-

KOOR 2/2011

Aseet pois, kynät käteen!
Toimintakeskukset syntyivät suureen tarpeeseen. Kanava tavoitti luku- ja kirjoitustaidottomia, sotapäälliköiden värväämiä ja
aseistamia nuoria. Projektiin mukaan tulleet nuoret ovat luku- ja
kirjoitustaidon lisäksi saaneet oppia työpajoissa muun muassa
sähköasennusta, puutöitä ja mekaanikon tehtäviä. Heille järjestetään myös jatkuvaa konsultointia, informaatiotilaisuuksia ja
rauhankasvatusta.
’”Kaikkein haasteellisinta projektissamme on ollut rauhankasvatus. Nuoret eivät yksinkertaisesti tiedä, mitä sana rauha tarkoittaa, koska ovat syntyneet sodan keskelle. Sellaista, mitä ei
ole kokenut, ei voi kaivata”, sanoo Mohamed Musse.
Projektin vetäjät puhuvat nuorille sellaisten maiden elämästä,
joissa on rauha. He ovat myös keränneet rauhanajan tarinoita
vanhemmilta somalialaisilta ja kertovat niitä kurssilaisille.
Mohamed Musse kertoo, että Kanavan motto Aseet pois, kynät
käteen! on monelle sotapäällikölle uhkaava. Siksi järjestö toimii
aina tilanteen mukaan ja pyrkii pääsemään neuvotteluväleihin
kulloinkin vallassa olevien poliittisten johtajien kanssa.
Suomesta Kanava on lanseerannut Somaliaan myös talkoot.
”Siad Barren aikana ihmisiä pakotettiin talkootöihin, mutta tutustutimme väen vapaaehtoiseen yhdessä tekemiseen. Nyt toimintakeskuksissa on järjestetty ympäristön siivouspäiviä. Nuoret
ottavat vapaaehtoisesti harjat käteen ja naapurit tulevat mukaan
auttamaan. Kun alue on siivottu kuntoon omin voimin, siisteyden
ylläpitäminen sujuu helposti”, kertoo Mohamed Musse.
Kanava Nuoriso ry:n aktiivit jatkavat sinnikkäästi auttamista,
sillä Somaliassa tarvitaan apua paljon, ja sitä tarvitaan vielä pitkään.
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Airi Kähärä

A

dam Yussuf Ismail on yksi niistä onnellisista, jotka saavat Care International -nimisen järjestön starttirahan oman yrityksen perustamiseen.
”Todellinen onnenpotku. Olen käynyt Solidaarisuuden tukeman Candlelight for Health and
Education -järjestön (Clhe)
ammattikoulun elektroniikkakurssin, mutta en ole saanut
työpaikkaa alan yrityksistä
lukuisista hakemuksista huolimatta. Ainoa keino on työllistää itse itsensä eli perustaa oma firma”, kertoo Adam
Yussuf Ismail silmät iloisesti
vilkkuen.
”Pääoman puute vaivaa
kaikkia
vastavalmistuneita
nuoria. Nuorilla on halua tehdä työtä, mutta keinot loppuvat nopeasti, kun lainarahaa
ei yksinkertaisesti ole saatavilla”, hän kertoo.
Somalimaan pankit eivät
myönnä lainoja yksittäisille ihmisille. Ne vain välittävät rahaa, pääasiassa diasporassa asuvilta
somaleilta kotimaahan.
”Business-ajattelu ja koron perimisen kieltävä
uskonto on haasteellinen yhdistelmä. Pankit eivät
voi antaa lainaa ilman, että siitä aiheutuisi kustannuksia”, Solidaarisuuden tukeman Candlelight for
Health and Education -järjestön (Clhe) ammattikoulun johtaja Hassan Farah kertoo.

Järjestöjen välinen yhteistyö alkoi, kun Care
International otti viime vuonna yhteyttä Solidaarisuuden tukeman Clhen toiminnanjohtajaan Ahmed Ibrahimiin.
”Kerroimme, ettei kouluun voi perustaa uusia
kursseja tilan puutteen takia, mutta että meillä on
tarvetta
valmistuneiden
oppilaiden tukemiseen –
työkalupakkeihin ja starttitukeen”, Hassan Farah
kertoo.
Care International määritteli kriteerit starttipaketin
antamiselle: todistus ammattikoulutuksesta, business management -koulutus ja halukkuus työskennellä viiden hengen
yhteisyrityksessä. Starttirahan saanut Adam Yussuf Ismail täytti kriteerit:
”Olen käynyt Buraon
yliopiston business management -kurssin ystävieni
kanssa. Perustamme nyt yhteisen elektroniikkayrityksen, jonka nimeksi tulee Daryeel electronic
& repairing center.”
Daryeel tarkoittaa somalinkielellä palvelua, korjaamista ja prosessointia. Firman vastuualueetkin
on jo jaettu. Adam Yussuf Ismailista tulee johtaja.

Starttipaketin
saamiseen vaaditaan
todistus ammattikoulutuksesta, business
management -koulutus ja halukkuus työskennellä viiden hengen yhteisyrityksessä.

Ammattikoulu luotiin tyhjästä
Solidaarisuus on tukenut Somalimaan ammattikoulutusta jo kymmenen vuoden ajan.
”Suomalaiset ovat tukeneet ammattikoulujärjestelmämme luomista tyhjästä tähän, missä tänä
päivänä ollaan. Ammattikouluissa opiskellaan
elektroniikkaa, sähköasennusta, ompelua, yritystaitoja, kotitaloutta sekä luku- ja kirjoitustaitoa.
Kaikki kurssit ovat tarpeellisia ja niihin kaikkiin on
jatkuvasti jonotuslistat”, kertoo Buraon ammattikoulun johtaja Hassan Farah.
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Monipuolista tukea tarvitaan
”Naisilla on vielä pidempi tie starttirahan tai ompelukoneen saamiseen. Heidän pitää ensin opetella lukemaan ja laskemaan, vaikka he perustaisivatkin ompeluyrityksen”, kertoo Solidaarisuuden
hankkeiden koordinaattori Abdikarim Ibrahim. Ilman laskutaitoa ei voi laskea voittoakaan.
Abdikarim Ibrahim kiittelee järjestöjen välistä
yhteistyötä:
”Yhteistyön tekeminen on tärkeää, jotta nuoret
pääsisivät koulutuksen jälkeen töihin. Nuoret tarvitsevat koulutuksen lisäksi myös muunlaista tukea.”
Care Internationalin edustajan Ahmed Alin mu-
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kaan heidän nuorten työllistämishankkeensa kestää kahdeksan kuukautta Somalimaassa
ja Puntmaassa. Somalimaassa
sitä toteutetaan Hargeisassa ja
Buraossa.
”Tuemme yhteensä 720 oppilasta, joista 260 oppilasta on
Candlelight for Health and Educationin valitsemaa. Heistä on
suuri osa naisia, yli 60 prosenttia kokonaishyödynsaajista.”
Ahmed Alin mielestä kannattaa keskittyä nuorten tukemiseen koulutuksen jälkeen.
”Lyhytkursseilla oppii välttämättömän ammattitaidon. Sen
jälkeen tarvitaan alkupääomaa. Adam Yussuf Ismail valmistui Solidaarisuuden tukemasta ammattikoulusta ja
sai starttirahan oman yrityksen perustamiseen.
Mielestäni noin 200 euron suuruisella summalla voi jo hankkia
tarpeelliset työkalut.”
Ahmed Alin mukaan pienryhmien muodostami- prosenttisen rahoituksen koulutukseen – opettajinen on ollut haasteellista, sillä nuoret tulevat niin en palkkoihin ja oppivälineiden hankintaan. Jokaisessa hankkeessa on kuitenkin myös hallinto- ja
laajalta alueelta.
”Yhdestä kylästä voi tulla viisi eri alan opiske- toimistokuluja. Yhteisön tarpeiden kuuntelemisen
lijaa – kuinka he voisivat silloin perustaa yhden taitoa tarvitaan”, Abdikarim Ibrahim pohtii.
”Olisi hyvä, jos rahoittajat tekisivät enemmän
yhteisen yrityksen? Kaikkea nyt opittua hyödynnetään hankkeen jatkokehittelyssä”, Ahmed Ali yhteistyötä. Jokaisella järjestöllä on omaa erityisosaamista ja se on hyvä jakaa toisten kanssa.”
kertoo hymyillen.
Puntmaasta ammattikoululaisia
Solidaarisuuden tukema Candlelight for Health
and Education -järjestö tekee yhteistyötä myös
Puntmaassa toimivan Horn Relief -nimisen järjestön kanssa. Puntmaan turvallisuustilanne on huono ja sen on vaikea saada kansainvälistä apua.
Horn Relief vertaili Somalimaan ammattikoulujen
kurssivalintaa ja valitsi Candlelight for Health and
Educationin Erigavossa sijaitsevan ammattikoulun kaikista parhaaksi. Nyt Horn Relief kustantaa
Puntmaasta tulevien 32 oppilaan kurssimaksut,
asumisen ja taskurahan.
Nämä opiskelevat Somalimaassa Erigavon ammattikoulussa sähköalaa, kotitaloutta ja ompelutaitoja.
”Välillä on taiteiltava eri rahoittajien kanssa, sillä jokainen rahoittaja haluaa nähdä vain oman tukensa vaikutukset yhteisöön. Esimerkiksi amerikkalaiset ovat sanoneet, että haluavat antaa sata-

Kuva: Airi Kähärä

Järjestöjen välinen yhteistyö kannattaa Somalimaassa

Ministeriöt koordinoivat yhteistyötä
Somalimaa ei ole saanut valtiollista tunnustusta,
joten valtioiden välistä yhteistyötäkään ei ole. Somalimaassa on paljon paikallisia kansalaisjärjestöjä, joiden kautta kansainvälinen rahoitus kulkee
hyödynsaajille.
Somalimaan ministeriöt koordinoivat avustusjärjestöjen hankkeita. Kuukausittaisissa kokouksissa suunnitellaan tarpeellisia hankkeita ja vaihdetaan tietoa hankkeiden edistymisestä.
”On tärkeätä, etteivät järjestöt tee päällekkäisiä
suunnitelmia”, kertoo opetusministeri Zamzam
Aden.
Kirjoittaja on Solidaarisuuden maakoordinaattori
Somalimaassa.
Julkaistu aiemmin Solidaarisuus-uutiset 2/2011
-lehdessä.
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Arvostettu rauhanpalkinto
somalimaalaiselle Shukri Ismailille

“Olen palkinnosta kiitollinen, mutta se ei ole yksin minulle, vaan meille kaikille, jotka ponnistelemme Somalimaan paremman tulevaisuuden puolesta.”

Eeva-Liisa Bahnaan
Kuva: Eeva-Liisa Bahnaan

Shukri Ismail Candlelight for Health, Education and Environment -järjestön työhuoneessaan Hargeisassa.

The International Crisis Group myönsi arvostetun rauhanpalkinnon somalimaalaiselle Shukri Ismailille. Hänen lisäkseen
palkinnon sai myös kolme muuta naista.
ICG:n mukaan nämä naiset ovat omistaneet elämänsä edistääkseen rauhallista,
oikeudenmukaista ja avointa yhteiskuntaa
maailman eniten konflikteissa vaurioituneilla alueilla. Yhdysvaltojen ulkoministeri
Hillary Clinton ojensi palkinnon emännöimillään juhlaillallisilla joulukuun 16. päivänä New Yorkissa. Tilaisuuteen osallistui
myös Airi Kähärä, Solidaarisuuden Somalimaan maakoordinaattori.
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C

andlelight for Health, Education and Environment -järjestön perustaja ja hallituksen
puheenjohtaja Shukri Ismail on onnellinen
saamastaan ICG:n rauhanpalkinnosta, mutta ei
halua kiitosta vain itselleen.
“Olen palkinnosta hyvin kiitollinen, mutta se ei
ole yksin minulle, vaan meille kaikille, jotka ponnistelemme Somalimaan paremman tulevaisuuden puolesta”, hän sanoo.
Järjestön tärkeimpänä tehtävänä on Somalimaan nuorten koulutuksen, naisten terveyden ja
ympäristön hyvinvoinnin edistäminen.
”Ihmisten elämän muuttaminen paremmaksi”,
Shukri Ismail tiivistää.
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Koulutus on tie rauhaan ja hyvään elämään
Palattuaan diasporasta Somalimaahan vuonna
1995 Shukri Ismail perusti Candlelight for Health,
Education and Environment -järjestön.
“Tunsin suurta tarvetta tehdä jotain Somalimaan lasten ja nuorten hyväksi. Hyvän elämän
perusta ja tie rauhaan on koulutus, ja sitä halusin
tarjota kaikkein köyhimmille lapsille, joilla ei olisi
muuten ollut mahdollisuuksia koulunkäyntiin. Koulutuksen järjestäminen nuorille on edelleen yksi
järjestömme tärkeimmistä tehtävistä”, Shukri Ismail kertoo.
Somalimaassa on paljon nuoria, jotka eivät ole
saaneet mahdollisuutta koulutukseen, koska toimeentulon hankkiminen on ollut etusijalla. Candlelight on tukenut näitä nuoria sekä ammattikoulutusta että lukio-opintoja tarjoamalla. Shukri
Ismailin tavoitteessa muuttaa ihmisten elämä paremmaksi on onnistuttu.
”Olen onnellinen siitä, että vuosien varrella monet opiskelijoistamme ovat siirtyneet yliopistoihin.
Niistä valmistuneet ovat saaneet hyviä työpaikkoja sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. Ilman
apuamme he eläisivät aivan erilaisessa tilanteessa. Myös ammatikoulun suorittaneet ansaitsevat
sekä oman että perheidensä elannon perustettuaan omia yrityksiä.”
Naisten hyvinvointi ja terveys tärkeää
Shukri Ismail on huolissaan siitä, että Somalimaan
naiset ovat sosiaalisesti ja taloudellisesti heikommassa asemassa kuin miehet, ja ajaa järjestönsä
kanssa jatkuvasti parannuksia naisten asemaan.
Hänen pitkään tekemänsä valistustyö naisten
sukuelinten silpomisen vaaroista alkaa tuottaa tuloksia; nyt ajetaan silpomisen kieltävää lakialoitetta. Jo 2000-luvulta alkaen yhteistyökumppanina
sekä ammattikouluhankkeissa että naisten sukuelinten silpomisen vastaisessa valistustyössä on
toiminut suomalainen kehitysyhteistyöjärjestö Solidaarisuus. Vuonna 2012 järjestöt aloittavat yhteisen ruokaturvahankkeen.
Shukri Ismail sanoo, että naisilta ei puutu tah-

Candlelight for Health, Education and Environment -järjestön toimitiloissa julisteet kertovat tärkeistä asioista.
toa tehdä töitä haluamiensa muutosten eteen. Itse
hän toimi Somalimaan ensimmäisen vaalikomitean ainoana naisjäsenenä vuosina 2004–2008.
Ympäristöongelmia ratkotaan
”Ympäristöprojektimme liittyvät enimmäkseen ilmastonmuutoksen aiheuttamiin ongelmiin ja niistä
selviytymiseen”, Shukri Ismail kertoo.
Järjestö on ehtinyt olla mukana monessa ympäristöprojektissa eri puolilla Somalimaata yhteistyökumppaneidensa kanssa: rinteitä on pengerretty, maanviljelijöille on hankitty aaseja, valjaita ja
kevyitä metalliauroja, vesihankkeita on toteutettu
ja tietoa ympäristöongelmista ja niiden aiheuttajista on jaettu. Puitakin on istutettu.
Kenialla oli Wangari Maathai ja hänen perustamansa Green Belt Movement. Somalimaassa,
jossa suuri määrä puuta ja puuhiiltä palaa päivittäin perheiden arkiaskareissa, puiden suojelua ja
istuttamista pitäisi lisätä. Kuka tietää, ehkä Shukri
Ismailista, kaiken muun lisäksi, tulee Somalimaan
kipeästi tarvitsema, oma Wangari.
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Suomi-Somalia Seura 25 vuotta

– kehitysyhteistyötä, kulttuuria, tiedonvälitystä
Maija Kajava

S

Historian siipien havinaa
omalian demokraattinen tasavalta muodostui 1. heinäkuuta 1960 Britannian Somalimaan ja Italian Somalian ensin itsenäistyessä siirtomaahallintojen alta ja yksin tein sopiessa valtioliitosta. Suomi tunnusti uuden valtion
nopeasti, mutta diplomaattisuhteet solmittiin vasta 1971. Tansaniaan perustetun suurlähetystön
päälliköstä Martti Ahtisaaresta tuli vuonna 1973
Suomen ensimmäinen Somaliaan akkreditoitu
suurlähettiläs.
Somalia sai paljon myötätuntoa ja tukea kansainväliseltä yhteisöltä alkutaipaleellaan, mutta
orastanut demokratiakehitys päättyi dramaattisesti vuonna 1969 tapahtuneeseen vallankaappaukseen, joka toi valtaan kenraali Mohamed
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Siad Barren ja hänen sotilasjunttansa. Yhteistyö
Neuvostoliiton kanssa johti runsaaseen asevarusteluun. Epäsuosittu hallitus tarttui epärealistiseen
ajatukseen Suur-Somaliasta ja aloitti vuonna
1977 sodan Etiopiaa vastaan etnisten somalien
asuttaman Ogadenin alueen valtaamiseksi. Jo
alun perin täysin epäsuhtaisen ja nopeasti hävityn
sodan seurauksena syntyi ensimmäinen laajamittainen pakolaiskriisi ja maan talous joutui köyhyyden kierteeseen.
Yksittäisiä suomalaisia asiantuntijoita toimi
kansainvälisten järjestöjen tehtävissä Somaliassa jo ennen Ogadenin sotaa. Suomen Punainen Risti käynnisti Somalian Punaisen Puolikuun
järjestökehityshankkeen heti sodan jälkimainingeissa. 1980-luvun alkuvuosina järjestöt käynnistivät yhdessä suomalaista veripalvelumallia noudattavan merkittävän kehityshankkeen.
Pakolaisleirit lähellä Mogadishua saivat Maailman terveysjärjestön WHO:n maaedustajana Somaliassa toimineen lääkäri Olavi Elon tekemään
aloitteen tuberkuloosityön tukemisesta. Suomen
Tuberkuloosin Vastustamisyhdistys käynnisti
ensimmäisen ulkoministeriön tukeman avustus
hankkeensa vuoden 1980 joulukuussa. Tuberkuloosityössä noudatettiin Suomessa hyviksi koettuja käytäntöjä – joukkokuvauksia, modernia valvottua lääkehoitoa ja terveysvalistusta vaikean epidemian taltuttamiseksi. Perimmäisenä tavoitteena
oli somalialaisen terveydenhuoltohenkilökunnan
kouluttaminen vastaamaan vaativasta ja laajasta
valvontaohjelmasta.
Tuberkuloosiyhteistyö osoittautui tulokselliseksi
ja se laajeni nopeasti pakolaisleireiltä pääkaupunkiin ja edelleen muihinkin maakuntiin. Hankkeesta tuli keskeinen osa Suomen ja Somalian kahdenvälistä kehitysyhteistyötä. Samoihin aikoihin,
1980-luvun puolivälissä, kokonaisuuteen liitettiin
sairaala- ja klinikkatilojen kunnostus- ja rakentamishanke sekä muita tärkeitä peruspalveluja tukevia hankkeita mm. energiahuollon ja ruokaturvan aloilla.
Luoteisesta Somaliasta vuonna 1988 alka-
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Kuva: Pirkko Tanttu

On monia näkökulmia Somaliaan. Tämän ajan
tiedonvälitystä hallitsevat kriisit, taistelut, fyysinen tuho ja nälänhätä. Mutta monella suomalaisella on muistoja maan itsenäisyyden
ensi vuosikymmeniltä, ajalta ennen sisällissotaa. Köyhä, mutta karunkaunis ja aurinkoinen Somalia oli 1980-luvun loppupuolella yksi
Suomen kehitysyhteistyön kohdemaista.
Kahdenvälisen yhteistyön veturina toimii
tuberkuloosialan yhteistyö, joka kasvoi Koryooleyn pakolaisleireille keväällä 1981 perustetusta vaatimattomasta klinikasta lähes
maanlaajuiseksi tulokselliseksi koulutus- ja
hoito-ohjelmaksi. Muita tuettuja toimialoja
olivat energia- ja vesihuolto sekä ruokaturva.
Sosiaali- ja terveysalan kehitystä tuettiin myös
Punaisen Ristin ohjelmien kautta. Kaikkiaan
monia kymmeniä suomalaisia asiantuntijoita työskenteli Somaliassa eripituisia jaksoja
1980-luvulla ja myös kymmenet somalit saivat
Suomessa alansa jatkokoulutusta.
1990-luvun alkaessa eteläinen Somalia ajautui katkeraan ja tuhoisaan sisällissotaan ja sisäisiin konflikteihin, joille ei ole löydetty kahdessa vuosikymmenessäkään rauhanomaista
ratkaisua.

vuonna 1987. Samana vuonna valmistui dia-animaatioelokuva Kotimaani Somalia – kamelien ja
pakolaisten maa.
Ensimmäiset turvapaikanhakijat Somalian sisällissodasta tulivat Suomeen jo 1988, suuremmat ryhmät saapuivat 1990-luvun alussa. Sen jälkeen, levottomuuksien yhä
jatkuessa, turvapaikan
hakijoita on saapunut Suomeen vuosittain vaihtelevassa määrin. Perheenyhdistämisten ja täällä syntyneiden ansiosta Suomen
somalinkieliseen yhteisöön
kuului vuoden 2010 päättyessä jo yli 12 000 henkeä.
Tiedontarve oli valtava
ensimmäisen suuren afrikkalaisen pakolaisryhmän
saapuessa ja Suomi-Somalia Seuran jäsenet ja
asiantuntijat tekivät parhaansa avustaakseen viranomaisia ja Punaista
Ristiä vastaanoton järjestelyissä ja tiedotuksessa. AsiTuberkuloosihanke Mogadishussa 1985 oli ensimmäinen merkittävä osa Suomen
antuntijat kiersivät vastaanja Somalian kahdenvälistä kehitysyhteistyötä. Kuva on Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen aineistoa.
ottokeskuksissa, järjestettiin näyttelyitä, julkaistiin
tyivät, pakolaisuuteen lähdettiin suurin joukoin ja ensimmäinen somalin kielen opas ja sanasto,
maa suistui hallitsemattomaan sotatilaan, joka on kannustettiin myös somaleita osallistumaan erilaijatkunut eteläisessä Somaliassa vuodesta 1991 siin kehitysaiheisiin tapahtumiin ja seminaareihin
toisaalta Somaliassa syntyneeseen nälänhätään
tähän päivään asti.
Suomi, joka 1980-luvun loppupuolella oli nos- ja avuntarpeeseen, toisaalta Suomeen kotoututanut Somalian yhdeksi kehityspolitiikkansa tär- miseen liittyen. Somaliyhteisön piirissä syntyi lukeimmäksi kohdemaaksi, jäädytti diplomaatti- kuisia omia järjestöjä ja yhteydenpito Somaliaan
suhteet ja hanketoiminnan, mutta jatkoi keskey- jatkui monin eri tavoin. Yhteinen huoli oli myös
tyksettä humanitaarista avustustoimintaa YK:n hyvin alkaneen yhteistyön keskeytyminen ja eri
keskeisten järjestöjen ja muiden kansainvälisten foorumeilla puhuttiin työn jatkamisen puolesta.
1990-luvun alussa Suomi-Somalia Seura lisäsi
toimijoiden kautta.
sääntöihinsä osallistumisen kehitysyhteistyöhön.
Ulkoministeriölle esitettiin eri tahoilta, mm.
Pakolaiset ja uusi alku
Aurinkoinen ja luonnonkaunis, monikulttuurinen WHO:n toimesta, monia vetoomuksia jatkaa
Somalia Intian valtameren rannalla valloitti monen tuberkuloosityön tukemista, mutta niin FILHA
suomalaisen sydämen ja eri hankkeissa toimineet (entinen STVY) kuin ministeriökin torjuivat avusasiantuntijat perustivat keväällä 1986 Suomi-So- tuspyynnöt sotatilanteen jatkuessa maassa. Ykmalia Seuran tarkoituksenaan edistää tietojen- ja sityisesti monet seuran jäsenistä jatkoivat yhtekulttuurivaihtoa sekä keskinäistä yhteydenpitoa. ydenpitoa entisten työtoveriensa kanssa ja mm.
Ulkoministeriön tukemana alkoi ilmestyä vuo- tuberkuloosihankkeen kouluttamista lääkäreistä
sittain yhtenä numerona Somalia tiedotuslehti usea on kotouduttuaan ensin perheineen Suo-

nut kapinaliike Barren diktatuuriksi muuntunutta
valtaa vastaan johti vähitellen maanlaajuiseen
sisällissotaan ja vallasta syrjäytettyjen ja tyytymättömien klaanien johtamina taistelut etenivät
pääkaupunkiin vuoden 1990 aikana. Ulkomaiset
asiantuntijat evakuoitiin, avustushankkeet vetäy-
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vastuu klinikasta ja laboratoriotoiminnan kehittämisestä siirtyi vuonna 2007 Lääkärin Sosiaalinen
Vastuu -yhdistyksen osaaviin ja vahvoihin käsiin.
Turvallisuusongelmien takia hankkeen tukikohta
on siirretty Somalimaan Hargeisaan ja hankkeen
asiantuntijat ovat antaneet merkittävän panoksensa kansainväliseen yhteistyöhön Somalian
terveyssektorin tukemisessa.
Mogadishusta kotoisin oleva kätilö Batulo
Essak esitti seuralle vuonna 2002 ajatuksen
neuvolatoiminnan käynnistämisestä Afgoissa,
rauhallisessa maaseutukaupungissa pääkaupungin välittömässä läheisyydessä. Tutkija Tiina Salmion ja Batulo Essakin valmistelumatkan tuloksena ja ulkoministeriön tukemana käynnistyi kesällä
2003 neuvolahanke, jonka tavoitteena oli tarjota
ilmaista asiantuntevaa äitiysterveydenhuoltoa ja
näin ehkäistä äitiys- ja imeväiskuolleisuutta. Hanke vahvistui kun vuonna 2005 keskeisellä paikalla
Afgoissa avattiin ympärivuorokautisesti toimiva
synnytysklinikka ja toimintakeskus. Tärkeä osa
hanketta oli paikallisten kyläkätilöiden kouluttaminen ja heille annettava terveysvalistus mm. haitallisen ympärileikkausperinteen poisjuurimiseksi.
Neuvolatoiminnan kehittämishanke on vastannut
suureen tarpeeseen ja äitiyskuolleisuus alueella on vähentynyt merkittävästi. Henkilökunta on
toiminut erityisesti viime vuosina hyvin vaikeissa
olosuhteissa. Seuran ja ulkoministeriön tuki hankkeelle on päättymässä ja toiminnan toivotaan
jatkuvan paikallisten tukijoiden ja kansainvälisen
tuen avulla.
Monien vuosien vaikeuksien ja odottelun jälkeen
Suomi-Somalia Seuran nykyisen puheenjohtajan
Yusuf Mubarakin aloitteesta liikkeelle lähtenyt
terveyskeskushanke Afmadown kaupunkiin, lounaiseen Somaliaan, sai ulkoasiainministeriön tukipäätöksen vuosille 2011–2013. Alueella on koettu
viime vuosina kuivuuden aiheuttamaa nälänhätää
ja lähialueilla on käyty myös taisteluja kapinallis
ryhmittymien kesken. Paikalliset järjestöt pyrkivät
ylläpitämään vaatimattomia terveyspalveluja ja
seuran tuki kohdistuu vanhan terveyskeskuksen
kunnostamiseen ja koulutustoimintaan.
Seuran kehitysyhteistyö on pääasiassa suuntautunut terveyssektorille, mutta on tehty myös
mielenkiintoinen poikkeus tähän ohjelmaan. Viranomais- ja kansalaisvaltuuskunnan tiedonhankinta
matkaan vuonna 1999 osallistuneen tutkija Anne
Alitolppa-Niitamon aloitteesta seura haki ja sai
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ulkoasiainministeriöltä tukea Hargeisan orpoko- laista somalitaustaista terveysalan ammattilaista
din yhteyteen perustettavaa kanalaa varten. Sen toimi eripituisia ajanjaksoja asiantuntijatehtävissä
tarkoituksena oli paitsi täydentää orpokodin ruo- Somalimaassa ja Puntmaassa. Jatkovaihe MIDA
kataloutta, myös tarjota työ- ja yrittämisharjoitte- FINNSOM Health on käynnistymässä. Yhdessä
lupaikkoja aikuistuville nuorille. Hanke käynnistyi YK:n kehitysohjelman UNDP:n kanssa IOM järjes
hitaasti, mutta kanala- ja toimistorakennukset tää lyhyt- ja pitempiaikaisia työskentelyjaksoja
saatiin paikallisen Barwaaqo-yhdistyksen avulla myös muiden alojen ammattilaisille (QUESTSvalmiiksi ja luovutettiin heidän käyttöönsä vuonna MIDA).
2003.
Suomi-Somalia Seuran toiminta kulttuurin ja tiedonvälityksen parissa ansaitsee myös muutaman lisäkirjauksen.
Tiedotuslehdestä muotoutui vuodesta
1995 lähtien edelleen ulkoministeriön
tukemana kahdesti vuodessa ilmestyvä
KOOR-lehti. Vuonna 2002 seura osallistui ulkoministeriön laajaan Afrikkakampanjaan näyttelyillä Kaapelitehtaalla ja Kulttuurien museossa. Yhteistyötä
tehtiin vuosina 2002–2005 Suomen
Punaisen Ristin kanssa kotimaisessa
maahanmuuttotyössä. Vuonna 2009
julkaistiin Taskusanasto suomi-somalisuomi ja käynnistettiin kuukausittain
kokoontuva Keskiviikko-klubi avoimena
suomalais-somalialaisena keskustelu- Afgoin synnytysklinikan ja neuvolan ansiosta äitien ja lasten kuolleifoorumina.
suus on vähentynyt merkittävästi.

Kuva: Johanna Sjöholm

meen myöhemmin jatkanut työtä synnyinmaansa
hyväksi Suomi-Somalia Seuran ja muiden järjestöjen hankkeissa Somaliassa.
Suomessa perustettu Somaliland seura yhdessä Kansainvälisen Pakolaisuusjärjestön (IOM)
kanssa järjesti vuonna 1999 suomalaisen monialaisen valtuuskunnan tiedonhankintamatkan
Somalimaahan ja saman vuoden marraskuussa
pohjoismaisessa seminaarissa Helsingissä tarkasteltiin matkan tuloksia. Viranomaisten lisäksi
matkaan osallistui kansalaisjärjestöjen edustajia,
mm. Solidaarisuussäätiöstä ja Suomi-Somalia
Seurasta, jotka molemmat alkoivat valmistella kehityshankkeita Somalimaahan.
Johanna Lappalainen raportoi seuralle vierailusta italialaisen Annalena Tonellin tuberkuloosi
sairaalaan Boramaan. Annalena Tonelli tunsi hyvin suomalais-somalialaisen tuberkuloosityön historian ja esitti vakavan vetoomuksen yhteistyön
jatkamiseksi. Jo toukokuussa 2000 seura lähetti
ulkoministeriön tukemana oman ryhmänsä Somalimaahan raportoimaan tuberkuloositilanteesta ja
ryhmän jäsenistä lääkäri Ahmed Guled teki vierailun myös Mogadishuun. Ryhmä totesi raporteissaan, että Somalimaan rauhallisissa olosuhteissa tuberkuloosityötä on voitu jatkaa aiempien
suuntaviivojen mukaan, mutta eteläisen Somalian
alueella tuberkuloosiepidemia on keskushallinnon
ja terveyspalvelujen romahdettua muuntunut entistä vaikehoitoisemmaksi.
Matkakokemusten kannustamana lääkäri Ahmed Omar Askar palasi jo samana vuonna tuberkuloosityöhön Boramaan ja vuosina 2002–2003
lääkäri Ahmed Guledin esityksestä seura käynnisti
yhteistyössä paikallisen tuberkuloosiyhdistyksen
kanssa Mogadishussa terveysvalistushankkeen.
Molemmat lääkärit yhdessä toteuttivat vuoden
2002 alussa Somalimaassa pienimuotoisen laboratoriokoulutushankkeen, jonka tuloksena saatiin
alustavaa tietoa tuberkuloosilääkkeille vastustuskykyisten bakteerikantojen esiintyvyydestä.
Ahmed Omar Askar jatkoi myöhemmin työtä Annalena Tonellin perustamassa sairaalassa italialaisen COOPIn asiantuntijalääkärinä ja
keräsi väitöskirjaansa varten tutkimusaineistoa
hi-viruksen yleisyydestä tuberkuloosipotilailla ja
HIV-infektion vaikutuksesta taudinkulkuun. Lääkäri Ahmed Guled on jatkanut työtään seuran
vuonna 2004 Mogadishussa käynnistämän tuberkuloosi- ja koulutushankkeen parissa. Kokonais-

Jälkimietteitä
Syksyllä 2003 Suomessa vieraillut WHO:n silloinen maaedustaja Ibrahim Betelmal vetosi niin
viranomaisiin, yhteisöihin kuin yksityisiinkin Somalian terveyssektorin tukemiseksi ja ammatti
osaajien palaamiseksi työskentelemään synnyinmaassaan. Suomi-Somalia Seuran aloitteesta ja
laajojen järjestötapaamisten jälkeen perustettiin
syyskuussa 2004 Suomen Somalia-verkosto,
jonka ensi vaiheita ja koulutustoimintaa ulkoasiainministeriö tuki rahallisesti vuosina 2005–2008.
Tavoitteena oli lisätä somalitaustaisten järjestöjen
kompetenssia ja pääsyä virallisen hanketuen piiriin. Viime vuosina ulkoministeriön vuosittain kansalaisjärjestöille jakaman tuen piiriin on noussut
useita kymmeniä tällaisia järjestöjä ja verkosto on
suunnitellut ensimmäistä ympäristökysymyksiin
pureutuvaa yhteishanketta.
Kansainvälisen pakolaisuusjärjestön (IOM)
käynnistämä MIDA-Health hankkeen ensimmäisessä vaiheessa 2008–2009 yhteensä 22 suoma-

Luettavaa
Pauliina Hellman-Field Finland’s humanitarian
and development policy for Somalia & Lennart
Brander, Simo Granat Finnish Civil Society Organisations and the fight against tuberculosis in
Somalia, kirjassa IOM: Migration for Development
in the Horn of Africa: Health expertise from the Somali diaspora in Finland (Helsinki 2009) www.iom.
fi > Publications
Juha Auvinen ja Timo Kivimäki: Aid and conflict.
Opportunities for Finnish Preventive Action in Somalia, Acta Politica, University of Helsinki, No. 5,
1997
Somalia tiedotuslehti (1987-1994), KOOR 1995(viimeisimmät numerot 2007-2011 luettavissa
seuran verkkosivujen www.koor.fi kautta)

Kirjoittaja on Suomi-Somalia Seuran entinen pitkäaikainen sihteeri.
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Suomi-Somalia Seuran juhlaseminaari
kansainvälisessä kulttuurikeskus Caisassa
15.10.2011
Tuula Joronen

S

uomi-Somalia Seura ry juhli 25-vuotista
taivaltaan tulevaisuuteen tähyilevässä
seminaarissa, jonka teemana oli maahanmuuttajanuorten tilanne. Nuorten kanssa
työskenteleviä järjestöjä oli pyydetty kertomaan tarjoamistaan toimintamahdollisuuksista ja omasta työstään nuorten parissa.
Suomi-Somalia Seuran puheenjohtajan
Yusuf M. Mubarakin avattua seminaarin Kanava ry:n tiedottaja Abdirahim Hussein esitteli
aluksi kulttuurikeskus Caisan toimintaperiaatteita, toimintamahdollisuuksia sekä Infopankkia. Sen jälkeen Allianssin globaalityöryhmän
puheenjohtaja Antti Malste kertoi Allianssin
toiminnasta ja siitä miten siihen pääsee mukaan. Suomen Somaliopiskelijoiden yhdistyksen puheenjohtaja Abdirisak Haji kertoi
oman järjestönsä taustasta ja pohti Suomen
somalinuorille tarjolla olevia mahdollisuuksia
ja heidän kohtaamiaan haasteita ja tulevaisuudennäkymiä muun muassa Facebook-keskustelujen valossa. Terveydenhoitajaopiskelija ja
Suomi-Somalia Seuran hallituksen jäsen Run
Salad puhui otsikolla Miten nuorten yhteiskunnallinen osallistuminen voisi vahvistaa
nuorten resursseja. Niko Nurminen Suomen
Punaisesta Rististä kertoi Helsingin Nuorten
Turvatalon toimintaperiaatteista ja käytännön
toiminnasta.
Allianssin tavoitteena nuorten hyvinvointi
Allianssi on nuorisotyötä tekeviä järjestöjä yhteen
kokoava kattojärjestö, jonka toiminnan tavoitteena on nuorten hyvinvointi. Tähän tavoitteeseen
se pyrkii vaikuttamalla päätöksentekijöihin sekä
kansallisella että kansainvälisellä tasolla sekä tarjoamalla nuorille toimintaedellytyksiä. Järjestöjä
yhdistävää roolia se toteuttaa järjestämällä foorumeita ja suurtapahtumia. Palvelevaa roolia puolestaan toteutetaan organisoimalla erilaisia hankkeita sekä oman kirjaston että nuorten palvelujen
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kautta. Järjestöllä on erilaisia toimintoja ja oma
talo Helsingin Itä-Pasilassa. Vuonna 2011 toiminnan painopisteinä ovat olleet vapaaehtoistoiminta
ja nuorten työllistyminen.
Mihin minä kuulun?
Idea somalialaisten opiskelijoiden oman yhdistyksen perustamisesta syntyi lukiokavereiden ja
muun ystäväpiirin keskuudessa vuonna 2005.

Toisen polven
maahanmuuttajanuoret
pohtivat identiteettiin
liittyviä kysymyksiä.
Nuorten mahdollisuudet ovat sen jälkeen mm. teknologian kehittymisen myötä lisääntyneet, mutta
haasteet ovat Abdirisak Hajin mukaan pysyneet
melko lailla samanlaisina kuin yhdistyksen perustamisvaiheessa. Toisen polven maahanmuuttajanuoret pohdiskelevat edelleen paljon sellaisia
identiteettiin liittyviä kysymyksiä kuin ”kuka minä
olen”, ”mihin minä kuulun” ja ”mitä suomalaisuus
on”. Liittyykö suomalaisuus kieleen vai onko se
elämäntapa? Haji kiteytti nämä pohdinnat kahteen
kysymykseen: olenko suomalainen maahanmuuttaja vai vain Suomessa asuva maahanmuuttaja,
ja niihin liittyen kysymyksiin: voiko olla yhtä aikaa
sekä suomalainen että somalialainen, vai onko
niin, että Suomi on vain asuinpaikka.
Yhteiskunnallinen osallistuminen tärkeää
Run Salad toi esille, että yhteiskunnallinen osallistuminen auttaa nuoria kehittämään verkostojaan, ja se puolestaan auttaa heitä ajamaan itselleen tärkeitä asioita ja esimerkiksi löytämään
työpaikkoja. Monet nuoret lähtevät ulkomaille
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koulutuksen jälkeen juuri siksi, etteivät onnistu saamaan töitä Suomesta. Runin mukaan toisen polven somalialaiset ovat kuitenkin hyvin
kiinnostuneita opiskelusta ja Suomen kehityksestä. Yhteydenpitoon käytetään paljon muun
muassa Facebookia, mutta puuttuu tietoa siitä,
miten ja missä järjestöissä asioita voisi edistää.
Tukea itsenäistymiseen
Suomen Punaisen Ristin ylläpitämien turvatalojen
toiminta muodostuu Niko Nurmisen mukaan kriisimajoituksesta, itsenäistymisen tuesta ja perhetyöstä. Turvatalojen historia ulottuu 1980-luvulle,
jolloin nuorten ongelmat ja irrallisuus nousivat
esiin Suomessa, erityisesti pääkaupunkiseudulla.
Tällöin SPR ja Helsingin kaupunki järjestivät yhteistyössä Helsingin Pakilaan nuorille kriisiasuntoja ja kehittivät moniongelmaisille nuorille ja heidän
perheilleen sopivaa ratkaisukeskeistä toimintamallia. Sen jälkeen tällaisen hoidollisen työn tarve
on edelleen kasvanut, ja Helsingin keskustassa
Uudenmaankadun ja Fredrikinkadun kulmassa nykyään toimivan Helsingin turvatalon ohella
myös Espoo, Vantaa, Turku ja Tampere ovat saaneet omat turvatalonsa.
Kaikkia nuorten turvataloja yhdistää perhekeskeinen, perheitä yhdistävä toimintamalli, joka
koostuu seitsemästä pääperiaatteesta. Ensimmäinen on inhimillisyys, joka tarkoittaa, että asiakkaat kohdataan yksilöinä. Toinen on tasapuolisuus, joka tarkoittaa, että avun tarpeeseen vastataan riippumatta asiakkaan taustasta ja voimavaroista. Riippumattomuuden periaate tarkoittaa
sitä, että SPR:n turvatalot ovat rahoittajista riippumattomia itsenäisiä toimijoita. Vapaaehtoisuuden
periaate puolestaan tarkoittaa ensinnäkin sitä,
että turvatalon asiakkaat tulevat tämän palvelun
piiriin vapaaehtoisesti, ja toiseksi, toimintaa toteutetaan osittain vapaaehtoistyöntekijöiden voimin.
Ykseyden periaate SPR:n toiminnassa tarkoittaa
sitä, että kussakin maassa on vain yksi kyseistä
toimintaa harjoittava organisaatio (Punainen Risti,
Punainen Puolikuu), jonka tulee olla avoin kaikille
siinä maassa oleskeleville. Yleismaailmallisuuden
periaate tarkoittaa, että SPR:n toiminta on kansainvälistä ja asiakaskunta on monikulttuurista.
Keskustelua nuorten kannustamisesta
Seminaarin lopuksi eri tahojen edustajista koot-

SPR:n nuorten
turvatalojen
toimintaperiaatteet
ovat inhimillisyys,
tasapuolisuus,
riippumattomuus,
vapaaehtoisuus,
ykseys ja
yleismaailmallisuus.
tu paneeli vastasi yleisön esittämiin kysymyksiin.
Abdirahim Hussein toimi paneelikeskustelun puheenjohtajana ja jakoi puheenvuoroja. Paneelissa olivat mukana Allianssin, Somaliopiskelijoiden, SPR:n ja Suomi-Somalia Seuran edustajat.
Paneelissa keskusteltiin seminaarissa esille tulleista asioista sekä siitä, miten voisi paremmin
kannustaa nuoria koulutuksiin, työelämään ja
osallistumaan erilaisiin toimintoihin, jotta he voisivat vaikuttaa asioihin sisältäpäin. Lopuksi SuomiSomalia Seuran puheenjohtaja Yusuf M. Mubarak
esitti yhteenvedon seminaarin aiheista ja päätti
seminaarin.
Suomi-Somalia Seuran 25-vuotinen taival
Seminaarin jälkeen siirryttiin muistelemaan Suomi-Somalia Seuran 25-vuotista taivalta. Aluksi
seuran perustajajäsen Inari Virmakoski näytti dioja Somalian matkoiltaan, jotka alun perin liittyivät
Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen
kehitysyhteistyöhankkeisiin Somaliassa vuodesta
1981 lähtien, ja kertoi seuran perustamisen taustoista. Sen jälkeen puheenjohtaja Yusuf Mubarak
kertasi seuran historian keskeisiä merkkipaaluja.
Kirjoittaja on Suomi-Somalia Seuran sihteeri.
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Suomi-Somalia Seuran tavoitteena pysyvät
terveyskeskus- ja neuvolapalvelut Afmadowssa
Yusuf M. Mubarak

Kuva ei ole Afmadowsta.
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Nykyisen terveyskeskuksen
resurssit riittämättömät
Alueen turvallisuusongelmien
keskellä terveyskeskus-neuvola
on toiminut Afmadowssa kaupungin ja lähialueen ainoana
paikkana, josta on voinut saada rokotuksia ja lasten ja äitien

Kuva: Suleyman Sh. Mohamud

Kuva: Eeva-Liisa Bahnaan

Afmadown terveyskeskuksessa seurataan raskaana olevien äitien terveyttä.

S

uomi-Somalia Seuran uusin hanke Somaliassa on
terveyskeskus- ja neuvolatoiminnan kehittäminen Afmadowssa. Hankkeella pyritään
parantamaan Afmadown kaupungin ja sen alueen terveydenhuoltoa pysyvästi.
Afmadow sijaitsee Lower
Juba alueella, Somalian kolmanneksi suurimman kaupungin Kismayon ja Kenian rajalla
sijaitsevan Dhoobleyn kaupungin välissä. Jo rauhan aikana,
1960–1986, alue oli alikehittynyt; karjanhoito, viljely, terveydenhoito ja koulutus eivät olleet
samalla tasolla kuin muualla
Somaliassa. Sisällissota, jonka aikana alueen hallinnasta
kamppaili useita ryhmiä, pahensi tilannetta entisestään.
Suomi-Somalia Seuran yhteistyökumppanin AFREC:n
(Africa Rescue Committee)
mukaan alueella esiintyy tuberkuloosia, malariaa, keuhkokuumetta, oksennus- ja ripulitauteja, maksatulehduksia (hepatiitit), anemiaa ja likaisen veden
aiheuttamia virtsatietulehduksia
ja hi-virusta. Alueella on korkea
äitien ja lasten kuolleisuus.

perusterveydenhuoltopalveluja. Suomi-Somalia
Seuran hankkeella tätä palvelua laajennetaan ja
tehostetaan merkittävästi.
Afmadown hankkeen vuoden 2011 konkreettiset toimenpiteet ovat nykyisen terveyskeskuksen
peruskorjaus, välttämättömien tarvikkeiden hankinta, henkilöstön kouluttaminen, henkilöresurs-

Suomi-Somalia Seura parantaa hankkeensa avulla
Afmadown ainoan terveyskeskuksen palveluita.
sien lisääminen, toimivan lääkärin vastaanoton ja
neuvolan aikaansaaminen, valistuksen ja ennaltaehkäisevän työn lisääminen ja terveydenhuoltosektorin yhteistyön lisääminen Lower Juban alueella.
Hankesuunnitelman mukaisesti vuoden 2011
aikana yhteistyökumppani AFREC ja Afmadown
terveyskeskus-neuvolan henkilöstö aloittivat keskuksen remontoinnin ja kalustamisen, ja perusterveydenhuollon palvelujen tarjoamista parannettiin ja lisättiin. Laboratorio on valmistunut, ja tällä
hetkellä terveyskeskus-neuvolassa työskentelee
kokopäiväisesti yhdeksän henkilöä, joista yksi on
lääkäri ja kaksi sairaanhoitajaa.
Äidit ja lapset voivat tavata terveydenhuollon
ammattilaisia ja saada neuvontaa sekä peruslääkkeitä mm. kivunhoitoon, malariaan ja ripuliin.
Keskuksessa seurataan myös raskaana olevien
äitien terveyttä sekä koko alueen terveystilannetta. Tärkeä työ on myös tarttuvien tautien leviämisen ehkäiseminen sekä valistus hygienian merkityksestä, hi-viruksesta ja tuberkuloosista.
Hankkeen koordinaattori Nasro Farah vierailee
vuoden loppuun mennessä Afmadowssa kouluttamassa henkilökuntaa ja raportoi seuralle hankkeen ensimmäisen vuoden tuloksista.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty
Hanketta suunnitellessamme käytimme hyväksemme Suomi-Somalia Seuran aikaisempaa kokemusta terveydenhuollon hankkeista, niin tuberkuloosi- kuin neuvolahankkeestakin. Mietimme
myös, kuinka tarpeellinen hanke on, mitä voimme
saada sillä aikaan ja mitä se edistää, vähentää tai
poistaa ja lisäksi mitä tapahtuu, kun hanke päättyy. Hanketta työstettäessä oli myös tärkeää ottaa
huomioon kestävän kehityksen sosiaalinen ulottuvuus, kuten oikeudenmukaisuuden edistäminen,
tasa-arvo palveluihin, hankkeen kohdistaminen
sitä eniten tarvitseville, sosiaalisen hyvinvoinnin
lisääminen hankkeella, vähemmistöjen huomioiminen ja hankkeen työllistävä vaikutus alueella.
Vasta kun edellä mainituista asioista oli sovittu
myös yhteistyökumppanin kanssa, voitiin lähteä
hakemaan rahoitusta.
Valmistelimme hanketta useita vuosia, ja päätös hankkeen hakemuksen jättämisestä tehtiin
vuonna 2010. Se sai rahoitusta vuodelle 2011.
Myös vuosille 2012–2013 hanke sai ulkoasiainministeriöstä myönteisen rahoituspäätöksen.
Koordinaattorien lisäksi Suomi-Somalia Seuran
hankkeilla on hankeohjausryhmiä, jotka keskustelevat hankkeista, edistävät niiden kulkua ja varainhankintaa sekä raportoivat hallitukselle hankkeen etenemisestä. Tämä on toiminut seuramme
kohdalla hyvin, ja suosittelemme työtapaa myös
muille hanketta tekeville tai sitä suunnitteleville.
Olemme myös valmiina jakamaan kokemuksiamme muiden järjestöjen kanssa.
Kansalaisjärjestönä uskomme, että hankkeemme vaikuttaa myös pitkällä tähtäimellä koko alueen terveydenhuoltoon ja ihmisten hyvinvointiin.
Uskomme, että seuran kokemus ja koulutus, samoin kuin Suomen ulkoministeriön rahallinen tuki,
menevät 100-prosenttisesti sitä tarvitsevalle, hyvin kehittymättömälle alueelle. Tavoitteemme on,
että työmme tulokset olisivat pitkällä tähtäimellä
kestäviä.
Toivomme hankkeen jatkuvan menestyksellisesti ja että Afmadown kaupungille saadaan yhä
suurempaa asiakaskuntaa palveleva terveyskeskus-neuvola vuoden 2013 loppuun mennessä, jolloin vastuu siirtyy yhteistyökumppanille.
Kirjoittaja on Suomi-Somalia Seuran puheenjohtaja.
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Muuttunut Mogadishu

Hargeisan kuiva kesä

Nasro Farah

Najma Yusuf Mohamed

Tämän päivän Mogadishua on vaikea tunnistaa siksi
kauniiksi kaupungiksi, joka se oli vuonna 1990.

Ammukset osuvat koteihin, ravintoloihin tai
kauppapaikkoihin, ja siviilien kuolemat ovat osa
tavallista arkipäivää.
Kaupungissa oli samanaikaisesti monia avustusjärjestöjä, mutta erityisesti huomasin turkkilaisten järjestöjen läsnäolon eri puolilla kaupunkia. Somalian väliaikaisen presidentin ja Turkin
pääministerin kuvia oli ripustettu Mogadishun
pääteiden varteen. Toivon, että myös suomalaiset avustusjärjestöt ja Suomen valtio osoittaisivat solidaarisuutta ja auttaisivat Somaliaa näinä
vaikeina aikoina. Toivon myös, että täällä olevat
somalitaustaiset asiantuntijat auttaisivat suomalaisia avustusjärjestöjä Somaliassa tapahtuvassa
avustustyössä. Uskon, että yhdessä voimme auttaa paremmin sodasta ja nälänhädästä kärsivää
maata.
Matkani aikana olin välillä surullinen nälkäänäkevien ja sodasta kärsivien ihmisten puolesta,
mutta välillä aistin ihmisten asenteissa suurta toivoa ja rauhantahtoa. Toivon, että tilanne rauhoittuu ja ihmiset voivat palata koteihinsa viljelemään
maata, ja että taistelevat ryhmät antavat rauhalle
mahdollisuuden.
Kirjoittaja on Afmadown terveyskeskus- ja neuvolahankkeen koordinaattori.
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atkustin kesällä 2011 Hargeisaan,
Somalimaahan. Matkalla oli minulle suuri merkitys, sillä näin Somalian ensimmäistä kertaa syntymäni jälkeen.
Opin arvostamaan hyvin paljon kaikkea
sitä, mitä vain meillä täällä pohjoismaissa
on, kun näin, kuinka vähään paikalliset ihmiset olivat tyytyväisiä.
Kuivuus oli sanoinkuvaamatonta, enkä
ollut uskoa silmiäni, kun joskus huomasin
reheviä kasveja tienkulmassa. Pienen tutkiskelun ja paikallisten kanssa käymieni
keskustelujen jälkeen opin, että jos asianmukaiset kastelujärjestelmät tuotaisiin pai- Hargeisassa lapset tyytyvät vähään.
kallisten keskuuteen ja tarjottaisiin koulutus
niiden virittämiseen, ei maalla olisi läheskään yhtä
paljon ongelmia ravinnon kanssa.
Tämä herätti minussa kysymyksen, eikö sen
osaltaan tarjottavaan apuun. Toisaalta myös pailisäksi että pyritään lähettämään ruoka-apua sitä
kallisten halu kehittyä ja olla riippumattomia ulkotarvitseville maille, olisi pitkällä tähtäimellä kannatpuolisesta avusta on herättänyt kysymyksiä.
tavaa panostaa enemmän kestävään kehitykseen
Suurimmat ongelmat kehitysmaiden kestävän
samanaikaisesti. Ruoka-apua ei voida lähettää
kehityksen edistämisessä ovat olleet suuri populoputtomiin ja aina tulee olemaan niitä, joille apu
laation kasvu, puuttuvat resurssit ja koulutuksen
ei kantaudu. Tämä myös jättää maat riippuvaisikpuute. On myös ymmärrettävä, että sanat ”kessi ulkopuolisesta avusta. Pelastakaa lapset ry:llä
tävä kehitys” eivät kulje yksin, vaan käsi kädessä
on ollut projekteja, joissa on pyritty hankkimaan
köyhyyden ja ympäristöllisten kysymysten kansvaroja kaivojen rakentamiseen, mutta tämänlaisia
sa.
aktiivisia hankkeita ei ole paljon.
YK:n kestävän kehityksen toimikunta, CSD, on
Tämän lisäksi kehitysprojekteista on vähitellen
vuodesta 1992 asti pyrkinyt vaikuttamaan kestäsiirrytty enemmän suoraan budjettitukeen, jossa
vän kehityksen edistämiseen, mutta huomio kerahoitusta annetaan valtioille käytettäväksi tiethitysmaihin ei ole ollut riittävä. Vaikka veteen liittyyn tarkoitukseen. Suoran kehitysavun lisäksi
tyviä kehitysprojekteja on ollut, eivät ne ole olleet
kansainväliset valuuttarahastot (IMF, Maailmantarpeeksi kattavia, paikoittain rahoituksen puutpankki) antavat lainaa erilaisiin uudistuksiin, mutteen vuoksi.
ta näitä tahoja on kritisoitu liian liberalistisesta ja
Jos se 0.7 %, joka rikkaiden maiden bruttokanavointa maailmankauppaa suosivasta linjasta,
santuotteesta vuodesta 1970 asti on kanavoitu
millä on väitetty olevan epäsuotuisa vaikutus kekehitysapuun, käytettäisiin harkiten, olisi mahdolhitysmaiden talousrakenteille. Tämä on mielestälista panostaa kriisimaiden, kuten Somalian, onni johtanut kestävän kehityksen ajattelun linjalta
gelmista selviämiseen – pitkällä tähtäimellä, eikä
suistumiseen. On otettu esille, onko kehitysmaiainoastaan välittömään apuun.
den taloudellinen itsenäistyminen suurten valtioiden edun mukaista ja onko tämä vaikuttanut Kirjoittaja on opiskelija Newcastle Universityssä.

Kuva: Najma Yusuf Mohamed

24

Kuva©members.virtualtourist.com

K

ävin Mogadishussa muutama vuosi sitten
samasta syystä kuin kesällä 2011, tapaamassa äitiäni ja sukulaisiani. Edellisellä kerralla Mogadishun turvallisuustilanne oli vaikea.
Nyt tilanne oli erilainen kahdesta syystä.
Muutama vuosi sitten kaupunkia hallitsi monta
eri ryhmää ja liikkuminen oli hyvin vaikeaa, mutta
nyt suurin osaa Mogadishusta oli väliaikaishallituksen hallinnassa. Toisaalta nyt oli mahdotonta
olla huomaamatta kuivuuden aiheuttamaa nälänhätää, joka heijastui Mogadishussa hyvin voimakkaasti. Eri puolilla kaupunkia oli pakolaisleirejä,
ja liikkuessani kaupungilla näin melkein kaikkialla
ihmisiä, jotka olivat paenneet sinne eri puolilta Somaliaa, varsinkin eteläisen Somalian lääneistä.
Äitini luona asui sukulaisia, jotka olivat tulleet
sinne samasta syystä kuin monet Mogadishuun
tulijat: karja oli kuollut ja maanviljely oli mahdotonta kuivuuden takia.
Kävin ystävieni kanssa Xamar Weyne -kaupunginosassa, Mogadishun vanhalla alueella,
josta on tullut kaupungin suurin kauppapaikka,
kun Bakara-tori on osittain suljettu yhteenottojen
takia. Liikutuin nähdessäni, kuinka suuri osa kaupungista oli tuhottu 20 vuoden aikana. En voinut
tunnistaa kaupunkia 1990-luvun Mogadishuksi.
Kaikkialla oli talojen raunioita ja erittäin huonokuntoisia teitä. Xamar Weyne toi mieleeni vanhan
Mogadishun, sillä sieltä oli mahdollista ostaa somalialaista ruokaa, vaatteita, erilaisia mausteita ja
suitsukkeita vanhaan tapaan.
Vaikka perheeni koti Madinassa on osittain
tuhoutunut sodassa, äitini asuu siinä edelleen.
Normaaliin päivärytmiin kuuluu, että aamupäivät
ovat rauhallisia, mutta iltapäivällä tai illalla kuunnellaan ammuksien ääniä. Madina sijaitsee noin
seitsemän kilometriä Ceelasha biyaha -alueelta,
joka vierailuni aikana oli al-Shabaabin hallussa.
Afrikan Unionin joukot olivat asettuneet Madinan
ja Ceelasha biyahan väliin. Madinaan kuuluneet
ammusten äänet olivat usein al-Shabaabin ja Afrikan Unionin joukkojen aiheuttamia.

KOOR 2/2011

25

Tavoitteena lakialoite sukuelinten silpomisen
lopettamiseksi Somalimaassa
Sini Niininen
Somalimaassa on tekeillä edistyksellinen lakialoite naisten sukupuolielinten silpomisen
lopettamiseksi. Solidaarisuuden kumppanijärjestö CLHE ajaa aktiivisesti asiaa yhdessä
muiden järjestöjen kanssa ja keskustelee aiheesta myös ministeriöiden edustajien kanssa.

L

akialoitetta perustellaan naisten ihmisoikeuksien ja ruumiillisen koskemattomuuden tunnustamisella. Sen tarkoituksena on tukea Somalimaan kansallista tasa-arvo-ohjelmaa vuosille
2009-2012. Tasa-arvo-ohjelma sisältää löyhästi
myös silpomisen kieltämisen, mutta naisaktivistit
haluavat kokonaan erillisen lain sen kieltämiseksi.
Erillistä lakia on yritetty saada aikaiseksi jo vuosia.
Solidaarisuuden maakoordinaattori Airi Kähärän mukaan sukupuolielinten silpomisen kieltävä
laki on välttämätön väkivaltaisen tavan lopettamiseksi:
”Silpominen on syvälle juurtunut kulttuurinen
tapa, jota voidaan vähentää vain sen kieltävän lain
avulla. Lakialoitteen on huomioitava paikallinen
kulttuuri sekä siihen liittyvät asenteet ja vaatimukset, jotta siitä tulisi toimiva ja vaikuttava. Hyvää
esimerkkiä on saatu Somalimaan naapurivaltiosta
Djibutista, jossa silpomisen kieltävän lain voimaan
tulon jälkeen silpomisten määrä on kääntynyt laskuun.”
Viranomaisten ja paikallisten järjestöjen välinen
yhteistyö on avainasemassa, jotta silpomisen haitallisuudesta ja lakialoitteen välttämättömyydestä
kertova viestin tavoittaisi ihmiset aina paikallisista
naisryhmistä perinteisiin parantajiin ja uskonnollisiin johtajiin.
Nykyinen Somalimaan sosiaali- ja terveysministeri Ilhaan Mohamed Jaama ajaa aktiivisesti
silpomisen kieltävää lakia.
”Hän on yksi harvoista viranhaltijoita, jotka ovat
avoimesti puhuneet tästä vaikeasta asiasta ja
vaatineet julkisesti tavan lopettamista. Ministeri
Ilhaan on ottanut asian omakseen ja puhuu silpomisen vastustamisesta viikoittain televisiossa”,
Airi Kähärä kertoo. Media levittää tiedon sukue-
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linten silpomisen haitallisista vaikutuksista laajasti
yhteiskuntaan ja edistää toimia tavan lopettamiseksi.
Solidaarisuuden kumppanijärjestö
silpomista vastustamassa
Solidaarisuuden kumppanijärjestö Candlelight for
Health and Education (CLHE) on sitoutunut silpomista vastustavien järjestöjen yhteistyöhön ja
vaikuttaa Somalimaan ministeriöihin silpomisen
vastaisen lakialoitteen aikaansaamiseksi.
Somalimaan työ- ja sosiaaliministeriö järjesti
norjalaisen PYM AID järjestön avustuksella viime
kesänä kaksi työpajaa, joissa silpomista vastustavat järjestöt, kuten CLHE, tapasivat toisiaan ja
ministeriön edustajia.
Työpajoissa järjestöillä oli mahdollisuus terävöittää silpomisen kieltävän lakialoitteen sisältöä
sekä edistää järjestöjen välistä yhteistyötä asiaan
liittyvissä hankkeissa. Kollegoiden tapaamisessa
jaettiin tietoa silpomisen vastaiseen työhön liittyvistä onnistumisista ja haasteita.
Solidaarisuuden kumppanijärjestö CLHE valittiin Somalimaan itäisten läänien sukupuolielinten
silpomista vastustavia aloitteita koordinoivaksi järjestöksi.
Päivien aikana esitettiin uuden sukuelinten silpomista vastustavan työryhmän perustamista,
joka edistäisi yhteistyötä ministeriöiden ja silpomista vastustavien järjestöjen välillä. Somalimaassa on myös tarve kansalliselle tietopankille,
joka kokoaisi tietoa silpomisen vastaista työtä
tekevistä järjestöistä sekä niiden käyttämistä menetelmistä. Työpajoissa suunniteltiin sekä työryhmän että tietopankin perustamista ja ylläpitoa.
Niiden tarkoituksena on tukea lakialoitteen edistymistä muun muassa paikallistamalla siihen liittyviä
puutteita ja muutoksia sekä vahvistaa järjestöjen
verkottumista ja jakaa tietoa järjestöjen hyväksi
havaituista toimintatavoista.
Julkaistu aiemmin Solidaarisuus-uutiset 2/2011
-lehdessä.
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“Now there is life”
By Kate Roux in Kenya

A

pproximately 100 km from Dadaab camp,
where thousands of Somali refugees arrive
after crossing the border in desperation,
there is another story to be told. It is a story of
success; one about pastoralists who have adapted their livelihoods in order to survive periods of
drought – such as the one the Horn of Africa is
presently facing – and it works.
In 1997 there was a period of drought similar
to the one today. Disease wiped out livestock for
a significant number of pastoralists, leaving them
without a steady source of income or food.
Without many alternatives, a group of pastoralists turned to farming. With the support of the Ministry of Agriculture and later, the Kenya Red Cross
and Government of Japan, the farmers have now
created a 3,300 acre farm that serves nearly
2,000 people. The Kenya Red Cross named it,
“The Tana River Drought Recovery Project”.
The Kenya Red Cross helped these farmers
expand their crop by providing tractor services to
cultivate the land, thousands of seedlings, training
on modern farming techniques and an irrigation
system. The Kenya Red Cross provides medical
outreach programmes, hygiene promotion messaging and disaster risk reduction techniques to
manage seasonal floods.
“Donated food is not the only answer. Pastoralists also want the infrastructure and support so we
can feed ourselves,” explained Mahmoud Adhan,
one of the farm’s chairmen.
While emergency relief is undoubtedly necessary for the immediate needs of those affected by
the drought, Mahmoud’s testimony underlines the
value of investing in long-term programmes that
provide sustainable solutions for vulnerable populations.
Exterior to the farm, the land is sandy and dry.
Camels saunter through the bush. Down the road,
there are large groups of people collected at various water points with yellow plastic containers,
and heaps of charcoal are being sold illegally. Evidence points to the fact that there is a drought in
the region, and people are trying to find a way to
survive.
Yet these former pastoralists are flourishing
among banana trees, papaya, crops of tomatoes

and kale. Their irrigation system is sourced by the
Tana River nearby, surprisingly hidden amongst
the surrounding desert landscape. It is reminiscent of an oasis, and these farmers are extremely
proud of their achievements.
“With my life as a farmer, I can send my children
to school, and we do not go hungry during period
of drought as we have today,” stated Aden Shekh,
member of the farm. “Now, there is life,” he says
as he smiles, and hands me a large papaya.
Through the IFRC, the Kenya Red Cross has
launched an emergency appeal for over 14 million
Swiss francs to support one million Kenyans. It
has also launched a fundraising campaign in Kenya, which saw donations of over $200,000 in the
first twelve hours.
Julkaistu aiemmin sivustolla http://www.ifrc.org.
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