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S

omaliasta kerrotaan myönteisiä uutisia: nälänhädästä ei enää kärsitä, al-Shabaab on
miltei nujerrettu ja uusi, syyskuussa 2012
valittu presidentti Hassan Sheik Mohamud
tarttuu kovalla kädellä korruptioon ja pyrkii tekemään monia kansaa hyödyttäviä uudistuksia.
Somaliassa on otettu askeleita parempaan
suuntaan, mutta maan humanitaarinen kriisi – yksi
maailman pahimmista – on edelleen tosiasia. YK
arvioi, että maan sisäisiä pakolaisia on noin 1,3
miljoonaa. Rajojen yli Keniaan, Etiopiaan ja Jemeniin paenneita on todennäköisesti enemmän.
YK:n pakolaisvirasto UNHCR:n mukaan tällä hetkellä 3,7 miljoonaa somalialaista, jotka ovat paenneet kotiseuduiltaan joko epävarman ruokatilanteen tai aseellisten konfliktien takia, on kiireellisen
humanitaarisen avun tarpeessa. Alle viisivuotiaiden lasten kuolleisuus on maailman suurin ja Somalian keskiosissa joka kolmas lapsi on aliravittu.
Maan sisäiset pakolaiset asettuvat useimmiten
suuriin kaupunkeihin, kuten Mogadishuun, jossa
tällä hetkellä elää arviolta 184 000 kodeistaan
paennutta. Kaupungin turvallisuus on kohentunut huomattavasti al-Shabaabin lähdön jälkeen,

mutta ollaan edelleen kaukana vuoden 1987 tilanteesta, jolloin Mogadishu nimettiin Afrikan turvallisimmaksi kaupungiksi.
Tässä numerossa käsitellään Mogadishua eri
näkökulmista ja eri ajoilta. Maija Kajava kertoo
uudesta, 1980-luvulle sijoittuvasta Tuija Wetterstrandin mielenkiintoisesta kirjasta Kirjeitä Somaliasta – Maa, joka lakkasi olemasta sekä myös
hiljattain ilmestyneestä Rasna Warahin kuvateoksesta Mogadishu then and now – A pictorial tribute to Africa’s most wounded city. Maija Kajava
esittelee meille myös Mogadishun pormestarin,
Mohamoud Ahmed Nurin, joka on saanut kutsumanimen Tarzan. Vuonna 1976 tehty haastattelu
Leena Siitosesta, joka asui 1970-luvulla Mogadishussa järjestämässä kirjasto-oloja, kertoo lukijalle 37 vuoden takaisista haasteista.
Noin 1200 vuotta sitten suuri berberimatkaaja
Ibn Battuta kirjoitti, että ”kaikki mogadishulaiset
syövät niin paljon kuin jaksavat”. Toivottavasti Mogadishun asukkaista voidaan kertoa näillä sanoilla pian uuudelleen.
Eeva-Liisa Bahnaan
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Somalian uuden hallituksen suosio
on kääntymässä laskuun
Hanad Abdullahi

Somalian presidentinlinnasta Villa Somaliasta on
kaunis näkymä merelle. Kuva on vuodelta 2009.
Mogadishussa sijaitseva Somalian suurin markkinapaikka Suuqa Bakaraha ajautui myös heidän
käsiinsä. Al-Shabaabin silmittömät itsemurha- ja
pommi-iskut kohdistuivat hallituksen kohteisiin ja
myös siviilikohteisiin. He hallitsivat peltoja ja tappoivat puolustusministerin ja useita virkailijoita
samassa iskussa Keski-Somaliassa sijaitsevassa
Baledweynessa. Toisessa itsemurhaiskussa he
tappoivat neljä ministeriä, professoreja, lääkäreitä
ja Mogadishun yliopiston opiskelijoita heidän valmistujaisissaan Shamow Hotelissa Mogadishussa.
Al-Shabaab kohdisti useita iskuja maan johtajia vastaan, joista muistetuin kohdistui entiseen
pääministeri Abdiweli Gaasiin viime vuoden huhtikuussa Somalian kansallisteatterissa. Lopulta alShabaabin kannatus laski pohjalukemiin ja Shariifin johtama väliaikahallitus onnistui kukistamaan
al-Shabaabin joukkoja pitkän kamppailun jälkeen
Afrikan unionin Amisom-joukkojen avulla.
Al-Shabaabin lisäksi väliaikaishallitus joutui käsittelemään muitakin kriisejä; Somaliassa julistettiin järkyttävä nälänhätä kesällä 2011 ja pääkaupunkiin virtasi satoja tuhansia pakolaisia kuivuu-

KOOR 2/2012

Somalialaiset haluavat
vihdoinkin saada rauhan
ja järjestyksen omaan
kotimaahansa.
poliittisesta prosessista.
Viimeinen väliaikaishallinto onnistui toteuttamaan tiekartassa sovittuja keskeisimpiä tehtäviä,
joista voi mainita perustuslain hyväksymisen, uuden parlamentin valitsemisen, presidenttivaalien
järjestämisen ja demokraattisen vallansiirron seuraavalle hallitukselle.
Somalian presidentinvaalit käytiin mediamyllerryksessä, ja somalialaiset seurasivat vaaleja
mielenkiinnolla sekä kotimaassa että ulkomailla
diasporassa.
Monet presidenttiehdokkaat tulivat diasporasta (Yhdysvalloista, Iso-Britanniasta, Kanadasta ja
EU:sta). Kaikkialla somalialaisten toiveet nousivat
korkeammalle kuin vuosikausiin. Odotettiin muutosta parempaan ja monet palasivat diasporasta
entiseen kotimaahansa osallistuakseen prosessiin ja tukeakseen maan jälleenrakentamista.
Uudeksi presidentiksi nousi Hassan Sheikh Mohamud. Hän oli uusi nimi maan poliittisissa piireissä, mutta hänet otettiin vastaan suurin odotuksin,
sillä hän oli toiminut kansalaisjärjestöjen parissa
pitkään maan sisällä.
Presidentillä kesti lähes kuukauden nimetä
pääministeri, ja pääministerillä kesti hallituksen
muodostaminen lähes kaksi kuukautta.
Uusi hallitus on menettämässä tärkeän tilaisuuden, jos se ei toteuta odotettuja muutoksia no-

Somalian uusi presidentti Hassan Sheikh Mohamud on
suurten haasteiden edessä.
Kuva: Farah Abdi Warsameh
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Kuva: AFP

S

omalian pitkä kriisi sai syksyllä uuden
käänteen, kun maan pahamaineisessa pääkaupungissa Mogadishussa järjestettiin presidentinvaalit ensimmäistä
kertaa yli 20 vuoteen. Tämä oli monien
tutkijoiden ja journalistien mielestä historiallinen hetki, sillä sisällissodan aikana EteläSomaliassa on vallinnut anarkia ja viimeisten vuosien aikana hallituksen muodostamista on pidetty
suorastaan mahdottomana.
Kaikki maan edelliset keskushallinnot on muodostettu Somalian naapurimaissa, koska Mogadishun turvallisuustilanne on ollut kaoottinen ja
epävakaa. Sotaherrat, väliaikaishallituksen joukot
sekä erilaiset uskonnolliset ryhmät ovat käyneet
kovaa taistelua kaupungin hallitsemisesta.
Maan entisen, edesmenneen presidentin
Abdullahi Yusuf Ahmedin johtama väliaikaishallitus oli maan ensimmäinen väliaikaishallinto, joka
onnistui palauttamaan monet hallituksen instituutiot väliaikashallituksen käsiin, kuten Somalian presidentinlinnan (Villa Somalia), joka on ennen ollut
yksi sotaherrojen tukikohdista. Abdullahi Yusufin
johtama hallitus muodostettiin Kenian pääkaupungissa Nairobissa vuonna 2004 yli kaksi vuotta
kestäneiden rauhanneuvottelujen tuloksena.
Hänen jälkeensä maan johtoon valittiin entisen Islamilaisen oikeusistuimen johtaja Sheikh
Shariiif Ahmed Djiboutissa vuonna 2009. Shariif
pääsi presidentiksi sen aikaisen väliaikaishallituksen ja islamilaisen oikeusistuimen (UIC) yhteisen
sopimuksen ansiosta. Hänen piti yhdistää suurin
oppositioryhmä hallitukseen, mutta näin ei käynyt.
Hänen aikakautensa islamilainen oikeusistuin jakaantui pieniin ryhmiin. Näiden joukosta muodostui useita ääriryhmiä, joista suurimmaksi ja vaarallisimmaksi nousi al-Shabaab -liike.
Muutama kuukausi presidentti Shariifin valitsemisen jälkeen al-Shabaabin joukot levittäytyivät koko Etelä- ja Keski-Somaliaan ja olivat
vallassa suurimmassa osassa pääkaupunkia.

Kuva: Epa

den ja huonojen satokausien johdosta. Viimeisen
väliaikaishallituksen pääministeri Abdiweli Gaasin
johdolla hallitus hoiti mallikkaasti näitä kriisejä.
Myös poliittisella rintamalla edistyttiin, kun Somalian johtajat pääsivät sopuun tiekartasta (Roadmap) maan poliittiseksi toimintasuunnitelmaksi.
Väliaikaishallituksen vaikutusvalta ja yhteistyö on
sen myötä lisääntynyt, kun tiekartassa ja Garowe
I ja Garowe II -sopimuksissa väliaikaishallituksen
johto ja alueelliset hallinot pääsivät sopuun maan

Uudet kansanedustajat vannoivat virkavalansa Mogadishun kansainvälisellä lentokentällä elokuussa 2012.
peasti. Hallituksella on mahdollisuus viedä eteenpäin edellisen väliaikaishallituksen aloittamia uudistuksia, mutta sen toimet etenevät niin hitaasti,
että sen suosio on kääntymässä laskuun, sillä ihmiset odottavat muutosta epätoivoisesti.
Presidentti Hassan Sheikh Mohamudin ja pääministerin pitäisi muistaa, että heiltä odotetaan
paljon. Heillä ei ole aikaa nykyisen poliittisen asetelman muuttamiseen. Sadat tuhannet ihmiset
ovat vielä pakolaisleireissä sekä maan sisällä että
naapurimaissa. Somalia yrittää nyt ensimmäisen
kerran sisällissodan jälkeen, että virallinen hallitus
toimisi. Sen onnistuminen on merkittävä sekä pakolaisten että diasporassa asuvien somalialaisten
kannalta, jotka haluavat vihdoinkin saada rauhan
ja järjestyksen omaan kotimaahansa.
Kirjoittaja on opiskelija, joka toimittaa ajankohtaisaiheita käsittelevää verkkosivustoa www.suomensomali.
com.
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Somalia ennen ja nyt
– kolme näkökulmaa

1

Maa ja kaupunki,
jotka lakkasivat olemasta

Maija Kajava

M

onet sadat suomalaiset saivat
ilon tutustua Somaliaan 1970- ja
1980-luvuilla. Nauttia auringosta
ja ikuisesta kesästä, kuljeskella
Intian valtameren upeilla hiekkarannoilla, kokea kaupunkien värikkään kuhinan,
sympaattisen ja ilmeisestä köyhyydestä huolimatta elämäniloisen väestön, asua mukavasti ja tehdä työtä, jonka tulokset tulivat näkyviksi maassa,
jossa oli paljon tehtävää kehityksen tiellä. Saunoja alkoi ilmestyä pääkaupunki Mogadishun Lidon
alueelle, mitä jotkut kutsuivat myös Pikku-Helsingiksi.
Yksittäisiä asiantuntijoita työskenteli Somaliassa YK-järjestöjen kehitysprojekteissa monilla eri
toimialoilla. Suomen Punainen Risti tuki Somalian
Punaisen Puolikuun järjestökehitystä ja pakolais
työtä. !970-luvun lopulla hävitty alueellinen sota
Etiopian kanssa loi valtavan pakolaisongelman.
Sittemmin lippulaivaksi kohonnut tuberkuloosiyhteistyökin aloitettiin tammikuussa 1981 pakolaisleireillä Mogadishun länsipuolella.
Kehitysyhteistyö maiden välillä kasvoi kautta
1980-luvun ennen kaikkea hyvin hoidetun ja valta
kunnallista ohjelmaa valmistelleen tuberkuloosi
hankkeen ansiosta ja ennen 1990-luvun alkua
Somalia oli suomalaisen kehitysavun viidenneksi suurin vastaanottaja. Muita tärkeitä hankkeita
olivat viljavarastojen rakentaminen ja Baidoan ja
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Kismayon kaupunkien energiahuollon vahvistaminen.
Siirtolaisinstituutin erikoisjulkaisuna on syksyllä
2012
ilmestynyt
Tuija Wetterstrandin mielenkiintoinen kirja Kirjeitä
Somaliasta – Maa,
joka lakkasi olemasta (ISBN-978952-5889-40-6).
Kirja valottaa niin
omien kokemusten
ja käydyn kirjeenvaihdon kuin haastatteluiden ja asiakirjojenkin
kautta vuonna 1960 itsenäistyneen Somalian tasavallan vähittäistä vaipumista hallitsemattomaan
tilaan yli 20 vuodeksi.
Tuija Wetterstrand seurasi puolisoaan Maailman elintarvike- ja maatalousjärjestön FAO:n
apulaisasiantuntijaksi lähtenyttä Petri Lehtosta
Somaliaan syksyllä 1989 ja koki alun perin luoteis-Somaliasta, entisestä Somalimaasta käynnistyneen ja kenraali Mohamed Siad Barren vallasta
suistamiseen tähdänneen sisällissodan alkuvaiheet pääkaupunki Mogadishun ja sen ympäristön
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Kismayon voimalaitoksen peruskiven muuraus tammikuussa 1986. Keskellä Siad Barre, toinen oikealta Kari Kaivola.
Kuva on kirjasta Kirjeitä Somaliasta – Maa, joka lakkasi olemasta.

näkökulmasta.
Yksi kirjan ensimmäisistä luvuista on saanut
otsikon Sota josta ei puhuttu. Ennen lähtöään
Somaliaan kirjoittaja sai tietoonsa huolestuttavia
merkkejä sisäpoliittisista selkkauksista kuten Gesiiran joukkomurhasta ja tuberkuloosihankkeen
työntekijöiden vetäytymisestä Hargeisasta sotatoimien alettua siellä. Kaikki, taistelevia tahoja lukuun ottamatta, halusivat kuitenkin ylläpitää toivoa
elämän normalisoitumisesta eikä kukaan voinut
aavistaa, että Somalia voisi joutua vuosikymmeniksi sosiaaliseen ja taloudelliseen alennustilaan,
josta toipuminen on edelleenkin kesken.
Kirjoittaja raportoi elävästi, värikkäästi ja paikoin yksityiskohdittainkin ulkomaisten työntekijöiden (ekspatriaattien) ja heidän perheittensä elämästä ja ylimalkaan elinolosuhteista eteläisessä
Somaliassa pitkittyneeseen sisällissotaan johtaneiden viimeisten 12 kuukauden aikana. Mogadishu oli kiehtova, erilainen, haastava, ennustamaton, tarjosi yllätyksiä päivästä toiseen. Monella
tavoin sitä pidettiin hardship-paikkana, eristäytyneenä, vaikeana. Eräänlainen irrallisuus muusta
maailmasta tekivät elämästä tapahtumarikasta,

jopa ”yläluokkaista” ja aika ajoin hyvinkin kiehtovaa. Tuija Wetterstrand löysi oman mielenkiintoisen työpaikan SARECin, Ruotsin kehitysyhteistyöviranomaisen SIDAn tutkimusosaston, edustajana ja pääsi tutustumaan SARECin paikallisen
yhteistyökumppanin SOMACin, Somalian tiede- ja
kulttuuriakatemian toimintaan myös kentällä.
Tuija Wetterstrandin näkökulma on persoonallinen ja keskittyy pääosin omiin ja lähipiirin kokemuksiin ja ulkoisten tapahtumien havainnointiin,
mutta kirja välittää myös kiinnostavaa asiatietoa
valmistautumisesta Somaliaan lähtöön, kaupungin toiminnallisuudesta ylipäätään, pohjoismaisesta yhteistyöstä, aiemmin vähemmän tunnetuista viranomaisraporteista, paikallisesta tiedonkulusta ja vähitellen paikalla rakentuvista varotoimista turvallisuusuhkien kasvaessa.
Maan sisäisen konfliktin uhan kasvaessa ja
edetessä pohjoisesta etelään alkoi myös suomalaisten osalta varautuminen vetäytymiseen ja
hankkeiden luovutukseen Somalian viranomaisille. Vuoden 1990 lopulla kaikki suomalaiset oli eva-
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Mogadishu – maailman kerran
kaunein ja tänään edelleen
vaarallisin kaupunki?

Maija Kajava
Rasna Warah, Mohamud Dirios ja Ismail Osman: Mogadishu then and now – A pictorial
tribute to Africa’s most wounded city (Author
House, Bloomington, IN, 2012, ISBN 978-14772-2903-3)

M

ogadishulla, joka viime vuosina on tullut tunnetuksi pääasiallisesti jonkinlaisena kaupunkisodankäynnin rankaisemana
ja pakolaisten asuttamana
rotankolona, on kuitenkin pitkä ja komea historia
yhtenä Intian valtameren länsirannan ja Afrikan
itärannan vilkkaimmista satamakaupungeista ja
aina vireänä kansainvälisenä risteyskohtana itämaisten ja afrikkalaisten kulttuuripiirien välissä.
Tämän päivän uutiset Mogadishusta ovat onneksi
valoisammat. Vuonna 2011 nälänhädän jälkeen
kansainväliset ja kotimaiset ponnistukset kaupungin rauhoittamiseksi ja samalla Somalian valtion
jälleenrakentamiseksi ovat tuottaneet tulosta.
Kenialainen kirjailija, valokuvaaja ja toimittaja
Rasna Warah on tehnyt pitkän uran niin kansainvälisten järjestöjen, mm. YK:n Habitatin, kuin median parissa. Warah on julkaissut kuvareportaaseja eri puolilta maailmaa, niinkin erilaisista kaupunkikohteista kuin Nairobista, Mumbaista, Kabulista
ja Havannasta. Lisäksi hän on syntyäänkin monikulttuurinen, sukujuuriltaan intialainen.
Rasna Warah on rohkea puheissaan ja nopea
käänteissään. Seurattuaan pitkään Somaliaa ja
muitakin Afrikan kriisejä Nairobin näkökulmasta
Warah on suhtautunut varsin varauksellisesti kansainvälisen yhteisön ja erityisesti Kenian pääkaupungin liepeille laitostuneen järjestöeliitin toimiin
ja arvioinut näiden ahneudessaan liioittelevan
hätätilanteita ja vaaroja omaksi ja järjestöjensä
eduksi. Useissa artikkeleissaan ja antamissaan
haastatteluissa Warah on todennut arkea ja markkinoita vääristävän avun järkyttävimmällään estä-
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vän maiden ja kansojen omaa toimeliaisuutta ja
kykyä selviytyä ja huolehtia omistaan.
Vierailtuaan ensi kertaa jo rauhoittuneessa
Mogadishussa marraskuussa 2011 ja kuvattuaan raunioitunutta entistä liikekeskustaa ja laajoja
slummialueita Rasna Warah havahtui toden teolla.
Media on lyhytnäköisyydessään vuosikausia toistanut Somaliasta vain rappion ja tuhon tarinoita.
Kulkiessaan Mogadishussa hän saattoi kuitenkin
nähdä myös merkkejä menneiden aikojen kukoistuksesta. Hän päätti kertoa uudenlaisen, eheyttävän tarinan kauniista ja historiallisesta, auringon
syleilemästä, monien kulttuurien rikastamasta
kaupungista Intian valtameren äärellä.
Warah ajatteli tarinansa kohdeyleisöksi ennen
kaikkea ne nuoret kaupunkilaiset, jotka olivat syntyneet tuhotuille asuinsijoille ja oppineet selviytymään päivästä toiseen taistelujen keskellä. Yhtä
hyvin kaikkialle maailmaan hajautunut diaspora
tietämättään kaipasi uutta kuvastoa ja näkökulmaa kaikkein kauneimmaksi muistamaansa kaupunkiin. Hän löysi yhteistyökumppaneiksi historian ja vanhan kuva-aineiston osalta aikoinaan
Somalian kansallismuseon intendenttinä työskennelleen Mohamud Dirioksen ja Ismail Osmanin,
ohiolaisen Somalia-aktivistin.
Tietoverkon tai lehdistön tarjoamien tuhansien
vaihtuvien sivujen asemesta Rasna Warah halusi luoda kestävämmän ja vakuuttavamman tietopaketin – kiertävän valokuvanäyttelyn ja kolmella
kielellä, englanniksi, somaliksi ja turkiksi, julkaistavan kirjan kautta. Näyttely oli esillä ensimmäisen
kerran touko–kesäkuun vaihteessa 2012 Istanbulissa järjestetyssä rauhankonferenssissa, sen jälkeen mm. Nairobissa ja vielä vuoden päättyessä
Warahin kotipaikkakunnalla Malindissa.
Kuvia menneiltä ajoilta ja viime vuosilta
Toteuttaakseen yhden ajatuksistaan Warah kertaa Mogadishun historiaa eri valtapiirien pyörteis-
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sä – sisämaan paimentolaiset tulivat tekemään
kauppaa Arabian niemimaalta Lähi-idästä ja Intian
niemimaalta tulevien merenkävijöiden ja kauppalaivojen kanssa, myöhemmin myös eurooppalaiset, ennen kaikkea italialaiset ja portugalilaiset,
antoivat oman leimansa kaupunkikehitykseen.
Pitkään Mogadishu kuului Omanin sulttaanien
vaikutuspiiriin, sittemmin Sansibarin sulttaani hallitsi rannikkoa. 1900-luvun alkaessa sulttaani möi
Mogadishun Italialle ja nykyisen Etelä-Somalian
alueesta muodostettiin Italian Somalimaa. Siirtomaakauden päättyessä Italian Somalimaa ja Brittiläinen Somalimaa
itsenäistyivät ja yhdistyivät vuonna 1960
ja Mogadishusta tuli
Somalian tasavallan
luonnollinen pääkaupunki.
Warah
kuvailee
Mogadishun historiaa
sekä asiakirjatietojen
että kirjallisten lähteiden kautta – Ibn
Battutan matkakertomuksista Ioan Lewisin
analyyseihin
ja Nuruddin Farahin
moniin romaaneihin
ja artikkeleihin. Warahin työtä voi myös
kuvailla ennemminkin
matkakertomukseksi
– tai sellaisen jälkikirjoitukseksi.
Mogadishun
vähittäinen kasvu miljoonan
asukkaan
suurkaupungiksi oli monivaiheinen ja kaupunki tänäänkin ilmaisee monenlaisia kulttuurisia kerrostumia. Itsenäisen Somalian kehitys kiihtyi kenraali
Siad Barren sosialistisen hallinnon ensi vuosina.
Mutta pian Barre vei valtion katkeraan sotaan
Etiopiaa vastaan ja hävitty sota loi ensimmäisen
pakolaiskriisin ja teki Somaliasta vähitellen apuriippuvaisen.
Warah pohtii monien muiden tavoin syitä maan
ajautumiseen sisäisiin konflikteihin ja kansallisomaisuuden ja instituutioiden lähes täydelliseen
tuhoon – paimentolaisuuden ja kaupunkilaisen
kosmopolitanismin tai sukujen ja klaanien väliset
jännitteet ovat taustatekijöitä, unohtamatta vä-

häisten luonnonvarojen ja kuivuuskausien aiheuttamaa köyhyyttä tai sotilaallisen valtapolitiikan ja
perinteisen yhteiskuntajärjestelmän välistä perimmäistä ristiriitaa.
Kirja on ennen kaikkea ja tekijän omin sanoin
kuvallinen tribuutti Afrikan haavoitetuimmalle kaupungille. Kuva-aineisto on osin vanhaa ja osin
uutta. Vanhojen kuvien kiinnostava sisältö korvaa
teknistä rakeisuutta, uusien kuvien parempi laatu
taas paljastaa entisen pääkaupungin tuhon ja hävityksen jäljet. Valittu kuvien rinnakkaisasettelu on
tästä syystä raskas, kuvien välittämät maisemat
surullisia ja vailla iloa.
Mutta kaiken läpi tulee
vahvasti esiin kirjoittajan
tahto kertoa toisenlainen tarina ja välittää tulevaisuuden toivoa menneisyyden peilin kautta.
Kirjan
viimeisessä
luvussa Warah viittaa
keskusteluun kaupungin pormestarin tarmokkaan Mohamed Ahmed
Nur ”Tarzanin” kanssa.
Pormestari
kuvailee
fyysisen, rakenteellisen
hävityksen
johtaneen
myös mielten umpioitumiseen ja todellisuuden
vääristymiseen. Vapautuakseen myös henkisesti vuosikymmenten
painajaisesta asukkaat
tarvitsevat uskoa ja
toivoa, sinnikkyyttä ja
uudenlaista johtajuutta. ”Tarzan” asettaa toiveensa naisiin, jotka aina ovat toimineet rauhan
ja lastensa tulevaisuuden puolesta. Warah kiittää
myös Turkin rohkeita askeleita lähteä leveällä rintamalla ja monin eri keinoin tukemaan Somaliaa,
sen instituutioita ja kansalaisyhteiskuntaa. Tänään tiedämmekin, että myös YK-järjestelmä ja
monet pitkäaikaiset yhteistyömaat kuten Britannia
ja Italia ovat jalkautumassa uudelleen Somaliaan.
Hitaasti, varovaisesti, mutta samalla elintärkeää
keskinäistä luottamusta kasvattaen.
”Mogadishu is one of the mostly widely represented … African theatres of war, and certainly
the most widely represented urban theatre of collapse.” – Garth Myers
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Maija Kajava

Y

hdysvalloissa ilmestyvä tunnustettu
kansainväliseen politiikkaan keskittyvä Foreign Policy -lehti julkaisee artikkelisarjaa maailman merkkimiesten ja
-naisten salkkujen sisällöistä. Marraskuussa 2012 lehti esitteli Mogadishun pormestarin lähimmät työvälineet. Tehokkaita kommunikaatiovälineitä tarvitsevat kaikki pysyäkseen ajan
ja tapahtumien virran tasalla, mutta Mogadishun
tapaisessa riskialttiissa ympäristössä liikkuessa on luonnollista kantaa myös henkilökohtaista
asetta mukanaan kymmenpäisen turvamiesjoukon lisäksi.
Mohamoud Ahmed Nur, 57, on yksi diasporasta Mogadishua ja rauhaa rakentamaan palanneista. Hän sai jo diasporassa eläessään
kuvaavan liikanimen ”Tarzan”. Lontoossa hänet
tunnettiin aktiivisena ja toimeliaana miehenä, yhtenä monista somalitaustaisista pienyrittäjistä,
internetkahvilan omistajana. Väliaikaisen hallituksen vuonna 2010 tarjoamat tehtävät ”maailman
vaarallisimmassa kaupungissa” saivat hänet lähtemään koettamaan siipiään muutoksentekijänä.
Yli kaksikymmentä vuotta jatkuneen sisällissodan kiperimmät taistelut käytiin Mogadishussa ja
suurin osa vanhasta liikekeskustan rakennuskannasta tuhoutui jo sodan ensi vuosina. Siad Barre
sai niinikään liikanimen ”Mogadishun pormestari” jäätyään eristetyksi Villa Somaliaan ja ennalta
rakentamaansa bunkkeriin. Barren hallinnon romahdettua ja lähdettyä maanpakoon sotapäälliköt
jakoivat Mogadishun muutamien korttelien kokoisiin, aseistettujen joukkojen valvomiin alueisiin,
joiden välillä liikkuminen oli lähes mahdotonta.
Osissa alueita oli toimiva paikallishallinto, osissa taistelutoiminta jatkui eikä kukaan huolehtinut
kunnossapidosta. Kaupunkiin virtasi paremman
toimeentulon toivossa sisäisiä pakolaisia eri puo-
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lilta maata.
Vuoden 2006 aikana Islamilaisten oikeusistuinten liitto, joka oli moraalin ja järjestyksen asialla,
sai valtaansa suuren osan kaupungista ja olojen
rauhoittuessa kaupunkia alettiin siistiä ja julki-

Turvallisuuden lisäksi tärkeimmät
haasteet ovat peruspalveluverkoston
luominen, infrastruktuurin
parantaminen ja toimivan
talousjärjestelmän rakentaminen.
sia rakennuksia, kuten lentokenttää ja satamaa,
saattaa uudelleen toimintakuntoon. Yhdysvaltain
rahoittama ja Etiopian sotilasvoimin, maa- ja ilmateitse toteuttama massiivinen hyökkäys joulukuun 2006 lopulla johti Mogadishun valtaukseen
sitä hallinneilta joukoilta ja mahdollisti pitkään
mm. Baidoaa tukikohtanaan pitäneen, Keniassa
väliaikaisen hallinnon asettumiseen uudestaan
vanhaan pääkaupunkiin. Mogadishu asukkaineen
jäi vuosiksi armottoman kaupunkisodan taistelukentäksi islamistikapinallisten ja YK:n mandaatilla
koottujen AMISOM-joukkojen kesken.
Kaupungissa koettiin lähes koko Afrikan sarvea koetelleen nälänhädän jälkeen hätätila, missä
ihmisiä, ennen kaikkea naisia ja lapsia, hakeutui
massoittain nopeasti pystytetyille pakolaisleireille. Kansainväliset avustuskampanjat, mutta myös
diasporan herääminen ja hiljalleen edistyvä ja yhä
avoimemmaksi vuoropuheluksi kehittynyt poliittinen prosessi alkoivat kerätä voimiaan tehokkaisiin avustustoimiin. Monien mielestä ratkaisevan
vahvistavan signaalin ja uudenlaisen, toivoa herättävän avauksen lukkiutuneeseen tilanteeseen
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Mogadishun pormestari
tänään ja huomenna

toi Turkin pääministeri Recep
Tayyip Erdoganin vierailu elokuussa 2011.
”Tarzan” on tarttunut tehokkaasti saamiinsa valtuuksiin ja
onnistunut kannustamaan kaupunkilaisia talkoisiin oman kaupunkinsa puolesta. Turvallisuuden
lisäksi tärkeimmät haasteet ovat
peruspalveluverkoston luominen,
infrastruktuurin parantaminen ja
toimivan talousjärjestelmän rakentaminen.
Mogadishun pormestari vieraili
Suomessa lokakuussa 2011 osallistuakseen pohjoismaiseen rauhankokoukseen. Hän puhui Vuosaaressa järjestetyssä seminaarissa useaan otteeseen ja korosti
toimivien keskinäisen luottamuksen vahvistamisen ja instituutioiden rakentamisen olevan kaikkien
yhteinen asia. Hän muistutti, että
Somaliaa itsenäistyttyään 1960-luvun alussa pidettiin malliesimerkkinä demokraattisesta kehityksestä
ja totesi somalien parhaiden paimentolaisperinteiden mukaisesti
pohjimmiltaan olevan vieraanvaraisia ja suvaitsevaisia. Kenraali Mohamed Siad
Barren johtama vallankaappaus 1969 johdatti
maan vähitellen niin sotilaallisiin, taloudellisiin
kuin yhteiskunnallisiinkin ongelmiin, joiden väkivaltaiseen ratkomiseen on tarvittu vuosikymmeniä
vielä Barren näyttämöltä poistumisen jälkeen.
Pormestari ilmaisi hyvin kriittisiä kantoja niin
Somaliassa kuin Nairobissa toimivien avustusjärjestöjen projektivetoisen toiminnan tehottomuuteen ja kaikkialla rehottavaan korruptioon. Hän
kehotti kaikkia maailman somaleita ja heidän ystäviään tukemaan uudelleen omalla maaperällä
rakennetun hallinnon pyrkimyksiä edistää yhteistä
hyvää ja instituutioiden kehittämistä. Hänen omien sanojensa mukaan Somaliaan tarvitaan kaikenlaisia toimijoita, jotka pystyvät lisäämään toimeliaisuutta ja vähentämään näköalattomuutta ja
toivottomuutta.
BBC:lle viime marraskuussa antamassaan
haastattelussa pormestari kertoi kaupungin olleen
kaikin tavoin alennustilassa ja aseellisten selkkauksien näyttämönä vuonna 2010. Foreign Policy
-lehden haastattelussa hän kertoi Mogadishun

rahakirstuista löytyneen vain 128 dollaria hänen
ryhtyessään toimeensa. Vahvistamalla keskeisiä
tulolähteitä (satama, lentokentät, verotus) hän haluaa luoda edellytyksiä kestävälle kehitykselle ja
yhdessä muiden hallintovirkamiesten kanssa rakentaa asukkaille keskeisiä palveluita – kouluja,
jätehuoltoa, katuvalaistusta, liikenneverkkoa, kaupunkisuunnittelua. Näkyvät tulokset ruohonjuuritasolla ja kansalaisyhteiskunnan osallistuminen
ovat hänenkin mielestään ainoa keino rakentaa
loistavan menneisyyden omaavan Mogadishun
tulevaisuudelle riittävää luottamuspohjaa.
Lähteitä:
The Mayor of Mogadishu. What the politician known as
”Tarzan” carries as he goes about transforming the Somali capital, Foreign Policy November 2012. Interview
Mohamed Mubarak
Andrew Harding: Meeting the mayor of Mogadishu: Somalia’s Tarzan, BBC News 15 November 2012
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Kuva: ctsnow (flickr)

This world, this chaos, Mogadishu
I’ve walked through all your streets
This crazy, beautiful Mogadishu
where someone laughs, where someone weeps
in this forgotten world of Hamar
I have a house under a tree
Your shores embraced by the ocean
This is the world where I will be

The darkeyed beauties of your houses
where lamps are burning late,
cascades of bougainvilleas aglowing
above the iron gates
The milling crowds of Juba garden
the love that burns so fast and dies

Mogadishu 1980-luvulla.

This grazy world of Mogadishu is still a paradise

Jatkuu sivulta 7

If I must leave you, Mogadishu

kuoitu Mogadishusta ja Nairobin suurlähetystöstä.
Heli Sirve kävi Mogadishussa allekirjoittamassa
päättyneitä hankkeita koskevan omaisuudensiirtosopimuksen. Suomeen vuorostaan oli tullut jo
yli tuhat turvapaikanhakijaa Somaliasta.
Somaliasta tuli vähitellen valtiona kansainvälisissä tilastoissa maailman epäonnistunein ja se
jäi kaikissa muissakin menestystä tai kehitystä kuvailevissa vertailuissa viimeiseksi tai niiden ulko
puolelle. Mogadishu, kerran kukoistava ja monikulttuurinen satamakaupunki, sai pitkäksi aikaa
maineen ”maailman vaarallisempana kaupunkina”.
Tuija Wetterstrand pohti aikalaiskokemustensa
kokoamista kirjaksi pitkään ja arvelee johdannossa, ettei vastaavaa dokumenttia Somalian viime
vuosista ole julkaistu muuallakaan. Onkin totta,
että Somalian kanssa tehtyä yhteistyötä koskevaa
tilinpäätöstä ei ehkä Suomessakaan koskaan tehty, ei yksityisellä eikä yleisellä tasolla. Aihe oli
ehkä poliittisesti arka ja monelle henkilökohtaisten
pettymysten sävyttämä, suru somalialaisten ystävien ja kollegojen kohtalosta aito ja huoli tulevaisuudesta vain kasvoi huonojen uutisten jatkuessa.
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Kirjan jälkikirjoitus on ehkä painoteknisistä
syistä jäänyt vajaaksi, lause jää kesken. Sen sisältö jääköön jatkokeskusteluun inspiroivaksi arvoitukseksi.
Lisää Somaliaan liittyvää Suomessa julkaistua
luettavaa:
Somalia tiedotuslehti 1987–1994
KOOR 1995– (Suomi-Somalia seura 1987–)
Ari Serkkola: Somalia – taival suvun ja valtion
varjossa (VAPK, 1992)
Pauliina Hellman-Field: Finland’s humanitarian
and development policy for Somalia, kirjassa
Thomas Lothar Weiss (toim.) Migration for
Development in the Horn of Africa – Health
expertise from the Somali diaspora in Finland
(IOM, 2009)
Kirjoittaja onSuomi-Somalia Seuran entinen
pitkäaikainen sihteeri.
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after a thousand of nights
If I must leave you, I will miss you
I’ll long for you all days and nights
If I must leave my tree, my house
O, Hamar, how can I forget you
my life, my heart is always here

– a thousand miles of empty ocean
and from the east the lights of dawn
The song of morning birds in gardens
Another feverish night is gone
The shouts will echo from the mosques
after so many lonely nights
I’m here again, Mogadishu
my feet upon your dusty lanes

Tor Leif Sellergren Mogadishu 1985
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Somalia ponnistelee kohti nykyaikaa
Haastattelu vuodelta 1976
Kyllikki Ojari-Stavén

Joku lääkäri huomasi sattumalta kadulla puikkelehtivan, kauttaaltaan rupisen pojan. Juoksi kiinni ja vei
hänet laboratoriokokeisiin. Se oli ensimmäinen todettu isorokkotapaus. Maailman terveysjärjestö hälytti heti. Toimeenpantiin yleiset rokotukset.

1976
1976

T

ulen, kun paikalla on kaksi riskiä miestä
ja kirjahylly!
Tämä on Unescon asiantuntijana
Somalian demokraattisessa tasavallassa toimivan Leena Siitosen ensimmäinen vaatimus, kun häntä pyydetään järjestämään
joku uusi kohde.
Hänen asemapaikkanaan on pääkaupunki Mogadiscio Intian valtameren rannalla, työnään kirjasto-olojen järjestäminen. Unescolla on maassa
80 asiantuntija-neuvonantajaa. Aikaisemmin palkkalistoilla oli 120 työntekijää, mutta sitten tulivat
finanssikriisit.
Valtio itsenäistyi vuonna 1960* ja sillä on edessään, niin kuin maalla millä tahansa siirtomaavallan jäljiltä, suururakka valtiollisen ja yhteiskunnallisen elämän rakentamisessa.

Somalia on maa, joka tuskin nimeltäkään meillä
tunnetaan. Sitä vastoin siellä hyvin monet tietävät,
että Suomi on hyvä maa. Ja minkä takia hyvä?
Sen vuoksi, että siellä oli Ety-neuvottelut, joista on
tullut varsin paljon tietoa maahan niin idästä kuin
lännestä.
Leena tapasi ennen lähtöön pari maassa aikaisemmin työskennellyttä suomalaista. Unescon taholta hänelle näytettiin pari rainakuvasarjaa.
– Melkeinpä kaikki oli kuitenkin erilaista kuin
olin kuvitellut, sanoo Leena. Se oli kokonaan toinen maailma.
Arviot asukasluvusta vaihtelevat 3,5 miljoonasta
4,8 miljoonaan. Tarkkoja lukumääriä on vaikea
saada.
Pääelinkeino on karjanhoito. Voi vain kuvitella
miten karjatalousvaltaista maata on koetellut viime vuosina Afrikan vitsauksena tunnettu kuivuus.
Karja liikkui laidunten perässä, ihmiset karjan mukana.
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– Se verotti kansaa kuolleina – varsinkin lapsikuolleisuus oli suuri – ja olojen sekasortoon saattajana pahemmin kuin sota olisi tehnyt, kertoo
Leena.
Sitä mukaa kun kastelujärjestelmä saadaan pelaamaan, maatalous alkaa saada jalansijaa. Myös
toinen tulevaisuuden elinkeino on aivan ”maan
äärellä”. Tähän asti käyttämättä jäänyt mahdollisuus, jonka antaa 3000 kilometriä pitkä rannikko.
Kalastus ja kalanjalostus tulevat kehittyessään
varmasti kohottamaan kansan elintasoa.
Ydinperhe meikäläiseen tapaan on tuntematon. Yksinäinen, itsellinen nainen niin kuin Leena
on melkein käsittämätön tapaus maassa, jossa
muhamettilaisen uskonnon mukaan miehellä voi
olla neljä vaimoa ja perheet ovat todella suuria
perheyhteisöjä.
Ainakaan kaupungeissa miehellä ei samanaikaisesti ole useita vaimoja, vaan uusi otetaan, kun
entisestä on erottu. Entinen vaimo jää lapsineen
asumaan perheen yhteyteen omaan huoneeseensa tai majaansa.
Tämänkaltainen sukulaisista huolehtiminen on
tärkeä seikka, sillä sosiaaliturvaa meikäläisessä
mielessä ei ole.
Kaikilla ei ole perhettä, joka huolehtisi. Mogadiscion kaduilla on paljon kerjäläisiä, niin kuin
yleensä tropiikin kaupungeissa. Kun liikkuu autolla, on silmä tarkkana varottava ihmisiä, jotka
ryömivät kadulla. Monet taudit invalidisoivat pysyvästi.
Somaliaan sattui osumaan viime aikojen ainoa isorokkoepidemia maailmassa. Joku lääkäri
huomasi sattumalta kadulla puikkelehtivan, kauttaaltaan rupisen pojan. Juoksi kiinni ja vei hänet
laboratoriokokeisiin. Se oli ensimmäinen todettu
tapaus. Maailman terveysjärjestö hälytti heti. Toimeenpantiin yleiset rokotukset.
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Ne olivat pakkorokotuksia. Monetkaan eivät
tajunneet niiden tärkeyttä ja vastustivat. Rokotuspartiot kulkivat talosta taloon poliisi turvanaan
ja iskivät rokotteen jokaiselle, jolla ei ollut esittää
voimassa olevaa rokotustodistusta. Kieltäytyjät
vietiin vuorokaudeksi pariksi putkaan miettimään
kieltäytymistään.
– Katukuvasta epidemiaa ei mitenkään huomannut, kertoo Leena. Se saatiinkin hallintaan
nopeasti.
Arvaamattomiin asioihin törmää usein, vaikka
muhamettilainen ja kristitty eivät ajattelutavaltaan
olekaan mitään vastakohtia toisilleen. Naiset eivät, pientä lahkoa lukuun ottamatta, peitä kasvojaan. He pukeutuvat yleensä kansalliseen vaateparteen, joka on pitkähkö kangas. Se kiinnitetään
kätevästi toiselta olkapäältä ja kieputetaan vyötärölle.
Puku on vilpoisa, ilmastoon sopiva. Toinen olkapää jää paljaaksi, kainalot avoimiksi. Joskus
pyörähtää rinta esiin kainaloaukosta, mutta se ei
haittaa. Tärkeätä on, etteivät sääret jää alttiiksi
katseille!
Valtiovalta on turhaan yrittänyt lopettaa naisten
ympärileikkausta. Asia, josta ei mielellään puhuta. Arabian niemimaan puolella on vallalla sama
perinne, mutta siellä nipsaistaan vain klitoriksen
kärki. Afrikan puolella toimenpide on suurempi.
Leikkaushaava ommellaan ja ompeleet avataan
vasta hääpäivänä.
Julma tapa juontanee alkunsa siitä, että avioliittomarkkinoilla naisen neitsyys oli arvokas asia.
Näin se taattiin.
Aivan sattumalta Leena tutustui mielenkiintoiseen ja tavallaan liikuttavaankin yksityiskohtaan,
vallankumouksen aikaansaannosta sekin.

Noin 30 orpolasta on kerätty lastenkotiin, jossa heillä on hyvä hoito. Heitä sanotaan ”vallankumouksen kukkasiksi”. Jos kysyt keneltä tahansa
heistä kuka on äitisi, vastaus tulee empimättä:
Somalia.
Jos isää kysyt, he sanovat. Mohammed Siad
Barre.
Mohammed Siad Barre, vallankumouksen isä
on vallankumouksen kukkastenkin isä.
Leena Siitonen on viettänyt toista vuotta vieraassa maassa, vieraissa olosuhteissa. Hän on
varauksettoman ihastunut somalialaisin, joiden
ystävällisyys ja välittömyys ei voi olla saavuttamatta vastakaikua. Hän arvostaa heidän yritteliäisyyttään ja ihailee kauneuttaan. Heissä on ylväyttä lähentelevää ryhtiä. Ja rytmiä.
Kuitenkin lomamatka kotimaahan oli toivottu ja
tervetullut. Hän on Mogadishussa ainoa suomalainen. – Niinpä on ollut pakko oppia ilmaisemaan
itseään englannin kielellä, naurahtaa Leena.
Melkein tyrmäävältä tuntuu vuoden poissaolon
jälkeen tavaranpaljous, ihmisten ostovimma ja valittelunhalu.
– Ei, ei näitä maita voi verrata. Ne vain ovat aivan erilaisia. Kontrastia on.
Ulkomaiset asiantuntijat rinnastetaan diplomaatteihin, samat oikeudet ja rajoitukset. He muodostavat Somaliassa ”erittäin etuoikeutetun ryhmän”.
Heidän palkkansa ovat toista luokkaa, vaikka eivät meiltä katsoen huimaavia. Heillä on verovapaat kaupat käytettävänään. Niistä tavarat eivät
lopu niin usein kuin muualta.
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Kuva: Airi Kähärä

Somalimaan osuuskuntatoimintaa
käynnistetään uudelleen
Airi Kähärä
Somalimaassa osuuskuntien toiminta on vielä pienimuotoista, mutta sen juuret ovat jo olemassa. Solidaarisuus tukee osuuskuntajärjestelmän uudelleen luomista ruokaturvaa parantavassa kehityshankkeessa. Osuuskuntakoulutus innosti yhdessä tekemiseen ja järjestäytymiseen,
joka taas vahvistaa maan haurasta demokratiaa.

S

omalimaan osuuskunnat on alun perin
perustettu 1970-luvulla, kun Siad Barre
johti Suur-Somaliaa. Osuuskuntien päätarkoituksena oli köyhyyden vähentäminen maatalouden tuottavuuden kasvulla,
maatalousväestön työllistäminen sekä Somalian
bruttokansantuotteen
nostaminen viljelystä
saatavien tulojen avul- “
la. Haluttiin myös tuottaa vaihtoehtoisia elinkeinomahdollisuuksia
jatkuvista kuivuuskausista kärsivälle kansalle sekä vakiinnuttaa
menestyvien
kasvien siementen saanti
markkinoilla.
Somalian keskushallinnon taloudellisen
tuen ehtona oli osuuskuntien järjestäytyminen ja omien sääntöjen
laatiminen. Somalimaan viljelykelpoiset maat annettiin osuuskuntien käyttöön. Vahvat osuuskunnat onnistuivat ottamaan viljelykelpoisen maan,
veden, työvoiman ja muut resurssit käyttöönsä.
Tätä prosessia johdettiin vahvasti Mogadishusta
käsin. Osuuskunnat menestyivät hyvin, mutta Somalian pitkä sisällissota rikkoi toimivan osuuskuntajärjestelmän. Jo olemassa ollut infrastruktuuri
tuhoutui pommituksissa ja somalien maastamuutto Eurooppaan ja Amerikkaan vei osuuskuntiin liittyvän tietotaidon mennessään.
Sisällissodan jälkeen osuuskuntien toiminta on
ollut pienimuotoista ja tehotonta.

Osuuskunnista tukea ruoantuotantoon
Solidaarisuuden uudessa ruokaturvahankkeessa
pureudutaan osuuskuntajärjestelmän uudelleen
luomiseen ja tukemiseen. Alkuvaiheessa keskitytään järjestäytymiseen, kouluttamiseen sekä hyvien kokous- ja päättämismenetelmien luomiseen.
Lisäksi hankitaan työvälineitä ja siemeniä.
Osuuskunnat osallistuvat vesialtaiden ja kanavien rakentamiseen
sekä kaivojen kunnostuksiin.
Kehityshanketta toteutetaan Somalimaan
neljässä kylässä: Beer,
Beerato, Haleeya ja
Jaleelo. Eri kylien
maaomistuksessa on
eroja. Beerin ja Beeraton kylissä maanviljelijöillä on yhteismaat
edelleen osuuskuntien
käytössä ja viljelysmaat kuuluvat koko kylälle, kun
taas Hargeisan lähellä olevissa Haleeyassa ja Jaleelossa maat ovat yksityisomistuksessa. Kaikissa kylissä on kuitenkin osuuskuntia.
Näiden neljän kylän osuuskuntajohtajat kokoontuivat yhteen viikon pituiseen koulutukseen
yhdessä Solidaarisuuden kumppanijärjestöjen
Agriculture Development Organization (ADO) ja
Candlelight for Health and Education (CLHE) henkilökunnan kanssa.

Osuuskunnissa toimiminen on
avointa kaikille kylän ihmisille.
Se ei ole kenenkään klaanin tai
suvun yksinoikeus. Lisäksi toiminta on vapaaehtoista, eikä
kenenkään tarvitse kuulua
osuuskuntaan, jollei hän sitä
itse halua.”
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Osuuskuntakoulutus vahvistaa yhteistyötä
Osuuskuntakouluttajat tulivat Ugandasta, jossa
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Solidaarisuuden ruokaturvahankkeen osuuskuntakoulutuksen osallistujat olivat motivoituneita kehittämään omien
kyliensä osuuskuntia toimivimmiksi.

osuuskunta-ajattelu on tuttua ja toiminta juurtunutta.
”Toivoisin saavani koulutuksen aikana enemmän tietoa siitä, minkälaisia osuuskuntia on olemassa ja kuinka ne toimivat. On hyvä, että olemme eri kylistä ja voimme jakaa keskenämme
kokemuksiamme”, Ibrahim Faran Siciid Beerin
kylästä kertoi.
”Haluaisin kuulla onnistumistarinoita Ugandasta. Meillä ei ole kokemusta yhteistoiminnasta ja
siksi kyläläisiä on ollut vaikea motivoida työskentelemään yhdessä”, sanoi Abdikarim Ibrahim,
Candlelight for Health and Education -järjestöstä.
Kouluttajat havainnollistivat osuustoiminnan
hyötyjä näyttämällä kuvaa, jossa kaksi pylvääseen sidottua lehmää hamuaa ruohoa eri suunnista, mutta lyhyet köydet estävät niitä saamasta
riittävästi ruohoa. Seuraavassa kuvassa lehmät
syövät samasta ruohomättäästä ja saavat mahansa täyteen.
”Tämä on osuuskunta-aatteen perimmäinen
idea. Yhteistyöstä hyötyvät molemmat osapuolet”,
kouluttaja Charles Abigaba painotti.

Koulutuksen aikana maanviljelijät tekivät tilannekartoituksen, jossa he pohtivat osuuskuntien
vahvuuksia, heikkouksia, uhkia ja mahdollisuuksia.
Maanviljelijät olivat siitä yhtä mieltä, että järjestäytyminen on tärkeätä ja yhdessä tekemisestä
hyötyvät kaikki. Osuuskunnat ovat auttaneet jäseniensä rakennustöissä ja veden hankinnassa.
Koulutuksessa pohdittiin sitä, kuinka uudet ideat ja ajatukset saadaan tyydyttämään kaikkia.
”Avainasemassa on osuuskuntien sisäiset
säännöt, hallinnointi ja päätöksentekotavat”, Beeraton kylässä asuva Mohamed painotti.
”Osuuskuntia pitää johtaa demokraattisesti siten, että kaikkia sen jäseniä kuunnellaan ja eniten kannatusta saavat ideat ja ajatukset valitaan
äänestämällä. Johtajan ääni on samanarvoinen
muiden äänten kanssa.”
Osuuskunnat kuuluvat kaikille
Koulutukseen osallistuneet arvioivat nyt kriittisesti
omia käytäntöjään:
”Säännöt meillä jo on, mutta osuuskuntako-

KOOR 2/2012

17

Kuva: E-L Bahnaan

Osuuskuntia tarvitaan
omavaraisuuden ja
demokratian vahvistamiseksi

T

kousten muistiinpanoja ei ole arkistoitu riittävän
hyvin. Olemme tehneet kokouksissa päätöksiä,
joita ei ole kirjattu ylös. Tähän käytäntöön teemme
parannuksen”, Mohamed pohti.
”Osuuskuntiin ei ole otettu uusia jäseniä, mutta
nyt tämä muuttuu. Ilman avointa jäsenyyttä oikeudenmukaisuus ei toteudu. Osuuskunnissa toimiminen on avointa kaikille kylän ihmisille. Se ei ole
kenenkään klaanin tai suvun yksinoikeus. Lisäksi
toiminta on vapaaehtoista, eikä kenenkään tarvitse kuulua osuuskuntaan, jollei hän sitä itse halua”,
Mohamed sanoi.
Jäsenmaksujen keruussa ja osuuskuntien taloudenhoidossa oli parantamisen varaa.
”Minulle on ollut epäselvää, kuinka osuuskuntien kirjanpitoa hoidetaan. Enkä tiedä, kuinka
myyntituotot jaetaan osuuskuntalaisten kesken”,
Fadumo Deriye Jaleelo-kylästä kertoi.
”Tarvitsemme koulutusmateriaalin mukaamme

Siru Aura, Solidaarisuuden viestintäpäällikkö
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kotikylään. Muut kylän asukkaat ovat kiinnostuneita tietämään, mitä me olemme viikon aikana
oppineet”, sanoi Ibrahim Beerin kylästä.
Solidaarisuuden kumppanijärjestön ADO:n
projektipäällikkö Khalid Sahid oli tyytyväinen
osuuskuntakoulutuksen antiin:
”Tuntuu siltä, että kyläläiset ovat motivoituneita kehittämään osuuskuntia toimivimmaksi. Hyvä
huomata, että he itse ymmärtävät sen, ettei kukaan ulkopuolinen voi parantaa järjestelmää –
sen on lähdettävä heistä itsestään. Tämä on hyvä
alku osuustoiminnan uudelleen herättämiseksi. ”
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Julkaistu aiemmin Solidaarisuus 2/2012 -lehdessä.

Yhteistyöstä hyötyvät kaikki. Myös työvälineiden sekä siementen hankkiminen helpottuu.

Kuva: E-L Bahnaan

Kirjoittaja on Solidaarisuuden maakoordinaattori
Somalimaassa.

arve osuuskuntien vahvistamiseksi Somalimaassa on suuri.
Tänäkin vuonna sateiden puutteen takia maanviljelijöiden sadot ovat tuhoutuneet ja he ovat joutuneet turvautumaan YK:n ruoka-apuun.
Köyhyyden takia viljelijöillä ei ole varaa
kunnollisiin työkaluihin tai maatalouskoneisiin, koulutuksesta puhumattakaan.
”Osuuskuntatoiminnalla
saadaan
hankittua esimerkiksi pieniä koneita tai
vuokrattua traktori koko yhteisön käyttöön. Tukkuhinnoilla työvälineitä saadaan halvemmalla eikä jokaisen tarvitse hankkia omaansa. Mitä nopeammin
maataloustuotanto on omavaraista, sen
nopeammin Somalimaa on riippumaton
muusta maailmasta”, Solidaarisuuden
Somalimaan maakoordinaattori Airi
Kähärä kuvaa.
”Somalimaassa ei jalosteta tuotteita
eikä arvoketjuista ole tietoakaan. Siksi
köyhyys uhkaa jatkua sukupolvesta toiseen. Maanviljelijöitä onkin koulutettu
viljelytekniikasta sekä viljelemään vaihtoehtoisia kasveja, joista markkinoilla
saadaan omia tuloja.”
Osuuskuntien avulla tuetaan myös
demokratian edistämistä:
”Naisten omien osuuskuntien tukeminen edistää demokratiaa. Lisäksi
naisten ottaminen mukaan koulutuksiin
on ensiarvoisen tärkeää. Se on haastavaa, sillä kylän miehet valitsevat keskuudessaan osallistujat. Kumppanijärjestömme joutuvat joskus vääntämään
rautalangasta sen, että osallistujista
puolet on oltava naisia”, Kähärä kertoo.

Mitä nopeammin maataloustuotanto on omavaraista,
sitä nopeammin Somalimaa on riippumaton muusta
maailmasta. Kuvat ovat yksityiseltä, menestyvältä
maatilalta Aw Barkhlehin kylästä noin 35 km Hargeisasta itään.
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Kontakteja Keskiviikko-klubista
Kalle Sysikaski

A

loitin vuonna 2010
työni alaikäisten
turvapaikanhakijoiden edustajana. Moni edustettavani on tullut
Suomeen Somaliasta turvaa hakemaan. Olen kokenut edustajan tehtävät mielekkäiksi
ja mm. suomalais-somalialaisesta
Keskiviikko-klubista olen saanut tärkeää tukea työlleni. Keskiviikko-klubi on
myös avannut kontakteja edustamilleni somalilapsille, sillä klubissa on mukana Suomen somalivaikuttajia, joista monet ovat saapuneet maahan jo
1990-luvulla. Kokemuksellaan he pystyvät antamaan viime vuosina tulleille lapsille tärkeää tukea
ja tietoa selviämisestä ja yhteiskuntaan integroitumisen mahdollisuuksista. Edustajan työssä on
tärkeää tuntea paitsi lapsen oikeuksia ja lastensuojelua myös erilaisia kulttuureja ja kansainvälisiä olosuhteita. Tässä mielessä Keskiviikko-klubi
on merkinnyt minulle jatkuvaa oppimisprosessia.

Edustajan työssä on tärkeää tuntea
paitsi lapsen oikeuksia ja lastensuojelua myös erilaisia kulttuureja ja kansainvälisiä olosuhteita. Tässä mielessä
Keskiviikko-klubi on merkinnyt minulle jatkuvaa oppimisprosessia.

Afganistan, Irak ja Somalia ovat niitä maita, joista
Suomeen on tullut eniten yksinäisiä alaikäisiä turvapaikanhakijoita. Meille tulevat ovat vain ”hyttysen aivastus Atlantilla” suhteessa kaikkiin turvaa
ja kansainvälistä suojelua tarvitseviin lapsiin. Suurin osa somalilapsista on pakolaisleireillä tai muuten paossa Somaliassa, Keniassa tai Etiopiassa.
Ruotsiin tuli vuonna 2011 noin 2500 yksinäistä alaikäistä turvapaikanhakijaa, Suomeen 158.
Määrä on viime vuosina laskenut rajusti, eikä sitä
selitä vain Ruotsin pitemmät ja vahvemmat perinteet muualta tulleiden vastaanotossa. Ilmiö kertoo
myös Suomen mielipideilmaston muuttumisesta
ja EU:n rajavalvontavirasto FRONTEXin sekä yksittäisten jäsenmaiden turvallisuusviranomaisten
toiminnan tehostumisesta lähtijämaissa ja niiden
lähialueilla.
Virallisesti kyse on EU-maiden turvallisuudesta
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huolehtimisesta, rajavalvonnan kehittämisestä ja
mahdollisten tänne suuntautuvien terrori-iskujen
ehkäisemisestä. Kun turvallisuustoiminta tapahtuu suurelta osin salaisuuksien verhoamana, jää
turvallisuusviranomaisille käytännössä tilaa erilaisen arvoinvalidismin harjoittamiseen, kuten juuri
kansainvälistä suojelua tarvitsevien lasten pakoreittien tukkimiseen.
Laillisia keinoja Suomeen tuloon näillä lapsilla
ei ole.
Kun Suomessa puhutaan rasismista, on syytä tarkastella asioita pitemmällä jatkumolla. Olen
tavannut Suomeen 1990-luvulla tulleita somaleita, jotka vertasivat sen aikaisia olosuhteitaan Mogadishun tilanteeseen. He kertoivat, että tuolloin
pääkaupunkiseudun kaduilla kävellessään he
saattoivat koska tahansa joutua solvausten tai
fyysisten pahoinpitely-yritysten kohteiksi.
Tässä suhteessa tilanne on tänään varmasti
parempi. Erityisesti nuoriso on keskimäärin paljon
kansainvälisempää ja suvaitsevaisempaa nyt kuin
vielä 10-20 vuotta sitten ja sekä kouluissa että
kansalaisyhteiskunnassa on tehty paljon työtä suvaitsevaisuuden ja erilaisista taustoista tulevien
yhtäläisen ihmisarvon ymmärtämisen puolesta.
Tästä huolimatta yhteiskunnassamme on isoja
ongelmia, kun suuri osa ulkomailta tulleista ei koe
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Monet ilman vanhempia Suomeen tulevat lapset ovat kokeneet aseellisia hyökkäyksiä ja painostamista eri taistelijaryhmien tahoilta.
ihmisarvoaan täysimääräisesti täällä kunnioitettavan. Niin politiikassa kuin mediassa ratsastetaan
sillä, että ulkomailta tulleiden ongelmista Suomeen sopeutumisessa yritetään kerätä pisteitä
ulkomaalaisvihamieliselle politiikalle. Unohdetaan
että meillä kaikilla pitäisi olla sama ihmisarvo, ja
että ulkomaalaisväestö on ollut osa suomalaista
yhteiskuntaa jo parisataa vuotta. Ja yli miljoona
suomalaisperäistä osa muita yhteiskuntia yhtä
kauan.
Ilman vanhempia Suomeen tulevat lapset ovat
erityisen haavoittuvainen ryhmä turvapaikanhakijoiden joukossa. He saapuvat aseellisten konfliktien repimistä maista ja monet heistä ovat kokeneet
aseellisia hyökkäyksiä ja painostamista eri taistelijaryhmien tahoilta. Useat heistä ovat vaihtaneet
asuinpaikkaa moneen kertaan ja lopulta ne vanhemmat ja sukulaiset, joilla on ollut riittävästi va-

rallisuutta, ovat lähettäneet heidät turvaan muihin
maihin. Eurooppa on tietenkin haluttu kohde, koska täällä lapsilla on mahdollisuus elää ilman nälän
ja tautien pelkoja ja päästä kiinni koulutukseen ja
työntekoon.
Sitä ennen heidän täytyy kuitenkin saada turvapaikkamenettelyn kautta oleskelulupa Suomeen.
Menettely on lapselle usein hyvin haastava prosessi, sillä se voi kestää yli vuoden samalla kun
traumoja kokenut lapsi mielessään kantaa huolta
esimerkiksi Mogadishussa puutteen ja taistelujen
keskellä selviämään pyrkivistä sukulaisistaan.
Näiden lasten kotoutumisen intensiivinen tukeminen on työtä myös Suomen paremman tulevaisuuden puolesta.
Kirjoittaja on alaikäisten turvapaikanhakijoiden edustaja.
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Lyhyesti

Lyhyesti

Somalitaustaisia
kaupunginvaltuustoihin

Korruption vastainen käsikirja
kehitysyhteistyön tekijöille

Merirosvous vähentynyt
Somalian rannikolla

Suomalaisia suojelemaan
ruokakuljetuksia Somaliaan
Kuva: Eeva-Liisa Bahnaan

Kuva: AFP

T

ilastokeskuksen mukaan ulkomaalaistaustaisia kuntavaaliehdokkaita syksyn vaaleissa oli vajaat 770. Somalitaustaisia ehdokkaita pelkästään pääkaupunkiseudulla oli yhteensä
19. Helsingin valtuustoon valittiin Zahra Abdulla
(vihreät) ja varajäseninä Mukhtar Abib ja Saido
Mohamed (kokoomus) sekä Abdirahim Hussein
(keskusta). Espoon valtuustoon valittiin Ali Abdirahman (sdp) ja Vantaan valtuustoon Faysal
Abdi (sdp). Turussa valtuustoon pääsivät Roda
Hassan (vihreät) ja Alas Ali (keskusta).
Abdirahim Hussein pitää tärkeänä antaa muille
somalitaustaisille tietoa siitä, mitkä ovat varavaltuutetun tehtävät ja kuinka koneisto ylipäätään
toimii. Ellei sitä tiedetä, yksittäisiltä valtuutetuilta
voidaan odottaa asioita, joita ei ole mahdollista
toteuttaa.
Hussein haluaa myös, että oma keskustalainen ryhmä valtuustossa tietää tarkasti, mitkä asiat
ovat hänelle tärkeitä viedä eteenpäin.
– Seuraavat neljä vuotta istun tasa-arvotoimikunnassa. Tasa-arvo on kaunis sana, mutta haluaisin nähdä tasa-arvoa enemmän myös käytännössä. Haluan myös olla esimerkkinä maahanmuuttajanuorille, jotka kärsivät identiteettikriisistä.
He voivat nähdä, että jos Somaliasta muuttanut
nuori mies voi istua kaupunginvaltuustossa, se on
myös heille mahdollista. Tekojeni kautta voin olla
hyvänä mallina monelle nuorelle, hän sanoo.

uomen ulkoministeriö julkaisi uudistetun version Korruption vastaisesta käsikirjasta Säätytalolla Helsingissä 4.9.2012.
Tilaisuuden avasi kehityspoliittisen osaston
päällikkö Jorma Julin, joka kertoi, että käsikirja
tarjoaa käytännön työtapoja kaikille kahdenvälisessä ja monenkeskisessä kehitysyhteistyössä
toimiville Suomessa ja ulkomailla.
Kehitysministeri Heidi Hautala korosti puheessaan, että kehitysyhteistyötä tekevillä ei ole pelkästään moraalista velvollisuutta, vaan myös juridinen velvollisuus estää korruptiota. Uudistettu
Korruption vastainen käsikirja tulee tarpeeseen,
sillä Hautalan mukaan korruptio saa usein vaikeasti tunnistettavia muotoja, ja sen järkyttävimmät seuraamukset koetaan yleensä kehitysmaissa ja yksilötasolla, jopa menetettyinä ihmishenkinä.
Tilaisuudessa puhuivat myös YK:n Kehitysohjelman (UNDP) demokraattisen hallinnon johtaja
Heba El-Kholy, valtionsyyttäjä Jukka Rappe ja
Transparency Suomen puheenjohtaja Erkki
Laukkanen. Käsikirjaa voi tilata ulkoministeriön
kehitysviestinnästä.

E-L B
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omalian rannikolla toimivien merirosvoryhmien määrä ja onnistuneet iskut ovat vähentyneet aseellisen valvonnan myötä.Tiukentunut
merivalvonta on vähentänyt selvästi merirosvojen
hyökkäyksiä Somalian rannikolla.
Ruotsin radion mukaan hyökkäysten määrä on
vähentynyt tänä vuonna vähäisemmäksi moniin
vuosiin.
Myös hyökkäyksiä tekevien ryhmien määrä on
vähentynyt. YK laskee, että Somaliassa on nyt
vain kuusi merirosvoryhmää. Samalla onnistuneiden iskujen määrä on vähentynyt. Vuonna 2012
iskuja on tehty viisi, kun vuonna 2011 lukema oli
25.
– Aseellinen toiminta on lopettanut merirosvouksen, sanoo YK:n Somalian-toimiston asiantuntija John Steed Ruotsin radion Ekot-toimituksen
haastattelussa.
Aseellisen valvonnan takana ovat Euroopan
unioni, Nato, Kiina ja Intia. Lisäksi monet alueella
liikkuvat laivat ovat lisänneet aseistettua vartiointia.

uomi valmistautuu lähettämään sotilaita Somaliaan, kertoo Helsingin Sanomat. Sotilaiden tarkoitus on turvata YK:n ruokakuljetuksia merirosvoilta.
Lehden tietojen mukaan erikoisjoukko koostuu
paristakymmenestä sotilaasta, jotka matkustavat
kauppa-aluksen mukana ja puolustavat sitä merirosvojen hyökkäyksiltä. Ulkoministeriö ja merivoimat ovat vahvistaneet lehdelle, että sotilaiden
lähettämistä suunnitellaan.
Tehtävä on osa EU:n Atalanta-operaatiota,
jolla suojellaan kauppalaivoja merirosvoilta Afrikan sarven merialueella. Alustavan suunnitelman
mukaan suomalaiset lähtisivät Somaliaan maaliskuussa viideksi kuukaudeksi.
Lopullisen päätöksen sotilaiden lähettämisestä
tekee presidentti. Sitä ennen EU:n pitää varmistaa, milloin joukkoa tarvitaan alueella.
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http://www.coastweek.com/3601-Insecurity-remains-challenge-in-Somalia
The UN relief agency said humanitarian access in Somalia has continued to improve
slowly in Somalia in the last months of 2012
but security risks remained high.

I

n its latest Humanitarian Bulletin for December released in Nairobi, the UN Office for Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)
said the security situation remains a key impediment to reaching people in need.
According to statistics compiled by OCHA, the

number of attacks on aid workers, involving physical attacks, threats or the theft of assets, reduced
from 13 in October to 4 and 5 in November and
December, respectively.
“There were also less reports of interference
with implementation of aid programmes during the
same period,” OCHA said in its bulletin.
According to OCHA, the withdrawal of AlShabaab from key towns in southern Somalia has
permitted a gradual increase in the international

Jatkuu sivulta 15

Liha on se elintarvike, jota on melkein aina saatavissa. Tosin se loppui kuivan kauden lopussa ja
meni viikkoja ennen kuin sitä taas saatiin. Muut
tavarat loppuvat, joskus ei saa spagettia, sokeria,
tai sitten hiiva ja leivinjauhe tai öljy ovat loppuneet.
Monien tavaroiden, kuten vehnäjauhojen ja sokerin kohdalla, on annostelusysteemi. Kun niitä
tavoittaa, on parasta ottaa koko annos kerrallaan.
Seuraavalla kerralla niitä ehkä ei saa.
Banaaneja syödään paljon. Niitä oppii käyttämään pitkittäin, poikittain, kokonaisina, paloina,
halkaistuna, sokeroituna, suolattuna, pippuroituna, paistettuna, keitettynä ja sellaisenaan. Maa
tuottaa banaania jonkin verran.
Muitakin hedelmiä on saatavissa, myös kasviksia. Joskus perunoitakin.
Yksi yllättävistä asioista on hiekka. Leenan
vaatimus: Kaksi riskiä miestä ja kirjahylly, niin
hassulta kuin se äkkipäätä kuulostaakin, on täysin asiallinen maassa, jossa on hiekkaa, hiekkaa,
hiekkaa, kuumuutta, kosteutta ja hiekkaa, ja kirjasto-olot alkutekijöissään.
Muutama viikko vierähti sisutellen, ennen kuin
Leena myönsi olosuhteet ja niiden asettamat rajoitukset.

Hiekka tunkee joka paikkaan, se on ohutta,
kuin pölyä. Kirjat on kirjaimellisesti kaivettava hiekasta. Kun suhteellinen kosteus on joskus enemmän kuin meillä saunassa ja lämpö keskimäärin
30 asteessa, se käy raskaaksi.
Leena työskentelee etupäässä Somalian Kansallisessa Yliopistossa, jossa muuten on yhdeksän tiedekuntaa. Vapaa-aikoja ei juuri ole, mutta
jos on, Leena istuu mielellään Intian valtameren
rannalla. Sen rannalla on hänen asuntonsakin.
– Kirjoista on huutava pula, kertoo Leena. Se
vähä mitä on, on enimmäkseen englannin tai italiankielistä. Siirtomaavalta ei luonut kirjallisuutta
kansan kielellä. Eihän sen kannalta ollut syytä
opettaa kansaa lukemaankaan.
Se on nyt tasavallan tehtävä. Vuonna -74 toimeenpantiin lukutaitokampanja, jonka piiriin saatiin 1,4 miljoonaa aikuista. Näistä 800 000 suoritti
loppukokeen. Alusta on siis alettava.
Mogadishussa avattiin viime toukokuussa ensimmäinen yleinen kirjasto. Uusi Kansalliskirjasto,
jonka kirjoista, tietenkin, suurin osa on muulla kuin
kansan omalla kielellä painettuja.
Tällä kirjastolla on hyvät tilat ja koulutettu henkilökunta, joten se on askel tulevaisuutta kohti.

1976
* Mohammed Siad Barre tuli valtaan sotilasvallankaappauksessa 1969.
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Insecurity remains key challenge
in Somalia: U.N. report

presence in some areas, enabling aid groups to
bring in more relief supplies and better monitor
projects.
A series of Somali government and AU offensives, as well as a Kenyan army incursion in 2011,
resulted in the end of frontline combat involving
the al-Shabaab militant group in the Somali capital of Mogadishu in August 2012.
Al-Shabaab lost its last urban stronghold, the
important southern port of Kismayo, in October
2012 along with the significant inland town of
Wanla Weyn.
“The security risk in these areas remains high,
as power vacuums often exist at least temporarily
and Al-Shabaab shifts tactics towards asymmetric
warfare,” OCHA said.
It said programmes that were previously in
place can be disrupted during and after military
operations, adding that humanitarians face further
uncertainty in interactions with new local authorities.
After decades of factional fighting, Somalia has
been undergoing a peace and national reconciliation process, with a series of landmark steps that
have helped bring an end to the country’s nineyear political transition period and the resulting
security vacuum which rendered Somalia one of
the most lawless States on the planet.
These steps included the adoption of a Provisional Constitution, the establishment of a new
Parliament and the appointments of a new President and a new prime minister.
According to the UN humanitarian agency, AlShabaab’s withdrawal from Jowhar in December
is expected to improve aid deliveries from Mogadishu to the Lower Shabelle region.
Insecurity accounted for about 60 per cent of
reported displacements in 2012, according to UNHCR statistics.
“Other key drivers of population movements include temporary return, lack of livelihoods, crossborder movements and evictions from settlements
for displaced,” the bulletin said.
Many farmers displaced outside of the country
cross into Somalia temporarily to plant and harvest in their places of origin, but do not stay due
to pockets of conflict, reduced livelihoods capacity
and lack of sustainable livelihoods.
The UN refugee agency said the estimated number of displaced people in Somalia now
stands at about 1.1 million.
“While getting accurate displacement numbers

With less fighting over heavily populated towns in late
2012, conflict-related displacements have declined. People have also returned to their places of origin, including
over 2,000 people who returned to Kismayo in November
and December.
remains challenging, different methodologies and
stakeholder consultations are employed to obtain,
and where necessary, revise figures. Estimating
the static number of internally displaced in settlements is difficult due to repeated, short- and longterm displacement,” it said.
Methods combining satellite imagery, fieldbased assessments and surveys provide the most
reliable data. UNHCR and partners said are working to combine these methods with triangulation of
data from other sources.
“Despite concrete gains, overall access for humanitarian actors remains extremely challenging.
The complex dynamic of conflict and clan-related
insecurity in Somalia continues to drive displacement, disrupt livelihoods and agriculture, create
emergency December saw the lowest number of
displacements in Somalia this year.”
According to population movement trends from
the UN refugee agency, about 4,500 people were
displaced in Somalia in December, 1,900 of them
uprooted due to insecurity.
Conflict-related displacement was most prominent in the first half of the year, most notably in the
southern and central regions, including displacement from the Afgooye corridor to Mogadishu due
to military operations. Over 15,000 people fled
Kismayo due to conflict in September.
With less fighting over heavily populated towns
in late 2012, conflict-related displacements have
declined. People have also returned to their places of origin, including over 2,000 people who returned to Kismayo in November and December.
.
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Keeping Somalia in his heart
and on the page
Discussion of Nuruddin Farah’s Crossbones
Joe Kleinschmidt

University of Minnesota professor and author Nuruddin Farah chronicles the
turmoil surrounding Somalia’s long civil war in his latest novel, Crossbones.

D

istance and
time usually
separate Nuruddin Farah
from Somalia,
but this never prevents
him from imagining his native country in his fiction.
The novelist, heralded
as one of Africa’s most
important writers, seems
to capture his home country with ease. From the
British colonial rule of the
1930s to the ongoing civil
war beginning in 1991,
Farah’s breadth of knowledge and memory informs
his writing.
“The only problem I
have is that there is a
shortage of time,” Farah
said. “Anytime I have a bit
of time, I can write about the past, about the present, about the future.”
As the Winton Chair in the College of Liberal
Arts, Farah teaches International Fiction at the
University of Minnesota. Farah commutes between his homes in Cape Town to Minneapolis
often yet envisions Mogadishu in his writing life.
Somalia’s capital is often the major setting of his
eleven novels including the latest “Crossbones,”
as well as the upcoming staged reading, “A Stone
Thrown at the Guilty.”
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The perennial Nobel Prize
nominee for fiction told PBS’
NewsHour his enormous
mission as young man, “to
keep my country alive by
writing about it.” Farah still
expresses optimism for his
country’s future after his latest return to Somalia in May.
“It was the first time in
21 years that I could move
about without having armed
escort,” Farah said. “I’m
hopeful that if that continues
— if peace becomes fashionable, if everyone buys
into it — then we can get
somewhere.”
As the final story in his latest trilogy, “Past Imperfect,”
“Crossbones” weaves the
stories of a return to the warravaged state following the
military dictator and former President Siad Barre’s
departure. Farah’s immediacy echoes a thriller —
yet the plot reflects a bitter reality in Somalia’s current events.
“Because this is happening and the things that
‘Crossbones’ is about are the things that have just
happened or are likely to happen now, I have to
take it very seriously,” Farah said. “The tone has
to be an urgent tone.”
“Crossbones” finds Jeebleh and his son-in-law
Malik experiencing an eerie calm in Mogadishu.
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Nuruddin Farah, one of Africa’s most important writers, is a visiting professor at the University of Minnesota. His
latest novel ”Crossbones” tells the story of Somalia’s long civil war.

Simultaneously, Malik’s brother Ahl searches
for his stepson Taxliil in Puntland. Recruited by
an imam, Taxliil disappeared from Minneapolis
to aid in the area’s rising religious insurgency. Al
Shabab’s increased military presence in “Crossbones” mirrors Somalia’s recent history — a power Farah sees as waning with suicide attacks representing total desperation.
“I think people have to remember that that attitude usually smacks of desperation,” Farah said.
“Because it’s one thing for you to have the power
in a town and to dictate how it’s going to happen,
it’s another one to come in like a thief in the night.”
To combat the desperation, Farah writes critical fiction like his 1976 work, “A Naked Needle.”
After the Somali government learned about the
writer’s penchant for subversive literature, Farah
embarked on a self-imposed exile from Somalia
that lasted until 1996. Although elaborate plots riddle Farah’s tense fiction, the author describes So-

malia’s future in very plainspoken terms — often
missing from current discourse about the country,
he explained.
“Somalis are misunderstood because there are
not many people who can explain what has made
a very complex situation,” Farah said. “Somalia is
no more complex than America.”
With the first elected government since 1991,
Farah remains hopeful of Somalia’s future. But in
the meantime, the author will continue to dream of
his permanent return to the country.
“If and when Somalia becomes cosmopolitan
again,” Farah said, “when the city of Mogadishu
regathers itself and becomes a livable, lovable
city, I will be prepared to go back and live there.”
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